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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Живко Ива
нов Мартинов като народен представител от
Осми изборен район – Добрички.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 юли 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5615

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 157
На основание чл. 98, т. 7 от Конституци
ята на Република България и чл. 46, ал. 4,
изречение второ от Изборния кодекс във
връзка с § 143 от преходните и заключител
ните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39
от 26 май 2016 г.)
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Кристина Цветославова Цан
кова-Стефанова за член на Централната из
бирателна комисия.
Издаден в София на 20 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5549

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Благоев Делчев – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Федерална република
Нигерия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Републи
ка Гана със седалище в Абуджа, Федерална
република Нигерия.

Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 20 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5550

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Детлеф Лингеман – из
вънреден и пълномощен посланик на Феде
рална република Германия в Република Бъл
гария, с орден „Стара планина“ първа степен
за неговите изключително големи заслуги за
укрепването и развитието на двустранните
отношения меж ду Република България и
Федерална република Германия.
Издаден в София на 20 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5551

МИ Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за административното обслужване, приета
с Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 27 от 2015 г. и бр. 8 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) За неуредените в наредбата въпроси
главният секретар, съответно постоянният
секретар на отбраната в Министерството на
отбраната, министърът на вътрешните рабо
ти или оправомощено от него длъжностно
лице и секретарят на общината, утвърждава
вътрешни правила за организация на адми
нистративното обслужване, които регулират
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взаимодействието на звената при осъществява
не на административното обслужване, после
дователността на извършваните от и във тях
действия, извършването на периодичен анализ
за необходимостта и/или ефективността от
прилагането на картови плащания, внедря
ването и прилагането на различни начини за
плащане, информирането и насърчаването
на потребителите за използването им и за
извършването на контрол на тези дейности.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 8:
„8. възможност за различни начини на
плащане на дължимите такси или цени на
услугите по банков и/или електронен път, с
платежна карта и/или в брой.“
§ 3. В чл. 7, ал. 3 думите „Наредбата за
електронните административни услуги, при
ета с Постановление № 107 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г.
и бр. 48 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредбата
за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните адми
нистративни услуги, приета с Постановление
№ 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 5 от 2017 г.)“.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 11:
„11. разясн ява начина на п лащане на
заявената административна услуга, като на
сърчава плащането с платежна карта чрез
терминални устройства ПОС в случаите на
осигурена възможност за картови плащания.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 след думите „предоста
вянето им“ се добавя „за всички осигурени
начини за тяхното плащане“ и се поставя
запетая.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Административните органи посочват
в информацията по приложение № 3 възмож
ността за извършване на картови плащания.
Потребителите на административни услуги
се информират и с поставяне на подходящи
съобщения и указателни табели на опреде
лените за това места, както и на интернет
страница на съответната администрация.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) Организацията и контролът по из
пълнението на задълженията по ал. 1 – 6 се
извършват от главния секретар/постоянния
секретар на отбраната в Министерството на
отбраната/секретаря, като това се включва в
длъжностната му характеристика. Организа
цията по изпълнението на задълженията по
ал. 1 – 6 в Министерството на вътрешните
работи се извършва от главния секретар, а
контролът по изпълнението – от министъра
на вътрешните работи.“
§ 7. В приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
се създават т. 13 и 14:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

„13. Електронен адрес за предложения във
връзка с услугата.
14. Начини на получаване на резултата
от услугата.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5552

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 27 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2017 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „По
литика в областта на заетостта“, бюджетна
програма „Осигуряване на заетост и пови
шаване на качеството на работната сила на
безработните и заетите лица“ за активна
политика на пазара на труда, със сумата
2 000 000 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „По
литика в областта на социалното включва
не“, бюджетна програма „Закрила на децата
чрез преход от институционални грижи към
алтернативни грижи в семейна среда“ със
сумата 2 000 000 лв.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1, т. 1 да се
изразходват за финансиране на национална
програма за заетост и обучение на безработни
лица от общини с високо равнище на безра
ботица след включването є в Националния
план за действие по заетостта за 2017 г.
(2) Националната програма по ал. 1 да се
реализира в областите Враца, Видин и Мон
тана през 2017 г.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2017 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 27 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер общо 17 474 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2017 г. за изплащане на левовата равностой
ност на неосигуреното униформено облекло
на държавните служители по Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи, които са
имали право на униформено облекло за 2011,
2012, 2013, 2014 или 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи/
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве
личат разходите по показател „Персонал“ по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противо
действието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опаз
ване на обществения ред и превенция“ –
9 460 900 лв.;
2. по „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“,
бюджетна програма „Граничен контрол, охрана
на държавната граница, регулиране и контрол
на миграционните процеси“ – 3 711 720 лв.;
3. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населе
нието при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 4 284 780 лв.;
4. по „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“, бюджетна програма
„Научни изследвания и разработки, обучение
и квалификация“ – 16 600 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 83а, ал. 4 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5629

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА

относно живака
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то На
родно събрание на 2 септември 2016 г. – ДВ,
бр. 71 от 2016 г. В сила за Република България
от 16 авуст 2017 г.)
Страните по тази конвенция,
като признават, че живакът е химикал,
представляващ проблем от световно значение
поради пренасянето му по въздуха на далеч
ни разстояния, устойчивото му присъствие
в околната среда след неговото въвеждане
чрез антропогенната дейност, способността
за биологично натрупване в екосистемите и
съществените му отрицателни въздействия
върху човешкото здраве и околната среда,
като припомнят Решение 25/5 на Упра
вителния съвет на Програмата на ООН за
околната среда от 20 февруари 2009 г. за
предприемане на международни действия за
управление на живака по ефективен, ефикасен
и последователен начин,
като припомнят параграф 221 от заклю
чителния документ на Конференцията на
ООН по въпросите на устойчивото развитие
„Бъдещето, което искаме“, където се призовава
за успешен изход на преговорите за глобален
правно задължителен документ за живака с
оглед успешното отстраняване на рисковете
за човешкото здраве и околната среда,
като имат предвид, че Конференцията на
ООН по въпросите на устойчивото развитие
потвърди принципите на Декларацията от
Рио де Жанейро относно околната среда и
развитието, включително за общите, но раз
граничени отговорности, и като потвърждават
съответните обстоятелства и възможности на
държавите и необходимостта от действия на
глобално ниво,
като отчитат здравословните проблеми,
особено в развиващите се държави, произти
чащи от експозицията на живак на уязвими
групи от населението, най-вече жени, деца,
а чрез тях и бъдещите поколения,
като отбелязват особената уязвимост на
арктическите екосистеми и коренните об
щности, свързана с биологичното акумулиране
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на живака и замърсяването на традиционните
храни, и като изразяват по-общата си тревога
относно коренните общности във връзка с
въздействията на живака,
като признават съществените поуки от бо
лестта Минамата, и по-конкретно сериозните
последствия за здравето и околната среда,
произтичащи от замърсяването с живак и
необходимостта от осигуряване на подходящо
управление на живака и предотвратяване на
такива събития в бъдеще,
като подчертават ва ж ност та, най-вече
за развиващите се държави и държавите с
икономики в преход, на финансовата, техни
ческата и технологичната подкрепа, както и
на подкрепата за изграждане на капацитет,
насочена към засилване на националния капа
цитет за управление на живака и насърчаване
на ефективното изпълнение на настоящата
конвенция,
като признават също така дейностите на
Световната здравна организация за опазване
то на човешкото здраве от рисковете, свързани
с живака, и ролята на съответните много
странни договори в областта на околната
среда, и по-конкретно Базелската конвенция
за контрол на трансграничното движение на
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и
Ротердамската конвенция относно процеду
рата за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени
опасни химични вещества и пестициди,
като признават, че настоящата конвенция
и другите меж дународни споразумения в
областта на околната среда и търговията се
подкрепят взаимно,
като подчертават, че нищо в настоящата
конвенция няма за цел да засегне правата
и задълженията на която и да е страна,
произтичащи от който и да е съществуващ
международен договор,
като се договарят, че встъпителната раз
поредба по-горе няма за цел изграждане на
йерархична връзка между настоящата конвен
ция и други международни актове,
като отбелязват, че нищо в настоящата
конвенция не възпрепятства дадена страна,
полагаща усилия за опазване на човешкото
здраве и околната среда от експозиция на
живак в съответствие с другите є задължения
по приложимото международно законодател
ство, да предприема допълнителни вътрешни
мерки, които са съобразени с разпоредбите
на настоящата конвенция,
постигнаха съгласие за следното:
Член 1
Цел
Целта на настоящата конвенция е опазва
нето на човешкото здраве и околната среда
от емисии от антропогенни източници и
изпускания на живак и живачни съединения.
Член 2
Определения
За целите на настоящата конвенция:
а) „ръчен и дребномащабен добив на зла
то“ означава добив на злато, осъщест
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вяван от отделни миньори или малки
предприятия с ограничени капиталови
инвестиции и производство;
б) „ най-добри налични техники“ означава
техниките, които са най-ефективни за
предотвратяване, а където това не е осъ
ществимо – за намаляване на емисиите
и изпусканията на живак във въздуха,
водата и почвата и въздействието на
тези емисии и изпускания върху окол
ната среда като цяло, като се вземат
предвид икономическите и технически
те съображения за дадена страна или
дадено съоръжение на територията на
тази страна; в този контекст:
i) „най-добри“ означава най-ефективни с
оглед постигането на висока степен на
опазване на околната среда като цяло;
ii) „ налични“ техники означава по от
ношение на дадена страна и дадено
съоръжение на територията на тази
ст рана тех ник ите, разработени в
мащаб, който позволява прилагането
им в съответния промишлен отра
съл при икономически и технически
осъществими условия, и отчитане на
свързаните с тях разходи и ползи,
без значение дали тези техники се
използват, или се разработват на те
риторията на посочената страна, при
условие че са достъпни за оператора
на съоръжението, както е определено
от съответната страна; както и
iii) „техники“ означава използваните
технологии, оперативни практики и
методи, по които инсталациите се
проектират, изграждат, поддържат,
експлоатират и извеждат от експло
атация;
в) „ най-добри екологични практики“ озна
чава прилагането на най-подходящата
комбинация от мерки и стратегии за
контрол на околната среда;
г) „ живак“ означава елементарен живак
(Hg(0), CAS № 7439-97-6);
д) „ живачно съединение“ означава всяко
вещество, състоящо се от атоми на жи
вака и един или повече атома на други
химични елементи, които могат да бъ
дат разделени на различни компоненти
единствено чрез химични реакции;
е) „ продукт с добавен живак“ означава
продукт или компонент на продукт,
съдържащ целенасочено добавен живак
или живачно съединение;
ж) „страна“ означава държава или орга
низация за регионална икономическа
интеграция, която е приела задълже
нията по настоящата конвенция и за
която настоящата конвенция е в сила;
з) „страни, присъстващи и участващи в
гласуването“ означава страни, които
присъстват и гласуват положително или
отрицателно на заседание на страните;
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и) „ първичен добив на живак“ означава
добив, при който основни ят т ърсен
материал е живак;
й) „организация за регионална икономиче
ска интеграция“ означава организация,
създадена от суверенни държави от оп
ределен регион, на която членуващите в
нея държави са делегирали правомощия
по въпроси, регулирани от настоящата
конвенция, и която е надлежно упъл
номощена в съответствие с нейните
вътрешни процедурни правила да под
п и ше, рат ифи ц и ра, п риеме, одобри
или да се присъедини към настоящата
конвенция; и
к) „разрешена употреба“ означава всяка
употреба от дадена страна на живак или
живачни съединения в съответствие с
настоящата конвенция, включително,
но не само, видовете употреба съгласно
членове 3, 4, 5, 6 и 7.
Член 3
Източници на живак и търговия с живак
1. За целите на настоящия член:
а) п онятието „живак“ обхваща смесите на
живака с други вещества (включително
живачни сплави), при които концентра
цията на живак е най-малко 95 тегловни
процента; и
б) „ живачни съединения“ означава живачен(I) хлорид (известен също като ка
ломел), живачен(II) оксид, живачен(II)
сулфат, живачен(II) нитрат, цинабарит
и живачен сулфид.
2. Разпоредбите на настоящия член не се
прилагат за:
а) количествата живак или живачни съеди
нения, които са предвидени за употреба
при лабораторни изследвания или като
референтен стандарт; или
б) е стествено срещащите се незначителни
количества (следи) живак или живачни
съединения в продукти, като неживачни
метали, руди или минерални продукти,
включително въглища или продукти,
производни на такива материали, и не
преднамерено съдържащи се незначител
ни количества в химични продукти; или
в) продукти с добавен живак.
3. Никоя страна не може да разреши пър
вичен добив на живак, който не е бил осъ
ществяван в рамките на нейната територия
към датата на влизане в сила на настоящата
конвенция за тази страна.
4. Всяка страна разрешава единствено
първичния добив на живак, който се е осъ
ществявал в рамките на нейната територия
към датата на влизане в сила на настояща
та конвенция за тази страна, за период до
петнадесет години след тази дата. По време
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на този период живакът от такъв добив се
използва единствено за производство на про
дукти с добавен живак в съответствие с член
4, в производствени процеси в съответствие
с член 5 или за обезвреждане в съответствие
с член 11, като се използват операции, които
не водят до оползотворяване, рециклиране,
регенериране, пряка повторна употреба или
алтернативни видове употреба.
5. Всяка страна е задължена:
а) д а се стреми да идентифицира отделните
запаси от живак или живачни съедине
ния, надхвърлящи 50 метрични тона,
както и източниците на доставки на
живак, генериращи запаси над 10 ме
трични тона годишно, които се намират
в рамките на нейната територия;
б) д а вземе мерки, за да гарантира, че в
случаите, когато страната установи из
лишък на живак от извеждането от екс
плоатация на хлор-алкални съоръжения,
този живак се обезврежда в съответствие
с насоките за екологосъобразно управ
ление, посочени в член 11, параграф 3,
буква a), посредством операции, които не
водят до оползотворяване, рециклиране,
регенериране, пряка повторна употреба
или алтернативни видове употреба.
6. Никоя страна не разрешава износа на
живак, с изключение на:
а) и знос към страна, която е предоставила
своето писмено разрешение на страната
износител, и единствено с цел:
i) у по т реба, разрешена на с т ра ната
вносител съгласно настоящата кон
венция; или
ii) е кологосъобразно междинно съхра
нение в съответствие с член 10; или
б) и знос към субект, който не е страна
и който е предоставил писменото си
съгласие на страната износител, вклю
чително удостоверение, посочващо, че:
i) с убектът, който не е страна, разполага
с мерки, осигуряващи опазването на
човешкото здраве и околната среда
и гарантиращи, че той изпълнява
разпоредбите на членове 10 и 11; и
ii) т а к ъв ж и ва к ще е п ред назначен
единствено за употреба, разрешена
на страна по настоящата конвенция,
или за екологосъобразно междинно
съхранение в съответствие с член 10.
7. Страна износител може да се позовава
на уведомление от общ характер до секрета
риата за писменото съгласие, изисквано по
параграф 6 от страната вносител или субекта,
който не е страна. В това уведомление от общ
характер се определят всички условия, по
които страната вносител или субектът, който
не е страна, предоставя съгласието си. Уве
домлението може да бъде отменено по всяко
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време от тази страна или от субекта, който
не е страна. Секретариатът води публичен
регистър на всички такива уведомления.
8. Всяка страна може да не разреши вноса
на живак от субект, който не е страна и на
който предоставя своето писмено съгласие,
докато този субект не представи удостоверение,
че живакът не е от източници, идентифици
рани като неразрешени съгласно параграф 3
или параграф 5, буква б).
9. Страна, която представя уведомление от
общ характер за съгласие съгласно параграф 7,
може да реши да не прилага параграф 8, при
условие че поддържа цялостни ограничения
за износа на живак и разполага с вътреш
ни мерки, които гарантират, че внесеният
живак се управлява по екологосъобразен
начин. Страната предоставя на секретариата
уведомление за такова решение, включител
но информация, описваща прилаганите от
нея ограничения за износа и вътрешните си
регулаторни мерки, както и информация за
количествата и държавите на произход на жи
вака, внесен от субекти, които не са страни.
Секретариатът води публичен регистър на
всички такива уведомления. В съответствие
с член 15 Комитетът по изпълнението и по
съответствието разглежда и оценява всички
такива уведомления и подкрепящата информа
ция, като при необходимост може да отправя
препоръки към Конференцията на страните.
10. Процедурата по параграф 9 се прилага
до приключването на второто заседание на
Конференцията на страните. След това тя прес
тава да се прилага, освен ако Конференцията
на страните реши друго с обикновено мнозин
ство на страните, присъстващи и участващи
в гласуването, освен по отношение на страна,
която е предоставила уведомление съгласно
параграф 9 преди края на второто заседание
на Конференцията на страните.
11. В докладите си, представени съгласно
член 21, всяка страна включва информация,
доказваща, че изискванията на настоящия
член са изпълнени.
12. На своето първо заседание Конферен
цията на страните предоставя допълнителни
насоки във връзка с настоящия член, поконкретно във връзка с параграф 5, буква a)
и параграфи 6 и 8, и съставя и приема необ
ходимото съдържание на удостоверението,
посочено в параграф 6, буква б) и в параграф 8.
13. Конференцията на страните преценя
ва дали търговията с определени живачни
съединения застрашава целта на настоящата
конвенция и дали е необходимо определени
живачни съединения да попаднат в обхвата
на параграфи 6 и 8 чрез вписването им в
допълнително приложение, прието в съот
ветствие с член 27.
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Член 4
Продукти с добавен живак
1. Всяка страна приема подходящи мер
ки, за да предотврати производството, вноса
или износа на продуктите с добавен живак,
посочени в част I на приложение A, след
определената дата на поетапно прекратяване
на тяхната употреба, освен в случаите, когато
в приложение А е предвидено изключение
или страната има регистрирано изключение
в съответствие с член 6.
2. Като алтернатива на параграф 1 дадена
страна може да посочи към момента на ратифи
кацията или при влизане в сила на изменение
на приложение А, че ще прилага различни
мерки или стратегии по отношение на про
дуктите, посочени в част I на приложение A.
Всяка страна може да избере тази алтерна
тива единствено ако към датата, на която
уведомява секретариата за своето решение,
е в състояние да докаже, че вече е намалила
до минимални нива производството, вноса и
износа на голяма част от продуктите, посочени
в част I на приложение A, и че прилага мерки
или стратегии за намаляване на употребата
на живак в допълнителни продукти, които не
са посочени в част I на приложение A. Освен
това страната, избираща тази алтернатива:
а) п ри първа възможност представя на
Конференцията на страните описание
на прилаганите мерки или стратегии,
включително количествен израз на по
стигнатите намаления;
б) п рилага мерки или стратегии за на
маляване на употребата на живак във
всички продукти, посочени в част I на
приложение A, за които все още не е
достигната минимална стойност;
в) р азглежда допълнителни мерки за по
стигане на допълнителни намаления; и
г) н яма право да претендира за разреша
ване на изключения съгласно член 6 за
категория продукти, за която е избрана
посочената алтернатива.
Не по-късно от пет години след датата
на влизане в сила на настоящата конвенция
Конференцията на страните прави преглед на
напредъка и ефективността на предприетите
съгласно параграф 8 мерки като част от про
цеса на преглед, предвиден в същия параграф.
3. Всяка страна предприема мерки по
отношение на продуктите с добавен живак,
изброени в част II на приложение A, в съ
ответствие с изложените в него разпоредби.
4. Въз основа на предоставената от стра
ните информация секретариатът събира и
съхранява информация относно продуктите
с добавен живак и техните алтернативи, ко
ято предоставя за публичен достъп. Наред с
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това секретариатът предоставя за публичен
достъп всяка друга относима информация,
предоставена от страните.
5. Всяка страна взема мерки, с които се
предотвратява включването в сглобени про
дукти на продукти с добавен живак, чиито
производство, внос и износ не са разрешени
по смисъла на настоящия член.
6. Преди датата на влизане в сила на
настоящата конвенция за всяка страна тя
възпрепятства производството и търговията
на продукти с добавен живак извън обхвата
на която и да е известна употреба на продук
ти с добавен живак, освен ако оценката на
рисковете и ползите от продукта демонстрира
ползи за околната среда и човешкото здраве.
При необходимост всяка страна предоставя
на секретариата информация за всеки такъв
продукт, включително за рисковете и ползите,
които той носи за околната среда и човеш
кото здраве. Секретариатът предоставя тази
информация за публичен достъп.
7. Всяка страна може да представи предло
жение до секретариата за вписване на продукт с
добавен живак в приложение A, което включва
информация относно наличието, техническата
и икономическата приложимост, и рисковете
и ползите за околната среда и здравето на
несъдържащи живак алтернативи на продукта,
като се има предвид информацията съгласно
параграф 4.
8. Не по-късно от пет години след датата
на влизане в сила на настоящата конвенция
Конференцията на страните прави преглед на
приложение А, като може да обсъди изменения
на приложението в съответствие с член 27.
9. При прегледа на приложение А съгласно
параграф 8 Конференцията на страните взема
под внимание най-малко следното:
а) в сяко предложение, представено в съ
ответствие с параграф 7;
б) и нформацията, предоставена в съответ
ствие с параграф 4; и
в) н аличието на несъдържащи живак ал
тернативи за страните, които са техни
чески и икономически приложими, като
се имат предвид рисковете и ползите
за околната среда и човешкото здраве.
Член 5
Производствени процеси, в които се използват
живак или живачни съединения
1. За целите на настоящия член и прило
жение Б производствените процеси, в които
се използват живак или живачни съединения,
не могат да включват процеси, използващи
продукти с добавен живак, процеси за про
изводство на продукти с добавен живак или
процеси за обработка на отпадъци, съдър
жащи живак.
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2. Всяка страна приема подходящи мерки,
за да предотврати употребата на живак или
ж ивачни съединени я в производствените
процеси, посочени в част I на приложение Б,
след датата на поетапно спиране, посочена в
същото приложение, за отделните процеси,
освен когато страната има регистрирано из
ключение съгласно член 6.
3. Всяка страна взема мерки за огранича
ване на употребата на живак или живачни
съединения в процесите, посочени в част II
на приложение Б в съответствие с изложените
в него разпоредби.
4. Въз основа на предоставената от страните
информация секретариатът събира и съхра
нява информация за процесите, в които се
използват живак или живачни съединения и
техните алтернативи, и предоставя публичен
достъп до тази информация. Страните могат
също така да подават друга относима инфор
мация, до която секретариатът предоставя
публичен достъп.
5. Всяка страна с едно или повече съоръ
жения, които използват живак или живачни
съединени я в производствените процеси,
посочени в приложение Б, е длъжна:
а) да взема мерки по отношение на емисиите
и изпусканията на живак или живачни
съединения от тези съоръжения;
б) да включва в своите доклади, представяни
съгласно член 21, информация относно
предприетите мерки в съответствие с
настоящия параграф; и
в) д а пола га уси л и я да и ден т ифи ц и ра
разположените на нейната територия
съоръжения, в които се използват жи
вак или живачни съединения за посо
чените в приложение Б процеси, и да
представи на секретариата не по-късно
от три години след датата на влизане в
сила на настоящата конвенция за тази
страна информация за броя и вида на
тези съоръжения и прогнозното годишно
количество на живака или живачните
съединения, използвани в тези съоръ
жения; секретариатът предоставя тази
информация за публичен достъп.
6. Никоя страна не може да разреши упот
ребата на живак или живачни съединения в
съоръжение, което не е съществувало преди
датата, на която настоящата конвенция е
влязла в сила за нея, при производствените
процеси, посочени в приложение Б. За такива
съоръжения не се допускат изключения.
7. Всяка страна възпрепятства разработ
ването на каквото и да е съоръжение с из
ползване на друг производствен процес, при
който целенасочено се използват живак или
живачни съединения и който не е съществувал
преди датата на влизане в сила на настоящата
конвенция, с изключение на случаите, когато
страната може да демонстрира достатъчно
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удовл етворително за Конференцията на стра
ните, че производственият процес осигурява
значителни ползи за околната среда и здра
вето и че не са налице технически и иконо
мически приложими безживачни алтернативи,
които да осигуряват същите ползи.
8. Страните се насърчават да обменят
информация относно нови технологични раз
работки, икономически и технически прило
жими безживачни алтернативи и евентуални
мерки и техники, които намаляват и когато е
осъществимо, преустановяват употребата на
живак и живачни съединения, както и еми
сиите и изпусканията на живак и живачни
съединения от производствените процеси,
посочени в приложение Б.
9. Всяка страна може да представи пред
ложение за изменение на приложение Б с цел
добавяне на производствен процес, в който се
използва живак или живачни съединения. То
включва информация, свързана с наличието,
техническата и икономическата приложимост
на процеса и рисковете, както и ползите за
околната среда и здравето от безживачните
алтернативи на процеса.
10. Не по-късно от пет години след датата
на влизане в сила на настоящата конвенция
Конференцията на страните прави преглед на
приложение Б и може да обсъди изменения
по него в съответствие с член 27.
11. При всеки преглед на приложение Б в
съответствие с параграф 10 Конференцията на
страните взема предвид най-малко следното:
а) в сяко предложение, представено в съ
ответствие с параграф 9;
б) и нформацията, предоставена в съответ
ствие с параграф 4; и
в) наличието на несъдържащи живак алтер
нативи за страните, които са технически
и икономически приложими, като се
имат предвид рисковете и ползите за
околната среда и здравето.
Член 6
Изключения, предоставяни на страните при
поискване
1. Всяка държава или организаци я за
регионална икономическа интеграция може
да регистрира едно или повече изключения
от датите на поетапно спиране, посочени в
приложения A и Б (наричано по-долу „изклю
чение“), като изпрати писмено уведомление
до секретариата:
а) п ри присъединяването си като страна
по настоящата конвенция; или
б) в случай на продукт с добавен живак,
който се добавя чрез изменение на при
ложение А, или производствен процес, в
който се използва живак, добавен чрез
изменение на приложение Б, не по-късно
от датата, на която приложимото изме
нение влиза в сила за същата страна.
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Всяка такава регистрация се придружава
от декларация, разясняваща необходимостта
от такова изключение за страната.
2. Изключението може да се регистрира
за категория, посочена в приложение A или
Б, или за подкатегория, идентифицирана от
която и да е държава или организация за
регионална икономическа интеграция.
3. Всяка страна, която има едно или повече
изключения, се вписва в регистър. Този регис
тър се създава и поддържа от секретариата,
който го предоставя за публичен достъп.
4. Регистърът включва:
а) с писък на страните с едно или повече
изключения;
б) и зключението или изключенията, реги
стрирани за всяка страна; и
в) д атата на изтичане на срока за всяко
изключение.
5. Ако дадена страна не е посочила пократък срок в регистъра, срокът на действие
на всички изключения съгласно параграф 1
изтича пет години след съответната дата на
поетапно спиране, посочена в приложение
А или Б.
6. По искане на някоя от страните Конфе
ренцията на страните може да вземе решение
да удължи срока на действие на определено
изключение за период пет години, освен ако
страната поиска по-кратък срок. При взема
нето на такова решение Конференцията на
страните надлежно отчита:
а) д оклада от съответната страна, в който
се обосновава необходимостта от удъл
жаване на срока на изключението и се
описват предприетите и планираните
дейности за елиминиране при първа
възможност на необходимостта от из
ключение;
б) д остъпната информация, включително
относно наличието на алтернативни
продукти и процеси, които не съдържат
живак или които включват потребле
ние на по-малко количество живак в
сравнение с употребата, обхваната от
изключението; и
в) п ланираните или прилаганите дейности
за осигу ряване на екологосъобразно
съхранение на живак и обезвреждане
на отпадъци от живак.
За всеки продукт и всяка дата на поетапно
спиране срокът на изключението може да се
удължи еднократно.
7. Всяка страна може да се откаже по
всяко време от изк лючението с писмено
уведомление до секретариата. Отказът от из
ключението влиза в сила на датата, посочена
в уведомлението.
8. Независимо от параграф 1 никоя държава
или организация за регионална икономическа
интеграция не може да се регистрира за из
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ключение, след като са изминали пет години
от датата на поетапно спиране за съответния
продукт или процес, посочен в приложение A
или Б, освен ако една или повече страни са
запазили регистрираните си изключения за
този продукт или процес, като са получили
удължаване на срока съгласно параграф 6. В
този случай дадена държава или организация
за регионална икономическа интеграция може
във времето, посочено в параграф 1, букви
a) и б), да се регистрира за изключение по
отношение на съответния продукт или процес,
като срокът на това изключение изтича десет
години след приложимата дата на поетапно
спиране.
9. Никоя страна няма право на изключение,
което да е в сила десет години след датата
на поетапно спиране на продукт или процес,
посочен в приложение А или Б.
Член 7
Ръчен и дребномащабен добив на злато
1. Мерките в настоящия член и в прило
жение В се прилагат по отношение на ръчния
и дребномащабния добив и преработка на
злато, при които се използва амалгамиране
с живак за извличане на златото от рудата.
2. Всяка страна, на чиято територия се
извършва ръчен и дребномащабен добив и
преработка на злато съгласно настоящия
член, предприема мерки за намаляване и
когато е осъществимо, преустановяване на
употребата на живак и живачни съединения,
както и емисиите и изпусканията в околната
среда на живак от такъв добив и преработка.
3. А ко в който и да е момент дадена
страна прецени, че ръчният и дребнома
щабният добив и преработка на злато на
нейна територия е повече от незначителен,
тя уведомява секретариата. В такъв случай
тази страна е длъжна:
а) д а разработи и приложи национален
план за действие в съответствие с при
ложение В;
б) д а представи своя национален план за
действие не по-късно от три години след
датата на влизане в сила на настоящата
конвенция за същата страна или три
години след уведомлението до секре
тариата – в зависимост от това, коя от
тези две дати настъпи по-късно; и
в) н а всеки три години след това да пред
ставя преглед на постигнатия напредък
при изпълнение на задълженията си по
настоящия член и да включва такива
прегледи в докладите си, представяни
съгласно член 21.
4. С оглед постигането на целите на насто
ящия член страните могат, според случая, да
сътрудничат помежду си и със съответните
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междуправителствени организации и други
юридически лица. Това сътрудничество може
да включва:
а) р азработване на стратегии, с които да
се предотврати отклоняването на живак
или живачни съединения за употреба
при ръчния и дребномащабния добив и
преработка на злато;
б) п ровеждане на образователни, инфор
мационно-разяснителни инициативи и
инициативи за изграждане на капацитет;
в) н асърчаване на проучването на устойчи
ви безживачни алтернативни практики;
г) п редоставяне на техническо и финансово
съдействие;
д) п артньорства за съдействие в реали
зацията на техните ангажименти по
настоящия член; и
е) у потреба на съществуващите механизми
за обмен на информация за насърчаване
на знанията, най-добрите екологични
практики и алтернативните техноло
гии, които са екологично, технически,
социално и икономически осъществими.
Член 8
Емисии
1. Настоящият член засяга контрола и
когато е осъщест вимо, нама л яването на
емисиите на живак и живачни съединения,
често изразявани като „общо съдържание на
живак“ в атмосферата, чрез мерки за контрол
на емисиите от точковите източници, спада
щи към категориите източници, посочени в
приложение Г.
2. За целите на настоящия член:
а) „ емисии“ означава емисии на живак
или живачни съединения в атмосферата;
б) „съответен източник“ означава източ
ник, спадащ към една от категориите
източници, посочени в приложение Г;
ако реши, всяка страна може да уста
нови критерии за идентифициране на
източниците в обхвата на категория
източници, посочена в приложение Г,
доколкото такива критерии за която и
да е категория включват поне 75 % от
емисиите от тази категория;
в) „ нов източник“ означава всеки съотве
тен източник в обхвата на категория,
посочена в приложение Г, изграждането
или същественото изменение на който
са започнали най-малко една година
след датата на:
i) в лизане в сила на настоящата конвен
ция за засегнатата страна; или
ii) в лизане в сила за засегнатата страна
на изменение на приложение Г, така
че източникът попада в обхвата на
разпоредбите на настоящата конвен
ция единствено по силата на това
изменение;
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г) „ съществено изменение“ означава изме
нение на съответен източник, което води
до значително увеличение на емисиите,
с изключение на изменение в емисиите,
произтичащо от извличане на страничен
продукт; съответната страна преценява
дали дадено изменение е съществено,
или не;
д) „съществуващ източник“ означава все
ки съответен източник, който не е нов
източник;
е) „ норма за допустими емисии“ означава
норма за концентрация, маса или ниво
на емисиите на живак или живачни
съединения, често изразена като „общо
съдържание на живак“, емитиран от
точков източник.
3. Страна със съответни източници пред
приема мерки за контрол на емисиите и
може да изготви национален план, опреде
лящ мерките, които да бъдат предприети за
контрол на емисиите, и неговите очаквани
цели и резултати. Всеки план се представя
на Конференцията на страните в срок четири
години след влизането в сила на настоящата
конвенция за съответната страна. Ако дадена
страна разработва план за прилагане в съот
ветствие с член 20, тя може да включи в него
плана, изготвен съгласно настоящия параграф.
4. За своите нови източници всяка страна
изисква употребата на най-добрите налични
техники и най-добрите екологични практики за
контрол и когато е осъществимо, за намаляване
на емисиите веднага щом това е практически
осъществимо, но не по-късно от пет години
след датата на влизане в сила на настоящата
конвенция за тази страна. Всяка страна може
да прилага норми за допустими емисии, съоб
разени с най-добрите налични техники.
5. Веднага щом това е практически осъ
ществимо, но не по-късно от десет години след
влизането в сила на настоящата конвенция за
дадена страна, тази страна включва в наци
оналния план и прилага една или повече от
посочените по-долу мерки по отношение на
своите съществуващи източници, като взема
предвид националните си особености и ико
номическата и техническата приложимост и
достъпност на мерките:
а) количествено изразена цел за контрол
и когато е осъществимо, намаляване
на емисиите от съответните източници;
б) н орми за допустими емисии за кон
тролиране и когато е осъществимо,
намаляване на емисиите от съответните
източници;
в) у потреба на най-добрите налични техни
ки и най-добрите екологични практики
за контрол на емисиите от съответните
източници;
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г) с тратегия за едновременен контрол на
голям брой замърсители, която би оси
гурила съпътстващи ползи за контрол
на живачните емисии;
д) а лтернативни мерки за намаляване на
емисиите от съответните източници.
6. Страните могат да прилагат едни и същи
мерки към всички съответни съществуващи
източници или да приемат различни мерки по
отношение на различни категории източници.
Целта е с мерките, приложени от дадената
страна, да се постигне разумен напредък при
намаляването на емисиите във времето.
7. Всяка страна създава, веднага щом това
е практически осъществимо, но не по-късно
от пет години след датата на влизане в сила
на настоящата конвенция за тази страна, и
поддържа регистър на емисиите от съответ
ните източници.
8. На своето първо заседание Конферен
цията на страните приема насоки за:
а) н ай-добрите налични техники и най-до
брите екологични практики, като отчита
всяка разлика между новите и съществу
ващите източници и необходимостта от
намаляване до минимум на сумарните
въздействи я върх у компонентите на
околната среда; и
б) п одкрепата за страните при прилагане
на мерките, посочени в параграф 5, поконкретно за формулиране на целите и
определяне на нормите за допустими
емисии.
9. При първа възможност Конференцията
на страните приема насоки за:
а) к ритериите, които страните могат да
разработят съгласно параграф 2, буква б);
б) м етодиката за изготвяне на регистри
на емисиите.
10. Когато е приложимо, Конференцията на
страните разглежда и актуализира насоките,
разработени в съответствие с параграфи 8 и
9. Страните вземат под внимание тези насоки
при прилагането на съответните разпоредби
на настоящия член.
11. В своите доклади, представяни съгласно
член 21, всяка страна включва информация
за прилагането от нея на настоящия член, и
по-конкретно информация относно мерките,
които е предприела в съответствие с пара
графи 4 – 7, и ефективността на тези мерки.
Член 9
Изпускания
1. Настоящият член се отнася до контрола
и когато е осъществимо, намаляването на из
пусканията на живак и живачни съединения,
често изразени като „общо съдържание на
живак“, в почвата и водата от съответните
точкови източници, които не са разгледани в
други разпоредби на настоящата конвенция.
2. За целите на настоящия член:
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а) „ изпускания“ означава изпускания на
живак или живачни съединения в поч
вата или водата;
б) „съответен източник“ означава всеки
идентифициран от дадена страна съ
ществен антропогенен точков източник
на изпускания, който не е разгледан
в другите разпоредби на настоящата
конвенция;
в) „ нов източник“ означава всеки съот
ветен източник, чието изграждане или
съществено изменение е започнало поне
една година след датата на влизане в
сила на настоящата конвенция за съот
ветната страна;
г) „съществено изменение“ означава из
менение на съответен източник, което
води до съществено увеличение на из
пусканията, с изключение на промяна в
изпусканията, произтичаща от извличане
на страничен продукт; съответната стра
на преценява дали дадено изменение е
съществено, или не;
д) „съществуващ източник“ означава все
ки съответен източник, който не е нов
източник;
е) „ гранична стойност на изпускане“ озна
чава гранична стойност за концентраци
ята или масата на живак или живачни
съединения, често изразени като „общо
съдържание на живак“, изпуснати от
точков източник.
3. Не по-късно от три години след датата
на влизане в сила на настоящата конвенция
за дадена страна и редовно след това тази
страна идентифицира съответните категории
точкови източници.
4. Страна със съответни източници взема
мерки за контролиране на изпусканията и
може да изготви национален план, като оп
редели мерките, които да бъдат предприети
за контрол на изпусканията и очакваните
цели и резултати. Всеки план се представя
на Конференцията на страните в срок четири
години след влизането в сила на настоящата
конвенция за съответната страна. Ако дадена
страна разработва план за прилагане в съот
ветствие с член 20, тя може да включи в него
плана, изготвен съгласно настоящия параграф.
5. Мерките включват един или повече от
следните елементи, според случая:
а) к онтрол на граничните стойности на
изпускане и когато е осъществимо, нама
ляване на изпусканията от съответните
източници;
б) у потреба на най-добрите налични техни
ки и най-добрите екологични практики
за контролиране на изпусканията от
съответните източници;
в) с тратегия за едновременен контрол на
голям брой замърсители, която би оси
гурила съпътстващи ползи за контрол
върху изпусканията на живак;
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г) а
 лтернативни мерки за намаляване на
изпусканията от съответните източници.
6. Всяка страна, веднага щом това е прак
тически осъществимо и не по-късно от пет
години след датата на влизане в сила на на
стоящата конвенция за тази страна, създава и
след това поддържа регистър на изпусканията
от съответни източници.
7. Веднага щом това е практически осъ
ществимо, Конференцията на страните приема
насоки за:
а) н ай-добрите налични техники и най-до
брите екологични практики, като отчита
всяка разлика между новите и съществу
ващите източници и необходимостта от
намаляване до минимум на сумарните
въздействи я върх у компонентите на
околната среда;
б) м етодиката за изготвяне на регистри на
изпусканията.
8. В своите доклади, представяни съгласно
член 21, всяка страна включва информация за
прилагането на настоящия член, и по-конкрет
но информация относно мерките, които е
предприела в съответствие с параграфи 3 – 6,
и ефективността на тези мерки.
Член 10
Екологосъобразно временно съхранение на
живак, различен от отпадък от живак
1. Настоящият член се прилага при вре
менното съхранение на живак и живачни
съединения съгласно определенията по член
3, които не попадат в определението по член
11 за отпадъци от живак.
2. Всяка страна предприема мерки, за да
гарантира, че временното съхранение на жи
вак и живачни съединения, предназначени за
разрешена употреба от страна по настоящата
конвенция, се осъществява по екологосъобра
зен начин, като се вземат под внимание всички
насоки и в съответствие с всички изисквания,
приети съгласно параграф 3.
3. Конференцията на страните приема
насок и за еколог ос ъобразно т о времен но
съхранение на живак и живачни съединения,
като се вземат под внимание всички съот
ветни насоки, разработени по Базелската
конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане, както и другите приложими
насоки. Конференцията на страните може да
приеме изисквания за временно съхранение
в допълнително приложение към настоящата
конвенция в съответствие с член 27.
4. Страните сътрудничат, когато е уместно,
помежду си и със съответните междуправи
телствени организации и други субекти, за да
подобрят изграждането на капацитет с оглед
екологосъобразното временно съхранение на
живак и живачни съединения.
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Член 11
Отпадъци от живак
1. За страните по Базелската конвенция
за контрол на трансграничното движение на
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане се
прилагат съдържащите се в нея определения
по отношение на отпадъците, влизащи в об
хвата на настоящата конвенция. Страните по
настоящата конвенция, които не са страни по
Базелската конвенция, използват тези опреде
ления като насоки, приложими за отпадъците,
попадащи в обхвата на настоящата конвенция.
2. За целите на настоящата конвенция
„отпадъци от живак“ означава вещества или
предмети:
а) с ъстоящи се от живак или живачни
съединения;
б) с ъдържащи живак или живачни съеди
нения; или
в) з амърсени с живак или живачни съе
динения,
в количество над съответните прагове,
определени по хармонизиран начин от
Конференцията на страните в сътрудничест
во със съответните органи на Базелската
конвенция, които се обезвреждат или са
предназначени за обезвреждане, или се
изисква да бъдат обезвреждани съгласно
разпоредби на националното законода
телство или настоящата конвенция. Това
определение изключва откривки, отпадни
скали и отломки от минни дейности, с
изключение на такива от първичен добив
на живак, освен ако те съдържат живак
или живачни съединения, превишаващи
праговете, определени от Конференцията
на страните.
3. Всяка страна предприема необходимите
мерки, с които:
а) о тпадъците от живак се управляват по
екологосъобразен начин, като се вземат
под внимание насоките, изготвени в
рамките на Базелската конвенция, и
в съответствие с изискванията, които
Конференцията на страните приема като
допълнително приложение съгласно член
27; при определяне на изискванията Кон
ференцията на страните взема предвид
наредбите и програмите за управление
на отпадъците на страните;
б) о ползо т воря ва не т о, рец и к л и ра не т о,
регенерирането или пряката повторна
употреба на отпадъците от живак са
предназначени единствено за употреба,
разрешена на страна по настоящата кон
венция, или за екологосъобразно обез
вреждане съгласно параграф 3, буква a);
в) з а страните по Базелската конвенция
отпадъците от живак не се превозват
през международни граници освен с
цел екологосъобразно обезвреж дане
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съгласно настоящия член и посочената
конвенция; при обстоятелства, когато
Базелската конвенция не е приложима
спрямо превоза през меж д у народни
граници, всяка страна разрешава този
превоз единствено при от читане на
съответните меж дународни правила,
стандарти и насоки.
4. При прегледа и актуализацията, когато е
уместно, на насоките, посочени в параграф 3,
буква а), Конференцията на страните се стреми
към тясно сътрудничество със съответните
органи на Базелската конвенция.
5. Страните се насърчават да сътрудничат
помежду си и със съответните междуправител
ствени организации и други субекти, когато е
уместно, при разработването и поддържането
на глобален, регионален и национален капа
цитет за екологосъобразното управление на
отпадъците от живак.
Член 12
Замърсени площи
1. Всяка страна се стреми да разработва
подходящи стратегии за идентифициране и
оценка на площите, замърсени с живак или
живачни съединения.
2. Всичк и действи я за нама л яване на
рисковете, породени от такива площи, се
осъществяват по екологосъобразен начин,
като включват, когато е приложимо, оценка
на рисковете за човешкото здраве и околна
та среда, свързани с живака или живачните
съединения, които те съдържат.
3. Конференцията на страните приема на
соки за управление на замърсените площи,
които могат да включват методи и подходи за:
а) и дентифициране и характеризиране на
площите;
б) а нгажиране на обществеността;
в) о ценки на риска за човешкото здраве и
околната среда;
г) в арианти за управление на рисковете,
породени от замърсените площи;
д) оценка на ползите и разходите; и
е) валидиране на резултатите.
4. Страните се насърчават да си сътруд
ничат при разработването на стратегии и
осъществяването на дейности за идентифи
циране, оценка, подреждане по приоритет,
управление и, според случая, възстановяване
на замърсени площи.
Член 13
Финансови средства и механизъм
1. Всяка страна се задължава да осигури,
в рамките на своите възможности и съгласно
съответните национални политики, приорите
ти, планове и програми, финансови ресурси
по отношение на националните дейности,
предвидени за изпълнение на настоящата
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конвенция. Посочените ресу рси могат да
включват местно финансиране чрез съот
ветните политики, стратегии за развитие и
национални бюджети, както и двустранно
и многостранно финансиране и участие на
частния сектор.
2. Цялостната ефективност на изпълнението
на настоящата конвенция от развиващите се
държави, които са страни по нея, ще зависи
от успешното прилагане на настоящия член.
3. Насърчават се в спешен порядък мно
гостранните, регионалните и двустранните
източници на финансова и техническа помощ,
както и изграждането на капацитет и транс
ферът на технологии с цел да се подобрят и
увеличат техните свързани с живака дейности
в подкрепа на развиващите се държави, кои
то са страни в изпълнението на настоящата
конвенция, по отношение на финансовите
ресурси, техническата помощ и трансфера
на технологии.
4. В дейностите си, свързани с финансира
нето, страните обръщат конкретно внимание
на специфичните нуж ди и особености на
страните, които са малки островни развиващи
се държави или най-слабо развити държави.
5. Настоящата конвенция определя меха
низъм за своевременно осигуряване на дос
татъчни и предвидими финансови ресурси.
Механизмът цели да подпомага развиващите
се държави, които са страни по конвенцията,
и страните с икономики в преход при изпълне
нието на техните задължения по конвенцията.
6. Механизмът включва:
а) Глобалния екологичен фонд; и
б) с пецифична международна програма за
подпомагане на изграждането на капа
цитет и техническа помощ.
7. Глобалният екологичен фонд предоставя
своевременно нови, предвидими и достатъчни
финансови ресурси за покриване на разходи
те по изпълнение на настоящата конвенция
според договореното от Конференцията на
страните. За целите на настоящата конвенция
Глобалният екологичен фонд действа под ръ
ководството на Конференцията на страните и
се отчита пред нея. Конференцията на стра
ните осигурява насоки относно цялостните
стратегии, политики, програмни приоритети
и възмож ност та за дост ъп до финансови
ресурси и за тяхното усвояване. Освен това
Конференцията на страните осигурява насоки
относно примерен списък на категориите дей
ности, които биха могли да получат подкрепа
от Глобалния екологичен фонд. Глобалният
екологичен фонд осигурява ресурси за по
криване на договорените пределни разходи,
свързани с глобалните екологични ползи,
и договорените цялостни разходи за някои
оправомощаващи дейности.
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8. При осигуряването на ресурси за дадена
дейност Глобалният екологичен фонд взема
предвид потенциалното намаляване на съдър
жанието на живак в резултат на предложена
дейност спрямо разходите за нея.
9. За целите на настоящата конвенция про
грамата, посочена в параграф 6, буква б), ще
се прилага под ръководството на Конферен
цията на страните и ще се отчита пред нея.
На своето първо заседание Конференцията на
страните определя институцията – домакин на
програмата, която трябва да бъде съществу
ващ субект, и є предоставя подходящи насоки
във връзка с програмата, включително за
нейната продължителност. Всички страни и
други заинтересовани лица се призовават да
осигурят финансови ресурси за програмата
на доброволен принцип.
10. На първото заседание на Конференция
та на страните тя и субектите, съставляващи
механизма, договарят мерки за изпълнение на
изискванията по горепосочените параграфи.
11. Не по-късно от своето трето заседание
и периодично след това Конференцията на
страните извършва преглед на нивото на фи
нансиране, на насоките, предоставени от нея
на субектите, оправомощени да приведат в
действие създадения съгласно настоящия член
механизъм, и на тяхната ефективност, както
и на способността им за справяне с променя
щите се нужди на развиващите се държави,
които са страни по настоящата конвенция, и
страните с икономики в преход. Въз основа
на този преглед тя предприема подходящи
действия за подобряване на ефективността
на механизма.
12. Всички страни се призовават да окажат
принос към механизма в рамките на своите
възможности. Механизмът насърчава оси
гуряването на ресурси от други източници,
включително от частния сектор, и насочва
тези ресурси към дейностите, които подпомага.
Член 14
Изграждане на капацитет, техническа помощ
и трансфер на технологии
1. В рамк и те на свои те въ змож ност и
страните си сътрудничат за осигуряване на
своевременно и подходящо изграждане на ка
пацитет и техническа помощ за развиващите
се държави, които са страни по настоящата
конвенция, по-конкретно за страните, които
са най-слабо развити държави или малки
островни развиващи се държави, както и
страните с икономики в преход, за оказване
на съдействие при изпълнението на задълже
нията им по конвенцията.
2. Изграждането на капацитет и техниче
ската помощ съгласно параграф 1 и член 13
могат да се осъществяват чрез регионални,
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подрегионални и национални споразумения,
включително съществуващи регионални и под
регионални центрове, чрез други многостранни
и двустранни средства и чрез партньорства,
в това число партньорства с частния сектор.
Трябва да се търси сътрудничество и съгла
суване с други многостранни споразумения
по околната среда в областта на химикалите
и отпадъците с цел да се подобри ефектив
ността на техническата помощ и нейното
предоставяне.
3. В рамк и те на свои т е въ змож ност и
страните по настоящата конвенция, които
са развити държави, както и другите страни,
които, според случая, се ползват от подкрепата
на частния сектор и другите заинтересовани
лица, насърчават и подпомагат развитието,
трансфера, разпространението и достъпа до
съвременни екологосъобразни алтернативни
технологии за страните по настоящата кон
венция, които са развиващи се държави, и
по-конкретно най-слабо развитите държави
и малките островни развиващи се държави,
както и страните с икономики в преход, с цел
укрепване на техния капацитет за ефективно
изпълнение на конвенцията.
4. Не по-късно от своето второ заседание и
редовно след това Конференцията на страните,
като взема под внимание представените от
страните документация и доклади, включи
телно онези по член 21, и информацията от
други заинтересовани лица:
а) п рави преглед на информацията за съ
ществуващи инициативи и постигнатия
напредък във връзка с алтернативните
технологии;
б) п рави преглед на необходимостта от
алтернативни технологии за страните
и най-вече за онези от тях, които са
развиващи се държави; и
в) и дентифицира предизвикателствата по
отношение на трансфера на технологии,
пред които са изправени страните, и
най-вече тези от тях, които са развиващи
се държави.
5. Конференцията на страните дава препо
ръки относно начините, по които изграждането
на капацитет, осигуряването на техническата
помощ и трансферът на технологии могат
допълнително да се подобрят в рамките на
изпълнението на настоящия член.
Член 15
Комитет по изпълнението и по съответствието
1. Създава се механизъм, включващ комитет
като спомагателен орган на Конференцията
на страните, с цел да се насърчи изпълне
нието на всички разпоредби на настоящата
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конвенция и прегледът на съответствието с
тях. Механизмът, включително комитетът, има
помощен характер и при прилагането му се
отчитат съответните национални възможности
и обстоятелства на страните.
2. Комитетът насърчава изпълнението на
всички разпоредби на настоящата конвенция
и извършва преглед на съответствието с тях.
Комитетът разглежда както отделните, така
и системните въпроси по изпълнението на
разпоредбите и съответствието с тях и при
необходимост дава препоръки на Конферен
цията на страните.
3. Комитетът се състои от 15 членове,
номинирани от страните и избрани от Кон
ференцията на страните, като се обръща нуж
ното внимание на равноправното географско
представяне на петте региона на Обединените
нации; първите членове се избират на първо
то заседание на Конференцията на страните,
а след това – в съответствие с процедурния
правилник, одобрен от Конференцията на
страните съгласно параграф 5; членовете на
комитета трябва да притежават компетентност
в област, която е относима към настоящата
конвенция и отразява баланса на експертизата.
4. Комитетът може да разглежда въпроси
въз основа на:
а) п одадени писмени документи от която и
да е страна, свързани с нейното собствено
съответствие с разпоредбите;
б) н ационални доклади в съответствие с
член 21; и
в) и скания от Конференцията на страните.
5. Комитетът изготвя свой процедурен
правилник, който подлежи на одобрение на
второто заседание на Конференцията на стра
ните, като тя може да приема допълнителен
мандат за комитета.
6. Комитетът полага всички възможни
усилия за приемането на препоръките си
с консенсус. Когато всички такива усилия
са изчерпани, без да е постигнат консенсус,
като последна възможност тези препоръки
се приемат с мнозинство от три четвърти от
гласовете на присъстващите и участващите
в гласуването членове въз основа на кворум
от две трети от членовете.
Член 16
Здравни аспекти
1. Страните се насърчават да:
а) с тимулират развитието и прилагането на
стратегии и програми за идентифициране
и защита на рискови групи от населе
нието, по-конкретно уязвими групи от
населението, което може да включва
приемане на научнообосновани здравни
насоки, свързани с експозицията на жи
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вак и живачни съединения, определяне
на цели за намаляване на експозицията
на живак (когато е приложимо) и инфор
миране на обществеността с участието
на сектора на общественото здраве и
други засегнати сектори;
б) с тимулиране на разработването и при
лагането на научнообосновани образова
телни и превантивни програми относно
експозицията на живак и живачни съе
динения на работното място;
в) с тимулиране на подходящи здравни ус
луги за превенция, лечение и грижа за
населението, засегнато от експозиция на
живак и живачни съединения; и
г) с ъздаване и укрепване, според случая,
на капацитета на институциите и здрав
ния сектор за превенция, диагностика,
лечение и наблюдение на рисковете за
здравето, свързани с експозиция на живак
и живачни съединения.
2. По въпросите или дейностите, свързани
със здравето, Конференцията на страните
трябва:
а) д а се консултира и да работи в сътруд
ничество със Световната здравна орга
низация, Международната организация
на труда и други съответни междуправи
телствени организации, според случая; и
б) д а насърчава сътрудничеството и об
мена на информация със Световната
здравна организация, Международната
организация на труда и други съответ
ни междуправителствени организации,
според случая.
Член 17
Обмен на информация
1. Всяка страна съдейства за обмена на:
а) н аучна, техническа, икономическа и
правна информация относно живака и
живачните съединения, включително
токсикологична и екотоксикологична
информация и информация, свързана с
безопасността;
б) и нформация относно намаляването или
преустановяването на производството,
у потребата, т ъргови ята, емисиите и
изпусканията на живак и живачни съ
единения;
в) и нформация относно технически и иконо
мически осъществимите алтернативи на:
i) п родуктите с добавен живак;
ii) п роизводствените процеси, в които
се използват живак или живачни
съединения; и
iii) д ейностите и процесите, при които
се емитират или изпускат живак или
живачни съединения;
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включително информация относно риско
вете за здравето и околната среда и иконо
мическите и социалните разходи и ползи от
такива алтернативи; и
г) е пидемиологична информация относно
въздействията върху здравето, свързани
с експозиция на живак и живачни съ
единения, в тясно сътрудничество със
Световната здравна организация и други
съответни организации, според случая.
2. Страните могат да обменят помежду си
посочената в параграф 1 информация пряко,
чрез секретариата или в сътрудничество с
други съответни организации, включително
секретариатите на конвенции относно хими
кали и отпадъци, според случая.
3. Секретариатът подпомага сътрудничест
вото при обмена на информацията, посочена
в настоящия член, както и със съответните
организации, включително секретариатите
на многостранни споразумения по околната
среда и други международни инициативи. В
допълнение към информацията от страните
тази информация включва данни от между
правителствени и неправителствени органи
зации с опит в областта на живака, както и
от национални и международни институции
с такъв опит.
4. Всяка страна назначава национален ко
ординатор за обмен на информация по насто
ящата конвенция, включително във връзка със
съгласието на страните вносители по член 3.
5. За целите на настоящата конвенция ин
формацията относно здравето и безопасността
на хората и околната среда няма да се смята за
поверителна. Страните, които обменят друга
информация съгласно настоящата конвенция,
защитават всяка поверителна информация
според взаимните си договорености.
Член 18
Публична информация, осведоменост и образование
1. В рамките на своите възможности всяка
страна насърчава и съдейства за:
а) п редоставяне на общественост та на
наличната информация за:
i) в ъздействията върху здравето и окол
ната среда на живака и живачните
съединения;
ii) а лтернативи на живака и живачните
съединения;
iii) в ъпросите, посочени в член 17, па
раграф 1;
iv) р езултатите от нейните дейности по
проучване, разработка и мониторинг
съгласно член 19; и
v) д ейностите за изпълнение на задъл
женията по настоящата конвенция;
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б) о
 бразование, обучение и обществена
осведоменост във връзка с въздействията
от експозицията на живак и живачни
съединения върху човешкото здраве и
околната среда в сътрудничество със
съответните междуправителствени и не
правителствени организации и уязвими
групи от населението, според случая.
2. Всяка страна използва съществуващите
механизми или обръща необходимото внима
ние на разработването на механизми, например
създаване на регистри за изпускане и пренос
на замърсители, когато е приложимо, за
събиране и разпространение на информация
относно приблизителната оценка за годишни
те количества живак и живачни съединения,
които се емитират, изпускат или обезвреждат
чрез човешката дейност.
Член 19
Проучвания, разработки и мониторинг
1. Страните се стремят да си оказват сътруд
ничество за развитие и усъвършенстване, като
вземат предвид съответните си обстоятелства
и възможности по отношение на:
а) р егистри на употребата, потреблението
и емисиите от антропогенни източници
във въздуха и изпусканията на живак
и живачни съединения във водата и
почвата;
б) моделиране и представителен в географ
ско отношение мониторинг на нивата на
живак и живачни съединения в уязвими
групи от населението и в компонентите
на околната среда, включително био
тичните компоненти, като риби, морски
бозайници, морски костенурки и птици,
както и сътрудничество за събиране и об
мен на съответни и подходящи образци;
в) о ценки на въздействието на живака и
живачните съединения върху човешкото
здраве и околната среда в допълнение
к ъм социа лни те, икономи ческ и те и
културните въздействия, по-конкретно
по отношение на уязвими групи от на
селението;
г) х армонизирани методики за дейностите,
предприети по букви a), б) и в);
д) и нформация за екологичния цикъл, пре
носа (включително пренос и отлагане
на големи разстояния), преобразуване
то и съдбата на живака и живачните
съединения в редица екосистеми, като
се обръща подходящото внимание на
разграничението между емисии от антро
погенни източници и природни емисии
и изпускания на живак и ремобилизация
на живак от отлагане в минали периоди;
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е) и
 нформация за търговията с живак и
живачни съединения и продукти с до
бавен живак; и
ж) и нформация и проучване на техниче
ската и икономическата наличност на
безживачни продукти и процеси и на
най-добри налични техники и най-добри
екологични практики за намаляване и
мониторинг на емисиите и изпусканията
на живак и живачни съединения.
2. Когато е приложимо, страните използ
ват и доразвиват съществуващите мрежи за
мониторинг и проучвателни програми при
осъществяването на дейностите, посочени в
параграф 1.
Член 20
Планове за изпълнение
1. След първоначална оценка всяка стра
на може да разработи и изпълнява план за
изпълнение на задълженията по настоящата
конвенция, съобразен със съответните местни
особености. Незабавно след изготвянето на
всеки такъв план той следва да се изпраща
на секретариата.
2. Всяка страна може да преглежда и акту
ализира своя план за изпълнение, като взема
предвид съответните местни обстоятелства и
като се позовава на насоки от Конференцията
на страните и други подходящи насоки.
3. При осъществяването на дейностите
по параграфи 1 и 2 страните се консултират
със заинтересованите лица на национално
ниво с цел да се подпомогне разработването,
прилагането, прегледът и актуализирането на
техните планове за изпълнение.
4. Страните могат също да предприемат
координирани действия по регионални пла
нове, с които се подпомага изпълнението на
настоящата конвенция.
Член 21
Докладване
1. Посредством секретариата всяка страна
докладва на Конференцията на страните за
предприетите от нея мерки по изпълнение
на разпоредбите на настоящата конвенция,
както и за ефективността на тези мерки и
възможните трудности пред изпълнението на
целите на конвенцията.
2. Всяка страна включва в доклада си ин
формацията, изисквана съгласно членове 3,
5, 7, 8 и 9 от настоящата конвенция.
3. На своето първо заседание Конференци
ята на страните определя графика и формата
на докладването, които трябва да се спазват
от страните, като се има предвид желателното
съгласуване на докладването с други относими
конвенции за химикали и отпадъци.
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Член 22
Оценка на ефективността
1. Конференцията на страните извършва
оценка на ефек т ивност та на настоящата
конвенция не по-късно от шест години след
нейното влизане в сила, а след това – на оп
ределени от нея интервали.
2. С оглед да се улесни извършването на
тази оценка на своето първо заседание Кон
ференцията на страните предприема установя
ването на договорености, гарантиращи, че тя
ще получава сравними данни от мониторинга
относно наличието и движението на живака
и живачните съединения в околната среда,
както и относно наблюдаваните тенденции в
нивата на живака и живачните съединения в
биотичните компоненти и уязвимите групи
от населението.
3. Оценката се извършва във основа на
наличната научна, екологична, техническа,
финансова и икономическа информаци я,
включително:
а) д оклади и друга информация от монито
ринга, предоставена на Конференцията
на страните съгласно параграф 2;
б) докладите, представени съгласно член 21;
в) и нформацията и препоръките, предос
тавени съгласно член 15; и
г) д ок ла д и т е и д ру гата с ъо т ве т на и н
формаци я от носно у п равлението на
споразуменията за финансова помощ,
трансфер на технологии и изграждане
на капацитет, прилагани съгласно на
стоящата конвенция.
Член 23
Конференция на страните
1. С настоящия документ се създава Кон
ференция на страните.
2. Първото заседание на Конференцията
на страните се свиква от изпълнителния ди
ректор на Програмата на ООН за околната
среда не по-късно от една година след датата
на влизане в сила на настоящата конвенция.
Впоследствие се провеждат редовни заседа
ния на Конференцията на страните, чиято
периодичност се определя от конференцията.
3. Извънредни заседания на Конференци
ята на страните се провеждат тогава, когато
конференцията сметне за необходимо, или при
писмено искане, внесено от някоя страна, и
при условие че в срок шест месеца, след като
секретариатът е уведомил страните за такова
искане, то е подкрепено от най-малко една
трета от тях.
4. На първото си заседание Конференцията
на страните с консенсус одобрява и приема
процедурни и финансови правила както за
своята дейност, така и за всеки от своите
спомагателни органи, а също и финансови
разпоредби, регулиращи дейността на секре
тариата.
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5. Конференцията на страните извършва
непрекъснат преглед и оценка на изпълнени
ето на настоящата конвенция. Тя изпълнява
функциите, възложени є по настоящата кон
венция, като за тази цел:
а) с ъздава такива спомагателни органи,
каквито смята за необходими за изпъл
нението на настоящата конвенция;
б) когато е подходящо, си сътрудничи с
компетентни международни организа
ции и междуправителствени и неправи
телствени органи;
в) и звършва редовен периодичен преглед
на цялата информация, предоставена на
нея и на секретариата в съответствие с
член 21;
г) о бсъжда всички отправени препоръки
от Комитета по изпълнението и по съ
ответствието;
д) о бсъжда и предприема допълнителни
действия, които може да са необходими
за постигането на целите на настоящата
конвенция; и
е) п реглежда приложения А и Б съгласно
членове 4 и 5.
6. Организацията на обединените нации,
нейните специализирани агенции и Между
народната агенция за атомна енергия, както
и всяка държава, която не е страна по насто
ящата конвенция, могат да бъдат представени
на заседанията на Конференцията на страните
като наблюдатели. Всички национални или
международни органи или агенции независимо
дали са правителствени, или неправителстве
ни, които са квалифицирани по въпросите,
обхванати от конвенцията, и които са ин
формирали секретариата за своето желание
да бъдат представени на заседание на Кон
ференцията на страните като наблюдатели,
могат да бъдат допуснати на заседание, освен
ако най-малко една трета от присъстващите
страни възразят срещу това. Допускането и
участието на наблюдатели се урежда съгласно
процедурните правила, приети от Конферен
цията на страните.
Член 24
Секретариат
1. С настоящия документ се създава се
кретариат.
2. Функциите на секретариата са:
а) д а организира заседания на Конференци
ята на страните и нейните спомагателни
органи и да осигурява необходимото
обслужване;
б) д а улеснява предоставянето на помощ
на страните по тяхно искане при из
пълнението на настоящата конвенция,
особено на развиващите се държави и
страните с икономики в преход, които
са страни по конвенцията;
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в) д
 а осигурява необходимата координация,
когато е приложимо, със секретариати
те на относими международни органи,
по-конкретно други конвенции относно
химикали и отпадъци;
г) д а съдейства на страните при обмена на
информация относно изпълнението на
настоящата конвенция;
д) д а изготвя и предоставя на страните
периодични доклади, разработени въз
основа на информацията, получена съ
гласно членове 15 и 21, както и на друга
налична информация;
е) д а влиза под общото ръководство на
Конференцията на страните в такива
административни и договорни отноше
ния, които могат да бъдат необходими
за ефективно изпълнение на неговите
функции; и
ж) д а изпълнява останалите функции на
секретариат, определени в настоящата
конвенция, както и всички други функ
ции, които могат да бъдат определени
от Конференцията на страните.
3. Функциите на секретариат за настоящата
конвенция се изпълняват от изпълнителния
директор на Програмата на ООН за околната
среда, освен ако Конференцията на страни
те реши с мнозинство от три четвърти от
гласовете на присъстващите и участващи в
гласуването страни функциите на секрета
риат да се поверят на една или повече други
международни организации.
4. След консултации с подходящите между
народни органи Конференцията на страните
може да осигури засилено сътрудничество и
координация между секретариата и секретари
атите на други конвенции относно химикали
и отпадъци. След консултации с подходящите
меж ду народни органи Конференци ята на
страните може да предостави допълнителни
насоки по този въпрос.
Член 25
Уреждане на спорове
1. Страните се стремят да разрешат всеки
възникнал помежду им спор относно тъл
куването или прилагането на настоящата
конвенция чрез преговори или други мирни
средства по техен избор.
2. При ратификацията, приемането, одо
бряването или присъединяването към насто
ящата конвенция или по всяко време след
това всяка страна, която не е организация за
регионална икономическа интеграция, може
да декларира в писмен документ, изпратен на
депозитаря, че по отношение на всеки спор,
засягащ тълкуването или прилагането на
конвенцията, тя признава единия или и двата
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от посочените по-долу начини за уреждане
на спорове като задължителни по отношение
на всяка страна, приела същото задължение:
а) арбитраж съгласно процедурата, посочена
в част I на приложение Д;
б) о тнасяне на спора към Международния
съд.
3. Страна, която е организация за реги
онална икономическа интеграция, може да
направи декларация с аналогично действие
по отношение на арбитража съгласно проце
дурата, предвидена в параграф 2.
4. Декларацията, направена съгласно па
раграф 2 или 3, остава в сила до изтичане
на посочения в нея срок на действие или
до три месеца след внасянето на писменото
уведомление до депозитаря за оттеглянето є.
5. Изтичането на срока на действие на де
кларацията, уведомлението за оттеглянето є
или внасянето на нова декларация по никакъв
начин не засягат производство, започнало в
арбитражен съд или в Международния съд,
освен ако страните по спора се споразумеят
за друго.
6. Ако страните по даден спор не са при
ели една и съща процедура за разрешаване
на спорове съгласно параграф 2 или 3 и ако
не са успели да разрешат спора помежду
си чрез средствата, посочени в параграф 1,
в продължение на дванадесет месеца, след
като едната страна е уведомила другата за
възникналия между тях спор, същият се от
нася към помирителна комисия по искане
на някоя от страните по спора. Процедура
та, посочена в част II на приложение Д, се
прилага за помирение по настоящия член.
Член 26
Изменения на Конвенцията
1. Всяка от страните може да предлага
изменения на настоящата конвенция.
2. Измененията на настоящата конвенция
се приемат на заседание на Конференцията
на страните. Секретариатът изпраща текста
на всяко предложено изменение до страните
най-малко шест месеца преди заседанието, на
което се предлага да се приеме това изменение.
Секретариатът също така изпраща предложе
ното изменение до страните, подписали кон
венцията, както и до депозитаря за сведение.
3. Страните полагат всички усилия за
постигане на съгласие чрез консенсус по
всяко направено предложение за изменение
на настоящата конвенция. Ако са изчерпани
всички усилия за постигане на консенсус,
без да е налице необходимото съгласие, като
последна възможност изменението се приема
с мнозинство от три четвърти от гласовете на
присъстващите и участващите в гласуването
на заседанието страни.
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4. Депозитарят изпраща всяко прието из
менение на всички страни за ратификация,
приемане или одобрение.
5. Ратификацията, приемането или одо
брението на изменение се съобщава писмено
на депозитаря. Всяко изменение, прието в
съответствие с параграф 3, влиза в сила за
страните, които са го приели, на деветдесетия
ден след датата на депозиране на документите
за ратификация, приемане или одобрение от
най-малко три четвърти от страните, които
са били страни към момента на приемане на
изменението. След това то влиза в сила за
всяка друга страна на деветдесетия ден след
датата, на която тази страна е представила
своя документ за ратификация, приемане или
одобрение на изменението.
Член 27
Приемане на приложенията и изменения в тях
1. Приложенията към настоящата кон
венция представляват неразделна част от
нея и освен ако изрично е предвидено друго,
позоваването на настоящата конвенция пред
ставлява също позоваване на което и да е от
приложенията към нея.
2. Вси чк и доп ъ лни телни п ри ложени я,
приети след влизането в сила на настоящата
конвенция, се ограничават до процедурни,
научни, технически или административни
въпроси.
3. При предлагането, приемането и влиза
нето в сила на допълнителни приложения към
настоящата конвенция се прилага следната
процедура:
а) д опълнителните приложения се пред
лагат и приемат съгласно процедурата,
определена в член 26, параграфи 1 – 3;
б) в сяка страна, която не е в състояние
да приеме дадено допълнително прило
жение, уведомява писмено депозитаря
за това в рамките на една година след
датата на изпратеното от депозитаря
съобщение за приемането на допъл
нителното приложение; депозитарят
незабавно уведом ява всички страни
за всяко подобно получено известие;
дадена страна може по всяко време да
оттегли предишно уведомление за не
приемане на допълнително приложение,
като писмено уведоми депозитаря – в
резултат на това приложението влиза
в сила за тази страна в съответствие
с буква в); и
в) с лед изтичане на една година от датата,
на която депозитарят е съобщил за прие
мането на допълнително приложение, то
влиза в сила за всички страни, които не
са подали уведомление за неприемане в
съответствие с разпоредбите на буква б).
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4. Предлагането, приемането и влизането
в сила на изменения на приложенията към
настоящата конвенция се извършват съгласно
същите процедури както предлагането, прие
мането и влизането в сила на допълнителни
приложения към конвенцията, с изключение
на това, че изменение на дадено приложение
не влиза в сила по отношение на страна,
която е направила декларация във връзка
с изменение на приложения в съответствие
с член 30, параграф 5; в този случай всяко
такова изменение влиза в сила за страната
на деветдесетия ден след датата на внасяне
при депозитаря на документа за ратификация,
приемане, одобряване или присъединяване по
отношение на съответното изменение.
5. Ако допълнително приложение или изме
нение на приложение са свързани с изменение
на настоящата конвенция, допълнителното
приложение или изменението не влизат в
сила, преди да е влязло в сила изменението
на конвенцията.
Член 28
Право на глас
1. Всяка страна по настоящата конвенция
има право на един глас, с изключение на
случаите, предвидени в параграф 2.
2. По въпроси в рамките на своята ком
петентност всяка организация за регионална
икономическа интеграция упражнява правото
си на глас, като броят на гласовете є е равен
на броя на членуващите в нея държави, които
са страни по настоящата конвенция. Такава
организация не упражнява правото си на глас,
ако някоя от членуващите в нея държави е
упражнила правото си на глас, и обратното.
Член 29
Подписване
Настоящата конвенция е открита за подпис
ване в Кумамото (Япония) от всички държави
и организации за регионална икономическа
интеграция на 10 и 11 октомври 2013 г., а
след това – в седалището на Организацията
на обединените нации в Ню Йорк до 9 ок
томври 2014 г.
Член 30
Ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване
1. Настоящата конвенция е предмет на
ратификация, приемане или одобряване от
държавите и организациите за регионална
икономическа интеграция. Тя е открита за
присъединяване на държави и организации за
регионална икономическа интеграция от деня
след датата, на която се прекратява нейното
подписване. Документите за ратификация,
приемане, одобряване или присъединяване
се внасят при депозитаря.
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2. Всяка организация за регионална ико
номическа интеграция, която става страна
по нас т оящата кон вен ц и я, без н я коя о т
членуващите в нея държави да е страна по
конвенцията, е обвързана с всички задълже
ния, произтичащи от конвенцията. Когато
една или повече държави, членуващи в та
кава организация, е страна по настоящата
конвенция, организацията и нейните членове
определят съответните си отговорности при
изпълнение на задълженията, произтичащи
от конвенцията. В такива случаи организа
цията и членуващите в нея държави не могат
да упражняват правата си по конвенцията
едновременно.
3. В документа си за ратификация, приемане,
одобряване или присъединяване всяка органи
зация за регионална икономическа интеграция
декларира обхвата на своята компетентност
по отношение на въпросите, уредени съглас
но настоящата конвенция. Също така всяка
такава организация уведомява депозитаря
за всяко съответно изменение в обхвата на
своята компетентност, а депозитарят на свой
ред уведомява страните.
4. Всяка държава или организация за реги
онална икономическа интеграция се насърча
ва да представи на секретариата към датата
на ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване към настоящата конвенция
информация за мерките за изпълнение на
конвенцията.
5. В своя документ за ратификация, прие
мане, одобряване или присъединяване всяка
страна може да декларира, че всяко измене
ние на дадено приложение влиза в сила за
нея само след депозирането на документа
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване.
Член 31
Влизане в сила
1. Настоящата конвенция влиза в сила на
деветдесетия ден след датата на депозиране
на петдесети я док у мент за ратификаци я,
приемане, одобряване или присъединяване.
2. За всяка държава или организация за
регионална икономическа интеграция, която
ратифицира, приеме или одобри настояща
та конвенция или се присъедини към нея
след депозирането на петдесетия документ
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване, конвенцията влиза в сила
на деветдесетия ден след датата на депози
ране от тази държава или организация за
регионална икономическа интег раци я на
нейния документ за ратификация, приемане,
одобряване или присъединяване.
3. За целите на параграфи 1 и 2 никой
документ, депозиран от организация за ре
гионална икономическа интеграция, не се
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счита за допълнителен към документите,
депозирани от държавите, членуващи в тази
организация.
Член 32
Резерви
По отношение на настоящата конвенция
не могат да се изразяват резерви.
Член 33
Оттегляне
1. По всяко време след изтичането на
три години от датата на влизане в сила на
настоящата конвенция за дадена страна тази
страна може да се оттегли от конвенцията
след писмено уведомяване на депозитаря.
2. Всяко такова оттегляне влиза в сила
след изтичане на една година от датата, на
която депозитарят е получил уведомлението
за оттегляне, или на друга по-късна дата,
посочена в уведомлението за оттегляне.
Член 34
Депозитар
Депозитар на настоящата конвенция е
генералният секретар на Организацията на
обединените нации.
Член 35
Автентични текстове
Оригиналът на настоящата конвенция, чи
ито текстове на арабски, китайски, английски,
френски, руски и испански език са еднакво
автентични, се депозира при депозитаря.
В уверение на това долуподписаните, на
длежно упълномощени за целта, подписаха
настоящата конвенция.
Съставена в Кумамото (Япония) на десети
октомври две хиляди и тринадесета година.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Продукти с добавен живак
От обхвата на настоящото приложение са
изключени следните продукти:
а) п род у к т и от основна необходимост за
гражданска защита и военни цели;
б) п родукти за проучване, калибриране на
уреди и апарати, за употреба като рефе
рентен стандарт;
в) в случаи на липса на осъществима безжи
вачна алтернатива за замяна – комутатори
и релета, луминесцентни лампи със студен
катод и луминесцентни лампи с външен
електрод (CCFL и EEFL) за електронни
екрани и измервателни уреди;
г) п родукти, използвани при традиционни
или религиозни практики; и
д) в аксини, съдържащи тиомерсал като кон
сервант.
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Част I: Продукти, обхванати от член 4, параграф 1
Продукти с добавен живак

Дата, след която произ
водството, вносът или
износът на продукта не
са разрешени (дата на
поетапно спиране)

Батерии, с изключение на цинково-сребърно-оксидни батерии тип „копче“
със съдържание на живак < 2 % и цинково-въздушни батерии тип „копче“
със съдържание на живак < 2 %

2020 г.

Комутатори и релета, с изключение на мостове с висока точност за измер
ване на загуби и капацитет и високочестотни радиочестотни комутатори
и релета в прибори за мониторинг и контрол, с максимално съдържание
на живак 20 mg на мост, комутатор или реле

2020 г.

Компактни луминесцентни лампи (CFL) за общо осветление, които са
≤ 30 вата, със съдържание на живак, надвишаващо 5 mg на лампова горелка

2020 г.

Линейни луминесцентни лампи (LFL) за общо осветление:
а) т рилентови фосфорни < 60 вата, със съдържание на живак, надви
шаващо 5 mg на лампа;
б) х алофосфатни фосфорни ≤ 40 вата, със съдържание на живак, над
вишаващо 10 mg на лампа.

2020 г.

Живачни лампи с високо налягане (HPMV) за общо осветление

2020 г.

Живак в луминесцентни лампи със студен катод и луминесцентни лампи
с външен електрод (CCFL и EEFL) за електронни екрани:
а) м алка дължина (≤ 500 mm), със съдържание на живак, надвишаващо
3,5 mg на лампа;
б) с редна дължина (> 500 mm и ≤ 1500 mm), със съдържание на живак,
надвишаващо 5 mg на лампа;
в) г оляма дължина (> 1500 mm), със съдържание на живак, надвиша
ващо 13 mg на лампа.

2020 г.

Козметични продукти (със съдържание на живак над 1 ppm), включително
сапуни и кремове за избелване на кожата, с изключение на козметични
продукти за областта около очите, при които живакът се използва като кон
сервант и не са налични ефективни и безопасни заместители консерванти1

2020 г.

Пестициди, биоциди и локални антисептици

2020 г.

Следните неелектронни измервателни уреди, с изключение на неелек
2020 г.
тронни измервателни уреди, инсталирани в широкомащабно оборудване
или използвани за измерване с висока прецизност, където не е налице
подходяща безживачна алтернатива:
а) барометри;
б) хигрометри (влагомери);
в) манометри;
г) термометри;
д) сфигмоманометри.
1
Намерението е да не се обхващат козметични средства, сапуни или кремове с присъствие на замърся
вания от живак в микроколичества.
Част II: Продукти, обхванати от член 4, параграф 3
Продукти
с добавен
живак

Разпоредби

Де н т а л н а Мерките, които следва да се вземат от всяка страна за поетапно спиране на употребата на
амалгама денталната амалгама, трябва да отчитат местните особености за тази страна и съответ
ните международни насоки и да включват две или повече от мерките от следния списък:
i. определяне на национални цели, насочени към превенция на зъбния кариес и подо
бряване на здравето, като по този начин се намалява до минимум необходимостта
от възстановяване на зъбите;
ii. определяне на национални цели, насочени към намаляване до минимум на нейната
употреба;
iii. н асърчаване на употребата на рентабилни и клинично ефективни безживачни ал
тернативи за възстановяване на зъбите;
iv. н асърчаване на проучването и разработката на качествени безживачни материали
за възстановяване на зъбите;
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Разпоредби

v. н
 асърчаване на представителни професионални организации и стоматологични
институти да обучават и подготвят лекари и студенти по дентална медицина за упо
требата на безживачни алтернативи за възстановяване на зъбите и стимулиране на
най-добрите практики за управление;
vi. в ъзпрепятстване на използването на застрахователни полици и програми, поощрява
щи употребата на дентална амалгама пред безживачното възстановяване на зъбите;
vii. н асърчаване използването на застрахователни полици и програми, поощряващи
употребата на качествени алтернативи на денталната амалгама за възстановяване
на зъбите;
viii. ограничаване на употребата на дентална амалгама до нейната капсулирана форма;
ix. н асърчаване на употребата на най-добрите екологични практики в стоматологич
ните центрове за намаляване на изпусканията на живак и живачни съединения във
водата и почвата.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Производствени процеси, в които се използват живак или живачни съединения
Част I: Процеси, обхванати от член 5, параграф 2
Производствени процеси, в които се използват живак или живачни съедине
ния

Дата на поетапно
спиране

Хлор-алкално производство

2025 г.

Производство на ацеталдехид, в което се използват живак или живачни съе
динения като катализатори

2018 г.

Част II: Процеси, обхванати от член 5, параграф 3
Процес, в
Разпоредби
който се
използва
живак
Производ Прилаганите от страните мерки включват, но не се ограничават до:
ство на
i. н амаляване на употребата на живак на единица продукция с 50 % до 2020 г. спрямо
мономера
употребата от 2010 г.;
винилхло
ii. н асърчаване на мерките за ограничаване на зависимостта от живак от първичен добив;
рид
iii. в земане на мерки за намаляване на емисиите и изпусканията на живак в околната
среда;
iv. подпомагане на проучването и разработката на безживачни катализатори и процеси;
v. з абрана за употребата на живак пет години, след като Конференцията на страните
е установила, че безживачните катализатори на базата на съществуващи процеси са
станали технически и икономически осъществими;
vi. докладване на Конференцията на страните за опитите за разработка и/или иденти
фициране на алтернативи и поетапно спиране на употребата на живак в съответ
ствие с член 21.
Н а т р и е в Прилаганите от страните мерки включват, но не се ограничават до:
или кали
i. мерки за намаляване на употребата на живак, насочени към възможно най-бързо
ев метилат
поетапно спиране на тази употреба и в срок от 10 години след влизането в сила на
или етилат
настоящата конвенция;
ii. н амаляване на емисиите и изпусканията на единица продукция с 50 % до 2020 г.
спрямо 2010 г.;
iii. з абрана на употребата на чист живак от първичен добив;
iv. подпомагане на проучването и разработката на безживачни процеси;
v. з абрана за употребата на живак пет години, след като Конференцията на страните
е установила, че безживачните процеси са станали технически и икономически
осъществими;
vi. докладване на Конференцията на страните за опитите за разработка и/или иденти
фициране на алтернативи и поетапно спиране на употребата на живак в съответ
ствие с член 21.
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Процес, в
Разпоредби
който се
използва
живак
Производ Прилаганите от страните мерки включват, но не се ограничават до:
ство на по
i. в земане на мерки за намаляване на употребата на живак, насочени към възможно
ли у ретан,
най-бързо поетапно спиране на тази употреба, в срок 10 години след влизането в
в което се
сила на настоящата конвенция;
използват
ii. в земане на мерки за ограничаване на зависимостта от живака от първичен добив;
к ат а л иза
iii. в земане на мерки за намаляване на емисиите и изпусканията на живак в околната
т о ри , с ъ 
среда;
държащи
iv. н асърчаване на проучването и разработката на безживачни катализатори и процеси;
живак
v. докладване на Конференцията на страните за опитите за разработка и/или идентифи
циране на алтернативи и поетапно спиране на употребата на живак в съответствие
с член 21.
По отношение на този производствен процес не се прилага член 5, параграф 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Ръчен и дребномащабен добив на злато
Национални планове за действие
1. Всяка страна, за която се прилагат разпо
редбите на член 7, параграф 3, включва в своя
национален план за действие:
а) н ационални цели и цели за намаляване;
б) д ейности за елиминиране на:
i) а малгамиране на нераздробена руда;
ii) и згаряне на открито на амалгама или
преработена амалгама;
iii) и згаряне на амалгама в жилищни ра
йони; и
iv) ц ианидно излужване в седимент, руда
или хвост, към които е добавен живак,
без първо да бъде отстранен живакът;
в) стъпки за улесняване на формализирането
или регулирането на сектора за ръчен и дребно
мащабен добив на злато;
г) базови прогнозни стойности на използва
ните количества живак и практиките при ръчен
и дребномащабен добив на злато и преработка
на нейна територия;
д) стратегии за насърчаване на намаляването
на емисиите, изпусканията и експозицията на
живак в ръчния и дребномащабния добив на злато
и преработка, включително безживачни методи;
е) стратегии за управление на търговията и
предотвратяване на отклоняването на живак и
живачни съединения както от чуждестранни, така
и от местни източници за употреба в ръчния и
дребномащабния добив и преработка на злато;
ж) стратегии за включване на заинтересо
ваните лица в реализацията и непрекъснатото
развитие на националния план за действие;
з) стратегия за общественото здраве относно
експозицията на живак на миньорите и техните
общности от ръчния и дребномащабния добив на
злато; освен всичко останало такава стратегия
трябва да включва набиране на здравни данни,
обучение на здравните работници и повишаване
на осведомеността сред здравните институции;
и) стратегии за предотвратяване на експози
цията на уязвими групи от населението – по-конкретно деца и жени в детеродна възраст, особено
бременни жени – на живак, използван в ръчния
и дребномащабния добив на злато;

й) стратегии за предоставяне на информация
на миньорите, занимаващи се с ръчен и дреб
номащабен добив на злато, и на засегнатите
общности; и
к) график за осъществяването на националния
план за действие.
2. Всяка страна може да включва в своя на
ционален план за действие допълнителни стра
тегии за постигане на целите си, включително
употребата или въвеждането на стандарти за
безживачен ръчен и дребномащабен добив на
злато и пазарни механизми или маркетингови
инструменти.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Списък на точковите източници на емисии на
живак и живачни съединения в атмосферата
Категория точкови източници:
Въглищни електроцентрали;
Въглищни промишлени котли;
Процеси на топене и изпичане, използвани в
производството на цветни метали1;
Съоръжения за изгаряне на отпадъци;
Производствени съоръжения за циментов
клинкер.
1
За целта на настоящото приложение категори
ята „цветни метали“ обхваща олово, цинк, мед
и промишлено злато.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Арбитражна процедура и помирителна процедура
Част I: Арбитражна процедура
Арбитражната процедура за целите на член
25, параграф 2, буква a) от настоящата конвенция
е, както следва:
Член 1
1. Всяка страна може да предприеме арби
тражна процедура в съответствие с член 25 от
настоящата конвенция с писмено уведомление,
адресирано до другата страна (или страни) по
спора. Уведомлението е придружено от искова
молба заедно с всички подкрепящи документи.
В това уведомление се посочва предметът на
арбитража, както и членовете от настоящата
конвенция, чието тълкуване или прилагане е
предмет на арбитражната процедура.
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2. Страната ищец уведомява секретариата, че
ще отнесе спора към арбитраж съгласно член
25 от настоящата конвенция. Уведомлението
е придружено от писменото уведомление на
страната ищец, исковата молба и подкрепящите
документи, посочени в параграф 1. Секретари
атът препраща така получената информация
до всички страни.
Член 2
1. Ако спорът е отнесен към арбитраж в
съответствие с член 1 от настоящата част, се
учредява арбитражен съд. Той се състои от
трима членове.
2. Всяка страна по спора определя арбитър,
като двамата така определени арбитри посоч
ват със споразумение трети арбитър, който е
председател на съда. При спорове между повече
от две страни страните с един и същи интерес
определят съвместно със споразумение един
арбитър. Председателят на съда не може да
бъде гражданин на която и да е от страните по
спора, обичайното му местожителство не трябва
да е на територията на някоя от тези страни и
той не трябва да бъде нает на служба от никоя
от тях и не трябва да е работил по случая в
каквото и да е друго качество.
3. Всяка свободна позиция се попълва по на
чина, предвиден при първоначалното определяне.
Член 3
1. Ако една от страните по спора не е опре
делила арбитър в срок два месеца след датата,
на която страната ответник е получила известие
за арбитража, другата страна може да уведоми
генералния секретар на ООН, който осъществява
назначението в допълнителен двумесечен срок.
2. Ако председателят на арбитражния съд не
е бил назначен в срок два месеца след датата на
назначението на втория арбитър, генералният
секретар на ООН, по искане на някоя от стра
ните, назначава председателя в допълнителен
двумесечен срок.
Член 4
Арбитражният съд постановява решенията
си в съответствие с разпоредбите на настоящата
конвенция и международното право.
Член 5
Освен ако страните по спора договорят дру
го, арбитражният съд определя свой собствен
процедурен правилник.
Член 6
По искане на една от страните по спора
арбитражният съд може да препоръча основни
временни мерки за защита.
Член 7
Страните по спора улесняват работата на
арбитражния съд и по-конкретно, като използват
всички средства на тяхно разположение:
а) предоставят му цялата относима докумен
тация, информация и услуги; и
б) при необходимост му дават възможност да
призовава свидетели или експерти и да получава
техните показания.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Член 8
Страните по спора и арбитрите са длъжни да
спазват поверителността на всяка информация
или документи, които са получили при условия
на поверителност по време на производството
пред арбитражния съд.
Член 9
Освен ако арбитражният съд определи друго
поради конкретните обстоятелства по случая,
неговите разходи се поемат поравно от страни
те по спора. Съдът води отчет за всички свои
разходи и представя на страните окончателен
отчет за разходите.
Член 10
Всяка страна, която има правен интерес към
предмета на спора и която може да бъде засегната
от решението, има право да се намеси в произ
водството със съгласието на арбитражния съд.
Член 11
Арбитражният съд може да изслушва и взе
ма решения по насрещни искове, произтичащи
пряко от предмета на спора.
Член 12
Решенията на арбитражния съд както по
процедура, така и по същество, се вземат с
мнозинство от гласовете на неговите членове.
Член 13
1. Ако една от страните по спора не се яви
пред арбитражния съд или не успее да представи
доводи в своя защита, другата страна може да
поиска от съда да продължи производството и
да вземе решение. Отсъствието на една от стра
ните или невъзможността на дадена страна да
представи доводи в своя защита не представлява
фактор за прекратяване на производството.
2. Преди да се произнесе с окончателно ре
шение, арбитражният съд трябва надлежно да
се увери, че искът е добре обоснован във фак
тологично и правно отношение.
Член 14
Арбитражният съд произнася своето оконча
телно решение в срок пет месеца след датата,
на която е учреден в пълен състав, освен ако
сметне за необходимо да удължи срока за пери
од, който не може да надхвърля допълнителни
пет месеца.
Член 15
Окончателното решение на арбитражния съд
се ограничава до предмета на спора и трябва да
посочва мотивите, на които се основава. То трябва
да съдържа имената на участвалите членове и
датата на окончателното решение. Всеки член
на съда може да приложи отделно или особено
мнение към окончателното решение.
Член 16
Окончателното решение е задължително за
страните по спора. Тълкуването на настоящата
конвенция, изразено чрез окончателното решение,
също е обвързващо за всяка страна, встъпваща
по член 10 от настоящата част, доколкото реше
нието е свързано с въпроси, по отношение на
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които тази страна е встъпила. Окончателното
решение подлежи на обжалване само ако стра
ните по спора са се договорили предварително
за апелативна процедура.
Член 17
Всяко евентуално възникнало несъгласие
относно тълкуването или начина на прилагане
на окончателното решение съгласно член 16 от
настоящата част между страните, за които това
окончателно решение е задължително, може да
бъде отнесено от всяка от тях за решение към
арбитражния съд, който го е постановил.
Част II: Помирителна процедура
Помирителната процедура за целите на член
25, параграф 6 от настоящата конвенция е, както
следва:
Член 1
Всяко искане на дадена страна по спор за
учредяване на помирителна комисия съгласно
член 25, параграф 6 от настоящата конвенция
се адресира в писмена форма до секретариата с
копие до другата страна (или страни) по спора.
Секретариатът незабавно изпраща съответните
уведомления до всички страни.
Член 2
1. Освен ако страните по спора се договорят
за друго, помирителната комисия се състои от
трима членове – всяка страна определя по един, а
те от своя страна избират съвместно председател.
2. При спорове между повече от две страни
страните с един и същи интерес определят съв
местно своя член на комисията чрез споразумение.
Член 3
Ако което и да е назначение от страните по
спора не се състои в срок два месеца след датата,
на която секретариатът е получил писменото
искане, посочено в член 1 от настоящата част,
генералният секретар на ООН по искане на която
и да е от страните извършва това назначение в
рамките на допълнителен двумесечен период.
Член 4
Ако председателят на помирителната комисия
не бъде избран в срок два месеца след определя
нето на нейния втори член, генералният секре
тар на ООН по искане на която и да е страна
по спора назначава председателя в рамките на
допълнителен двумесечен срок.
Член 5
Помирителната комисия оказва съдействие на
страните по спора по независим и безпристрастен
начин в усилията им за неговото уреждане по
взаимно съгласие.
Член 6
1. Помирителната комисия може да осъщест
вява помирителната процедура по начин, който
смята за подходящ, като взема изцяло под вни
мание обстоятелствата по случая и позициите,
които страните по спора биха могли да изразят,
включително всяко искане за бързо разрешаване.
При необходимост тя може да приеме свой собст
вен процедурен правилник, освен ако страните
се договорят за друго.
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2. На всеки етап от процедурата помирител
ната комисия може да прави предложения или
препоръки за разрешаване на спора.
Член 7
Страните по спора работят в сътрудничество
с помирителната комисия. Те по-конкретно по
лагат усилия да изпълнят исканията на комиси
ята за представяне на писмени материали и на
доказателства, както и за участие в заседания.
Страните и членовете на помирителната комисия
са длъжни да спазват поверителността на всяка
информация или документи, получени от тях по
време на работата на комисията.
Член 8
Помирителната комисия взема решенията си
с мнозинство от гласовете на своите членове.
Член 9
Освен ако спорът е вече разрешен, не покъсно от дванадесет месеца след пълното си
учредяване помирителната комисия представя
доклад с препоръки за разрешаване на спора,
който страните по него трябва да разгледат
добросъвестно.
Член 10
Всяко несъгласие относно правомощията на
комисията да разглежда отнесен към нея въпрос
се решава от комисията.
Член 11
Разходите на помирителната комисия се по
емат поравно от страните по спора, освен ако
те се договорят за друго. Комисията води отчет
за всички свои разходи и представя на страните
окончателен отчет за разходите.
5393

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване
на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници (обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм.,
бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 34 от 2011 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя
„и чл. 9а – 9в“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. с Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за
условията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне и
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
(ДВ, бр. 36 от 2013 г.);“.
4. В т. 4 думите „, ал. 1 – 3“ се заличават.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. с решенията по оценката на въздейст
вието върху околната среда (ОВОС).“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. конт ролни измервани я – възлагани
от компетентния орган по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ
на акредитирани лаборатории за изпитване
в системата на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС);“
б) точка 2 се изменя така:
„2. собствени измервания:
а) непрекъснати (автоматични), извършвани
от собственика или ползвателя на обекта;
б) периодични, извършвани/възлагани от
собственика или ползвателя на обекта на
акредитирани лаборатории за изпитване.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на собствени непре
к ъснат и измерва ни я (СНИ) и собст вени
периодични измервания (СПИ) се използват
средства за измерване, за които има издадени:
1. първоначален сертификат (доклад) за
проверка на функционалната годност на сред
ствата за измерване, като за СНИ се спазват
изискванията на EN 14181 (QAL1);
2. сертификат (доклад) за електромагнитна
съвместимост, издаден от фирмата – произво
дител на съответната апаратура, в съответствие
с изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 23
от 2016 г.);
3. сертификат за внедрена система за управ
ление на качеството съгласно EN ISO 9001
на производителя на съответните средства
за измерване;
4. сертификат на производителя за първо
начално калибриране;
5. свидетелство за калибриране, издадено
от акредитирана лаборатория, притежаваща
сертификат от национален орган за акредита
ция, страна по Многостранното споразумение
на Европейската организация за акредитация
или пълноправен член на Международната
организация за акредитация на лаборатории.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Собственикът или ползвател ят на
обект с инсталирани системи за СНИ възлага
извършването на годишни контролни тестове
на системите съгласно изискванията на EN
14181 (AST) на акредитирана лаборатория за
изпитване в съответствие с предписанията на
компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ,
но не по-малко от един път в рамките на
съответната календарна година и след всеки
ремонт и/или промяна на някой от елементите
на системата за непрекъснати измервания.“
4. В ал. 5 думите „ИА БСА“ се заменят с
„национален орган за акредитация, страна по
Многостранното споразумение на Европей
ската организация за акредитация или пълно
правен член на Международната организация
за акредитация на лаборатории“.
§ 3. В чл. 4 думите „контролните измерва
ния“ се заменят с „измерванията“, а думите
„с неподвижни източници“ се заличават.
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§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Собственикът или ползвателят на
обекта е длъжен да осигури неограничен
достъп на компетентните органи по чл. 24,
т. 1 ЗЧАВ или на оправомощени от тях лица
до обекта и до всички документи и данни,
имащи отношение към емисиите, изпускани
в атмосферния въздух от обекта, както и да
оказва съдействие на компетентните органи
или оправомощени от тях лица и/или пред
ставителите на лабораториите по чл. 3, ал. 5
при провеждане на измервания.“
§ 5. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато липсват регламен
тирани методи за измерване на емисии, раз
работването им се осигурява от собственика
или ползвателя на обекта.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Собственикът или ползвател ят на
обекта представя в Регионалната инспекция
по околна среда и води (РИОСВ), на чиято
територия е разположен обектът, докумен
тацията за обхвата, методите и средствата
за измерване при извършване на собствени
непрекъснати измервания.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на РИОСВ или оправо
мощено от него лице съгласува обхвата на
измерване в срок до 14 дни от получаването на
документацията по ал. 2 и я изпраща в ИАОС.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на ИАОС
или оправомощено от него лице съгласува
методите и средствата за измерване в срок до
един месец от получаването на документацията
по ал. 3 и изпраща съгласуваните документи
до собственика или ползвателя на обекта с
копие до съответната РИОСВ.“
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Без да се засяга действието
на специфичните разпоредби за извършване
на измервания, установени при условията и
по реда на ЗЧАВ и Закона за управление на
отпадъците и отнасящи се до определени не
подвижни източници на емисии (инсталации
за изгаряне на отпадъци и съвместно изгаряне
на отпадъци, горивни инсталации, съоръже
ния за съхранение и товарене на бензини и
др.), собственикът или ползвателят на обекта
оборудва последния с точки за вземане на
проби/извадки и средства за измерване, оси
гуряващи извършване на регламентираните
измервания, в съответствие с изискванията
на действащите стандартизационни документи
и инструкциите по чл. 9.
(2) Разположението и броят на точките за
вземане на проби/извадки се определят от
собственика или ползвателя на обекта, при
спазване изискванията на съответните стан-
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дартизационни документи, и се утвърждават
от директора на РИОСВ, на чиято територия
е разположен обектът.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Точките за вземане на проби/извад
ки, използвани при собствени периодични и
контролни измервания, се оборудват и ораз
меряват, както следва:
1. за съществуващи неподвижни източници:
а) вътрешен диаметър (d) на щуцера – от
60 mm до 80 mm;
б) дължина (l) на щуцера – от 30 mm до
40 mm;
2. за нови неподвижни източници:
а) за прахови измервания и за едновременни
прахови и газови измервания:
– вътрешен диаметър (d) на щуцера – от
125 mm до 130 mm;
– дължина (l) на щуцера – 30 mm;
б) за газови измервания:
– вътрешен диаметър (d) на щуцера – 60
mm;
– дължина (l) на щуцера – 10 mm.“
2. В ал. 3 след думата „когато“ се добавя
„параметрите на газоходите и/или стандартите
за измерване на специфични замърсители и“,
а думите „го изискват“ се заменят с „налагат
това“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците или ползвателите на
обектите провеждат газодинамични и еми
сионни изследвания за определяне броя и
разположението на съгласуваните съгласно
чл. 7, ал. 2 автоматични средства за измерване
(СИ), използвани за собствени непрекъснати
измервания. Избраното местоположение и
брой на средствата за измерване се съгласуват
с директора на РИОСВ, на чиято територия е
разположен обектът, който писмено уведомява
ИАОС за това.“
2. В ал. 3 думата „(осезатели)“ се заменя
със „(сензори)“.
§ 11. В чл. 14 думите „съгласно чл. 24,
т. 1 ЗЧАВ могат да“ се заменят с „по чл. 24,
т. 1 ЗЧАВ“.
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Експлоатацията и поддържането
в техническа изправност на точките за взе
мане на проби/извадки при провеждане на
контролни и собствени измервания, както
и на автоматичните средства за измерване,
използвани при провеждане на собствени
измервания, са отговорност и задължение
на собственика или ползвателя на обекта с
неподвижни източници на емисии.“
§ 13. В чл. 17, ал. 2 след думите „в ат
мосферния въздух разходите за“ се добавя
„измерване и анализ при“.
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§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Компетентните органи по чл. 24,
т. 1 ЗЧАВ възлагат контролни измервания на
нормираните вредни вещества при пускане в
експлоатация на нови обекти, когато е налице
поне едно от изброените обстоятелства:
1. имат решение по ОВОС по чл. 99 ЗООС;
2. имат издадено комплексно разрешително
по чл. 117 ЗООС;
3. имат номина лна вход яща топлинна
мощност, равна или по-голяма от 0,5 MW, и
изгарят течни и/или твърди горива, включи
телно биомаса.
(2) Без да се засяга действието на чл. 17,
ал. 1, контролни измервания се извършват
на съществуващи обекти, отговарящи поне
на едно от обстоятелствата в ал. 1, т. 1 – 3,
които са претърпели промяна, включително
разширение на инсталацията, водеща до уве
личаване най-малко с 10 % на общия масов
поток на емисиите на вредни вещества, из
пускани организирано в атмосферата.
(3) Контролните измервания по ал. 1 и 2 се
извършват в срок не по-късно от 12 месеца от
пускане в експлоатация на съответния обект.“
§ 15. В чл. 19, ал. 4 думите „констативните
протоколи“ се заменят с „протокола за из
вършени контролни/собствени измервания на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници“, а думата
„последните“ се заменя с „последния“.
§ 16. В чл. 20, ал. 3 думите „упълномощено
от собственика или ползвателя на обекта лице“
се заменят със „собственика или ползвателя
на обекта, или упълномощено от него лице“.
§ 17. В чл. 21, ал. 1 думата „периодични“
се заменя със „собствени периодични и“.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „метра на секунда“ се
заменят с „метър в секунда“;
б) в т. 3 думите „градуси по“ се заменят
с „градус“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. манометричен режим (налягане или
подналягане), в hPa (хектопаскал);“.
2. В ал. 2 думите „В допълнение се отчитат
и“ се заменят с „Отчитат се“.
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „присъствието на“ се
добавя „упълномощен“, а думите „Констатив
ният протокол“ се заменят с „Протоколът“.
2. В ал. 2 думите „констативния протокол“
се заменят с „протокола“.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „отделен констативен“
и „съгласно изискванията на ИА БСА“ се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Въз основа на резултатите от изпит
ванията по ал. 1 и резултатите от извърше
ните контролни измервания по чл. 23, ал. 1
представител на съответната РИОСВ изготвя
доклад по образец съгласно приложение № 2А
за установяване спазването на НДЕ, който се
утвърждава от директора на РИОСВ.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. Създава се ал. 6:
„(6) При констатирано с доклада по ал. 4
превишаване на НДЕ на вредни вещества в
атмосферния въздух на собствениците или
ползвателите на обекти се налагат санкции
по реда на наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколите по чл. 25, които съдържат
и съответните данни за обекта, се изготвят
в два еднакви екземпляра – за РИОСВ, на
чиято територия е разположен обектът, и
за акредитираната лаборатория, извършила
измерванията.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по образец съгласно
приложение № 1 се подписват от извърши
лите измерванията и/или анализите и от
собственика или ползвателя на обекта, или
упълномощено от него лице. Протоколите
по образец съгласно приложение № 2 се под
писват от извършилите измерванията и/или
анализите и от ръководителя на съответната
акредитирана лаборатория.“
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Протоколите по чл. 20, ал. 3 и
чл. 23, ал. 1, включително документи по чл. 19,
ал. 3, както и първичните данни от автома
тичните средства за измерване се прилагат
към съответния протокол от изпитване на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници по чл. 25,
ал. 1, и се съхраняват в съответната лабора
тория към ИАОС.“
§ 23. В чл. 28 думите „чл. 24“ се заменят
с „чл. 25“.
§ 24. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Министърът на околната среда и
водите издава инструкция за реда за попъл
ване на протоколите за извършени контрол
ни/собствени измервания и протоколите от
изпитване на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници
по чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. в съответствие с одобрения план за
собствен мониторинг и където е приложимо,
решението по ОВОС на инвестиционното
предложение по чл. 99 ЗООС и условията
в издаденото комплексно разрешително по
чл. 117 ЗООС.“
2. Алинея 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

„(2) Собствените периодични измервания по
ал. 1, т. 1 и 2 обхващат нормираните вредни
вещества. В случай че документите по ал. 1,
т. 3 съдържат различни изисквания, то се
прилагат по-строгите.“
§ 26. В чл. 33 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Собственикът или ползвател ят на
обекта осигурява вземането на проби/извадки
при собствените периодични измервания да
се извършва в присъствието на представител
на съответната РИОСВ за следните обекти с
неподвижни източници на емисии, за които е
налице най-малко едно от следните условия:
1. горивни източници с номинална топлин
на мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
2. производствени (технологични) източ
ници с масов поток на най-малко един от
контролираните замърсители в отпадъчните
газове не по-малък от 50 % от стойностите,
посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо
от вида на обектите;
3. установено превишение на съответните
НДЕ при контролни или собствени периодични
измервания, извършени през предходните две
календарни години;
4. получени една или повече основателни
жалби или сигнали за замърсяване на атмос
ферния въздух през предходната година.
(5) Собс т вени к ът и л и ползват ел я т на
обекта уведомява писмено директора на съ
ответната РИОСВ за датата на провеждането
на собствените периодични измервания по
ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди
провеждането им.
(6) В случай, че собственикът или ползвате
лят на обекта проведе собствени периодични
измервания по ал. 4, за които не е уведомил
директора на съответната РИОСВ съгласно
ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за ва
лидни резултатите от извършените собствени
периодични измервания, като в този случай
измерванията трябва да бъдат извършени
отново при спазване на установения ред.
(7) В случай, че директорът на съответната
РИОСВ не осигури представител по време на
вземането на проби/извадки при собствени
периодични измервания на предварително
определените дати, то резултатите от тези
измервания се считат за валидни.“
§ 27. В чл. 34 се създава ал. 6:
„(6) При вземане на проби/извадки за
последващо определяне на съдържанието
на полихлорирани дибензодиоксини и други
специфични органични замърсители всяко
собствено периодично измерване включва
поне едно индивидуално измерване.“
§ 28. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „посочени съответно в
ал. 1 и 2 на“ се заменят с „посочени в“.
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2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „на наредбите по чл. 9а – 9в ЗЧАВ
и на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за ус
ловията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне
и и нс та ла ц ии за с ъвмес т но изгаря не на
отпадъци“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 последното изречение се изменя
така: „Протоколът се подписва от лицата, из
вършили измерванията, и от собственика или
ползвателя на обекта, или от упълномощено
от него лице.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по чл. 36, ал. 1 са не
делима част от протоколите по ал. 1 и се
съхраняват от собственика или ползвателя
на обекта.“
§ 31. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един месец след“ се за
менят с „два месеца след датата на вземането
на проби/извадки при“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „констативните протоколи“
се заменят с „протоколите“;
б) в т. 4 преди думата „протоколите“ се
добавя „оригинали на“, а накрая се добавя
„или копия, заверени с „Вярно с оригинала“
от лабораторията, извършила изпитването“;
в) в т. 9 думите „лица или“ се заличават;
г) в т. 10 думите „атестата, издаден от БСА“
се заменят със „сертификата за акредитация“;
д) създават се т. 12, 13, 14 и 15:
„12. номинален разход на гориво;
13. броя отработени часове, разделени по
месеци, за 12 месеца назад;
14. географски координати на изпускащите
устройства;
15. височина и светло сечение на изпуска
щите устройства.“
3. В ал. 3 думите „действайки по своя
собствена инициатива“ се заменят с „по своя
инициатива“.
§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Докладът за резултатите от собстве
ните периодични измервания се оценява за
съответствие с изискванията на наредбата от
директора на съответната РИОСВ в срок до
15 работни дни след получаването му.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „Докладите“ се заменя с „Докладът“,
думата „съхраняват“ със „съхранява“, а думата
„предоставят“ с „предоставя“.
§ 33. В чл. 41 думите „докладите по чл. 39,
ал. 1 за резултатите от извършените собствени
периодични измервания,“ се заменят с „оце
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нените по чл. 40, ал. 2 доклади и“, а думите
„чл. 69, ал. 1 ЗООС“ се заменят с „наредбата
по чл. 69, ал. 8 ЗООС“.
§ 34. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Без да се засяга действието на ал. 1,
в рамките на съответните обекти собствени
кът или ползвателят на последните извършва
собствени непрекъснати измервания (СНИ)
при съответните неподвижни източници на
емисии на вредни вещества в съответствие
с одобрения план за собствен мониторинг,
условията в издаденото комплексно разре
шително по чл. 117 ЗООС и решението по
ОВОС по чл. 99 ЗООС.“
§ 35. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Думите „собствени непрекъснати измер
вания“ се заменят със „СНИ“.
2. В т. 8 думите „10 кг/ч;“ се заменят с
„3 kg/h.“
§ 36. В чл. 46, ал. 2 думите „режими на
експлоатация и“ се заличават, а накрая се
добавя „и експлоатационни режими“.
§ 37. В чл. 48 думата „следва“ се заменя с
„трябва“, а думите „автоматични средства за
измерване (АСИ)“ се заменят с „автоматична
система за измерване“.
§ 38. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „средства“ се
заменя със „системи“.
2. В т. 1 след думите „половинчасови сред
ни“ се добавя „или средночасови“, след думите
„от 30 минути“ се добавя „или съответно 1
час“, а думите „и половинчасовите средни“
се заменят с „и средните“.
3. В т. 2 след думите „половинчасови сред
ни“ се добавя „или средночасови“.
4. В т. 6 след думите „половинчасови сред
ни“ се добавя „или средночасови“, думата
„среднодневни“ се заменя със „среднодено
нощни“, а думата „среднодневните“ се заменя
със „средноденонощните“.
5. В т. 7 думата „среднодневните“ се заменя
със „средноденонощните“.
§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „два“,
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
ако не е указан друг срок в съответните спе
цифични разпоредби, установени в наредбите
по чл. 9, ал. 1, чл. 9а – 9в ЗЧАВ и Наредба
№ 4 от 5 април 2013 г. за условията и изис
кванията за изграждането и експлоатацията
на инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Годишният доклад за собствените не
прекъснати измервания по ал. 1 се оценява за
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съответствие с изискванията на наредбата от
директора на съответната РИОСВ в срок до
15 работни дни след получаването му.
(4) Собственикът или ползвателят на обекта
трябва да осигури надеждната работа на АС
за СНИ.
(5) В случай, че собственикът или ползва
телят на обекта е експлоатирал инсталация,
подлежаща на СНИ повече от общо 10 дено
нощия в рамките на една календарна година,
без функционираща АС за СНИ или че от АС
за СНИ са отчитани невалидни резултати,
то той е длъжен незабавно след изтичане
на този срок да представи на директора на
съответната РИОСВ доклад, обосноваващ
причините за неизправността на АС за СНИ,
предприетите мерки за отстраняването им,
както и мерки за подобряване на експлоата
ционната надеждност на АС за СНИ.“
§ 40. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „по чл. 50,
ал. 1“ се добавя „и месечните доклади по
чл. 50, ал. 2“.
2. В т. 1 думите „собствен непрекъснат
емисионен контрол“ се заменят със „СНИ“.
3. В т. 3:
а) в буква ж) думата „(лицето/ата)“ се
заличава;
б) в буква з) думата „последния“ се заменя
с „чл. 49“.
§ 41. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „АСИ“ се заменя с „ав
томатичните СИ“, а след думите „30 минути“
се добавя „или 1 час“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или 1 час“.
3. В ал. 3 думата „съответната“ се заличава.
§ 42. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) При извършване на СНИ при
определяне на половинчасови и 48-часови
средни стойности съответните НДЕ на вредни
вещества се считат за спазени при условие,
че в рамките на една календарна година са
изпълнени следните условия:
1. н и т о ед на сред номесеч на с т ой нос т
(изчислена като средна стойност от всички
стойности съгласно чл. 49, т. 6, регистрирани
през съответния месец) не превишава съот
ветната НДЕ;
2. 97 % от всички 48-часови средни стой
ности за серен диоксид и прах не превишават
110 % от НДЕ за тези замърсители;
3. 95 % от всички 48-часови средни стой
ности за азотни оксиди не превишават 110 %
от НДЕ;
4. нито една от осреднените стойности на
измерените концентрации в отпадъчните га
зове на останалите вредни вещества за всеки
един период от 7 денонощия не превишава
съответните НДЕ.
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(2) При извършване на СНИ при определяне
на средночасови стойности съответните НДЕ
на вредни вещества се считат за спазени при
условие, че в рамките на една календарна
година са изпълнени следните условия:
1. нито една валидирана средномесечна
стойност не превишава съответната НДЕ;
2. нито една валидирана средноденонощна
стойност не превишава 110 % от съответната
НДЕ;
3. 95 % от всички валидирани средноча
сови стойности в рамките на една година не
превишават 200 % от съответната НДЕ.“
§ 43. Член 55 се отменя.
§ 44. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Въз основа на оценените доклади
за резултатите от извършените собствени не
прекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 3
и представените резултати от измерванията
съгласно ал. 2 на същия член при констатира
но превишаване на НДЕ на вредни вещества
в атмосферния въздух на собствениците или
ползвателите на обекти се налагат санкции
съгласно наредбата по чл. 69, ал. 8 ЗООС.“
§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лабораториите, извършващи контролни
и собствени измервания по чл. 3, ал. 1, как
то и лабораториите, извършващи процедури
по осигуряване на качеството на средствата
за измерване при извършване на СНИ, се
акредитират от Изпълнителна агенция „Бъл
гарска служба за акредитация“ или от друг
национален орган за акредитация, страна
по Многостранното споразумение на Евро
пейската организация за акредитация, или
международна организация за акредитация
на лаборатории.“
2. В ал. 2 след думата „Акредитацията“ се
добавя „по ал. 1“, а думите „БДС EN ISO/IEC
17025:2006“ се заменят с „EN ISO/IEC 17025“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) С цел осиг у ряване качеството на
автоматизираните измервателни системи
собственикът или ползвателят на монтирани
системи за СНИ е задължен да изпълнява
изискванията на стандарт EN 14181 „Стацио
нарни източници на емисии. Осигуряване на
качеството на автоматизирани измервателни
системи“.“
§ 46. Член 59 се отменя.
§ 47. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Средствата за измерване при
извършване на СНИ подлежат на процедури
за калибриране и осигуряване на качеството
съгласно изискванията на EN 14181 (QAL2),
както следва:
1. след инсталиране на СНИ с цел опреде
ляне на калибрационната функция и нейния
обхват на валидност;
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2. след ремонт и/или всяка значителна
промяна в дейността на инсталацията, къде
то са монтирани средствата за измерване за
извършване на СНИ;
3. след всяка значителна промяна в някое
от средствата за измерване за извършване на
СНИ, която може да доведе до значителни
промени на получаваните от тях резултати;
4. във всеки от случаите, когато резултати
те от годишните контролни тестове съгласно
чл. 60а, ал. 1 са отрицателни по отношение
на проверката на валидността на калибраци
онната функция;
5. минимум веднъж на всеки 5 години в
случаите, когато резултатите от годишните
контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са
положителни по отношение на проверката на
валидността на калибрационната функция;
6. минимум веднъж на всеки 3 години при
извършване на СНИ в инсталациите за изга
ряне или инсталациите за съвместно изгаряне
на отпадъци в случаите, когато резултатите
от годишните контролни тестове съгласно
чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение
на проверката на валидността на калибраци
онната функция.
(2) Процедурите за калибриране и оси
г у ряване на качеството на средствата за
измерване при извършване на СНИ съгласно
ал. 1 се извършват посредством минимум 15
броя паралелни измервания по стандартни
референтни методи от акредитирани лабо
ратории.
(3) Процедурите за калибриране и осигу
ряване на качеството съгласно ал. 1 следва
да обхващат всички средства за измерване
за извършване на СНИ, включително тези
за определяне на параметрите на околната
среда и параметрите и влагосъдържанието
на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведени
те процедури за калибриране и осигуряване
на качеството на средствата за измерване
за извършване на СНИ се предоставят на
компетентните органи в срок 1 месец след
приключването на процедурите.
(5) Резултатите, включително изведените
нови калибрационни функции, получени в
резултат на процедурите за калибриране и
осигуряване на качеството, се въвеждат в
средствата за измерване за извършване на
СНИ и/или системата за събиране и обра
ботка на данните:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в срок до
шест месеца считано от датата на съответната
промяна или датата на доклада от годишните
контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 4;
2. в случаите по ал. 1, т. 5 и 6 в срок до
три месеца считано от датата на докладите
по ал. 4.“
§ 48. Създава се чл. 60а:
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„Чл. 60а. (1) Средствата за измерване при
извършване на СНИ подлежат на годишни
контролни тестове съгласно изискванията на
EN 14181 (AST) за проверка на валидността
на калибрационната функция.
(2) Контролни тестове съгласно ал. 1 се
извършват веднъж годишно посредством
минимум 5 броя паралелни измервания по
стандартни референтни методи от акредити
рани лаборатории за изпитване.
(3) Годишните контролни тестове следва
да обхващат всички средства за измерване
за извършване на СНИ, включително тези
за определяне на параметрите на околната
среда и параметрите и влагосъдържанието
на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените
годишни контролни тестове се предоставят
на директора на съответната РИОСВ в срок
1 месец след приключването на тестовете.
(5) В слу чаите, когато резултатите от
проведените годишни контролни тестове на
някой от елементите на средствата за измер
ване за извършване на СНИ са отрицателни
по отношение на проверката на валидността
на калибрационната функция, се провежда
процедура за калибриране и осигуряване на
качеството съгласно чл. 60.“
§ 49. Създава се чл. 60б:
„Чл. 60б. Средствата за измерване на газови
емисии при собствени периодични и контролни
измервания се калибрират най-малко един
път в рамките на една календарна година, а
средствата за измерване на параметрите на
газови потоци се калибрират най-малко един
път в рамките на 3 години.“
§ 50. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. При провеждането на процедури за
осигуряване на качеството и калибрирането
на средствата за измерване по чл. 60, 60а и
60б се използват сертифицирани референт
ни/сравнителни материали, проследими до
национални и/или международни еталони,
произведени от компетентни производители,
акредитирани по ISO/IEC 17025 (за калибри
ране) и/или ISO 17034 (ISO Guide 34) или от
национални метрологични институти с призна
ти възможности за измерване и калибриране,
вписани в базата данни на Международното
бюро по мерки и теглилки.“
§ 51. Член 62 се отменя.
§ 52. Член 63 се отменя.
§ 53. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Нов неподвижен източник“ е всеки
източник, който е въведен в експлоатация
след 1.01.2018 г.“
§ 54. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният § 1 става § 2.
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2. Досегашният § 2 става § 3.
3. Досегашният § 3 се отменя.
4. Параграф 4 се отменя.
5. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. Към реда и начина за извършване на
измервания на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от инстала
ции, включително горивни инсталации, ин
сталации и дейности, при които се използват
органични разтворители, и инсталации за
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне
на отпадъци, с предимство пред разпоредбите
на тази наредба се прилагат съответните спе
цифични разпоредби, установени в наредбите
по чл. 9, ал. 1, чл. 9а – 9в ЗЧАВ и Наредба
№ 4 от 5 април 2013 г. за условията и изис
кванията за изграждането и експлоатацията
на инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци.“
6. Параграф 6 се отменя.
7. Създават се § 7, 8 и 9:
„§ 7. Определянето на 48-часовите средни
стойности се извършва при спазване на след
ните условия:
1. всяка половинчасова средна стойност
дава начало на една 48-часова средна стойност;
2. всяка 48-часова средна стойност се об
разува от 96 последователни половинчасови
средни стойности;
3. всяка половинчасова средна стойност
участва във формирането на 47 на брой 48-ча
сови средни стойности.
§ 8. Определянето на средночасови, сред
ноденонощни и средномесечни стойности се
извършва при спазване на следните условия:
1. всяка средночасова стойност се образува
от най-малко 30 валидни стойности, измерени
за интервал от 1 час от АС на СНИ;
2. всяка средноденонощна стойност се
образува от 24 последователни средночасови
стойности;
3. всяка средномесечна стойност се образува
от осредняване на средночасовите стойности
в рамките на един месец.
Измерени параметри
[Метод на измерване]
1
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§ 9. Определянето на осреднената стой
ност за всеки един период от 7 денонощия се
извършва по начина, по който се определят
48-часовите средни стойности, но от 335 после
дователни половинчасови средни стойности.“
§ 55. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1
и чл. 36, ал. 1
Акредитирана лабо-.
ратория за изпитване
Сертификат № ....... /
валиден до ............... ,
издаден от .................
съгласно изискванията
на ...............................

Оператор: ...............
Обект:......................
Град: ........................
Адрес: .....................
Телефон: .................
ЕИК: .......................

ПРОТОКОЛ № ………/…......…..
ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛНИ/СОБСТВЕНИ
ИЗМЕРВА НИ Я Н А ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА,
ИЗПУСК АНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ
НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ
..................................................................................
(описание на неподвижния източник)
..................................................................................
(място на измерването/вземането на проби/извадки)
Номинална мощност (капацитет) .......................
..................................................................................
(посочва се измервателната единица)
Измерванията са предварителни: да/не
А. Данни за инсталацията по време на измер
ването:
1. Натоварване (капацитет) .................................
..................................................................................
(посочва се измервателната единица)
2. Вид и разход на горивото: ..............................
3. Начин на изгаряне на горивото: ....................
4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни
вещества: …………………………………………
5. Вид на пречиствателните съоръжения: .........
..................................................................................
Б. Измерени параметри, необходими за опреде
ляне на емисиите и параметри на околната среда
Газоход №

Газоход №

Изм. 1

Изм. 2

Изм. 3

Изм. 1

Изм. 2

Изм. 3

2

3

4

5

6

7

1. Барометрично налягане (hPa)
2. Температура на въздуха (°С)
3. Температура на газовете в газохода (°С)
4. Влага (об. %)
5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)
6. Геометрични размери на газохода (mm)
7. Средна скорост на газа (m/s)
Забележка. При по-голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол.
Използвани технически средства: ...................................................................................................................
(наименование, тип, идентификационен номер)
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В. Методи за вземане на проби/извадки (за отделните вредни вещества) – попълва се само при из
мервания чрез вземане на проби/извадки и последващо лабораторно изпитване:
Използвани технически средства: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
№
по
ред

Код (№) на
пробата/из
вадката
от вх.-изх.
дневник

Продължителност на
вземането
на проби/
извадки
(в минути)

Патрон/
филтър
№ от
газоход
№

Разреждане Температу
в пробов ра в пробоземната
вземната
апаратура
апаратура
(hPa)
(°С)

Диаметър на
дюзата
(mm)

Обем
засму
кан газ
(m 3)

Методи за
вземане
на проби/
извадки

Г. Измерени концентрации (в mg/m 3 или mg/Nm 3 – излишното се зачертава) – попълва се само
при измервания с автоматични средства за измерване:
Характеристики
на газа

1

Газоход №

Газоход №

Код (№) на пробата/извадката
от вх.-изх. дневник

Код (№) на пробата/извадката
от вх.-изх. дневник

Изм. 1

Изм. 2

Изм. 3

Изм. 1

Изм. 2

Изм. 3

2

3

4

5

6

7

Методи на
измерване

8

1.
2.
3.
4.
5.
Забележка. В колони от 2 до 7 се попълват осреднените за период до 30 минутни индивидуални измерени
стойности за емисиите на съответните вредни вещества.
Използвани технически средства: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Извършили измерванията и/или вземането на проби/извадки:
1. ......................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Присъствали представители на обекта:
1. ......................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Свидетели*:

1. ......................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
(трите имена, адрес и подпис)
* Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да
подпише настоящия протокол.
Дата: .......................
Приел пробите/извадките за изпитване: .............................
Подпис: .............................“
(име, фамилия)

§ 56. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1
Лист 1
Всичко листове 2
Акредитирана лаборатория за изпитване Оператор:

Адрес:

Сертификат № ………/валиден до .............. Обект:

Телефон:

издаден от ...................................................... град:
съгласно изискванията на ........................

ЕИК:
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ПРОТОКОЛ OT ИЗПИТВАНЕ
№ ……............... / .……...................
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСК АНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ
от ........................................................................................................................................................................
(наименование на неподвижния източник – устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)
1. Емисии в атмосферен въздух/Отпадъчни газове от неподвижни източници
(наименование на продукт – идентификация)
2. Заявител на изпитването:
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на
протокола за взeмане на проби/извадки)
3. Метод за изпитване:
(номер на стандартизирани или валидирани методи)
4. Дата и час на измерването/изпитването:
5. Количество на изпитваните проби/извадки: …….. броя,
код (№) ....………
код (№) ……………
(брой проби/извадки, код (№) на пробите/извадките и описание на мястото на вземане на пробата/извадката)
6. Дата на извършване на изпитването:
Ръководител на лабораторията: .....................…………………..
(фамилия, подпис, печат)
Протокол № ..........………..........
Лист 2
Всичко листове 2

1

2

3

4

5

6

Количество
Реал Нор
ни ус мални
ловия усло
вия

°С

hPа

m 3/h

7

8

9

Съдържание
на О 2

Емисия на вредно Метод за
то вещество
определяне
на емисията
НДЕ
#
Приведена

Отпадъчни газове

Измерена
*

Клас

Масов поток на
вредното вещество

Ши
фър
***

Налягане

Ха
ракте
ристика

Темперaтура

№ по Код (№)
ред на про
бата/
извад
ката по
вх.-изх.
дневник

Газоход №

7. Резултати от измерването/изпитването:

Нор
ма #

Изме
рено

Nm 3/h об. %

об. %

кg/h

mg/
m3
**

mg/
Nm 3

mg/
Nm 3

12

13

14

15

16

10

11

17

1
2

Легенда:

Забележки:

* – по-малко от границата на количествено определяне на метода;
** – m g/m 3, mg/Nm 3 или друга мерна единица в зависимост от използвания метод за измерване/изпитване;
*** – ако е приложимо;
# – съгласно ……………………..
1. Резултатите от измерванията/изпитванията се отнасят само за изпитваните проби/извадки.
2. И звлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие
на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от протокола за изпитване е протокол № …………../………………г. за извършени
контролни/собствени измервания на вредни вещества.
4. И змерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К=……
(Дебит коригиран = …….. Nm 3/h).
5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага със ... % (Код (№) ….).

Извършили измерването:					
1. ...........................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ...........................................................
(име, фамилия, подпис)
Ръководител на лабораторията: …………………................................
				
(фамилия, подпис, печат) “

Извършили изпитването:
1. ...........................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ……………………….................................
(име, фамилия, подпис)
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 57. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „колона 12“ се заменят с „ко
лона 14“.
2. Думите „кг/ч.“, „т/г“, „т/ч“, „т/24 ч“ се
заменят съответно с „kg/h“, „t/y“, „t/h“, „t/24 h“.
3. Думите „окис“, „окиси“, „двуокис“, „сер
ния триокис“ се заменят съответно с „оксид“,
„оксиди“, „диоксид“, „серен триоксид“.
4. Думите „магнитен“ и „магнитен инфор
мационен“ се заменят с „електронен“.
5. Думите „пробовземане“ и „пробовземане
то“ се заменят съответно с „вземане на проби/
извадки“ и „вземането на проби/извадки“.
§ 58. Собственикът или ползвателят на
системи за СНИ, монтирани преди влизане
в сила на наредбата, не e задължен да спазва
изискванията на EN 14181 (QAL1).
§ 59. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбата на чл. 43, ал. 1,
т. 8, която влиза в сила една година след об
народването є в „Държавен вестник“.
§ 60. Лабораториите за изпитване, извърш
ващи процедурите по калибриране съгласно
чл. 60 и 60а, се акредитират по стандарт EN
14181 до две години след влизане в сила на
наредбата.
Министър:
Нено Димов
5520

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № 1
от 19 юли 2017 г.

за реда за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози
Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът,
по който се установява употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози
от водачите на моторни превозни средства
(МПС), трамваи и самоходни машини.
(2) Наредбата може да се прилага и по от
ношение на участниците в пътнотранспортни
произшествия, които не са водачи по ал. 1.
(3) Употребата на алкохол и/или наркотич
ни вещества или техни аналози се установява
чрез използване на технически средства и ме
дицински изследвания. Техническите средства
включват и тестове за установяване употребата
на наркотични вещества или техни аналози.
За целите на медицинските изследвания се
извършват и химически и химико-токсико
логични лабораторни изследвания.
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(4) Техническите средства, с които се уста
новява употребата на алкохол, се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи,
след като бъдат одобрени по реда на Закона
за измерванията.
(5) Тестовете, с които се установява упо
требата на наркотични вещества или техни
аналози, се определят със заповед на минис
търа на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) При извършване на проверка за
установяване употребата на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози про
веряваното лице е длъжно да изпълнява точно
дадените му от контролните органи по Закона
за движението по пътищата разпореждания и
указания, освен ако те налагат извършването
на очевидно за лицето престъпление или друго
нарушение на нормативен акт или застрашават
неговите или на други лица живот или здраве.
(2) Неизпълнението на задължението по
ал. 1, с което се възпрепятства извършването
на проверката, се приема за отказ на лицето
да му бъде извършена такава.
Чл. 3. (1) При извършване на проверка на
място от контролните органи употребата на
алкохол се установява с техническо средство,
а употребата на наркотични вещества или
техни аналози – с тест.
(2) Установяването на употребата на ал
кохол се извършва с доказателствен анали
затор, показващ концентрацията на алкохол
в кръвта чрез измерването му в издишания
въздух и отчитащ съдържанието на алкохол
в горните дихателни пътища (доказателствен
анализатор), или с химическо лабораторно
изследване, а на употребата на наркотични
вещества или техни аналози – с химико-ток
сикологично лабораторно изследване, когато:
1. лицето откаже извършване на проверка
с техническо средство или тест;
2. лицето не приема показанията на тех
ническото средство или теста;
3. извършената проба с техническо средство
или тест е некачествена или невалидна;
4. физическото състояние на лицето не поз
волява извършване на проверка с техническо
средство или тест.
Чл. 4. (1) В случаите, когато контролните
органи задължително посещават на място
пътнотранспортно произшествие, се извършва
проверка за употребата на алкохол с техни
ческо средство на водачите на МПС, а при
необходимост – и на останалите участници
в произшествието. При необходимост на во
дачите на МПС се извършва проверка с тест
или те се изпращат за медицинско изследване
за установяване употребата на наркотични
вещества или техни аналози.
(2) При невъзмож ност да се извърши
проверка с техническо средство или тест на
място от лицата по ал. 1 се вземат проби от
медицински специалист в лечебното заведе
ние, в което са транспортирани за оказване
на медицинска помощ или са настанени за
лечение.
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(3) В случаите по ал. 2 контролният орган
незабавно предприема мерки за установяване
на участниците в пътнотранспортното про
изшествие, транспортирани за оказване на
медицинска помощ или настанени в лечебно
заведение, като посочва на кои от тях да бъде
взета проба и попълва и изпраща до лечебно
то заведение талон за изследване по образец
съгласно приложение № 1.
Чл. 5. (1) При наличие на външни призна
ци, поведение или реакции на водачите на
МПС за употребата на наркотични вещества
или техни аналози се извършва проверка с
тест или лицата се изпращат за медицинско
изследване.
(2) Резултатът от проверката за употребата
на наркотични вещества или техни аналози
с тест се попълва в протокол за извършване
на проверка за употребата на наркотични
вещества или техни аналози, изготвен в три
екземпляра по образец съгласно приложение
№ 2, като първият екземпляр остава за органа,
извършил проверката, вторият се прилага към
талона за изследване, а третият се предоставя
на водача.
Чл. 6. (1) При съставянето на акт за ус
тановяване на административно нарушение
за установена с техническо средство концен
трация на алкохол над 0,5 на хиляда и при
попълването на протокола по чл. 5, ал. 2 за
установяване на наркотични вещества или
техни аналози контролният орган попълва
и талон за изследване по чл. 4, ал. 3 в три
екземпляра, като първият се предоставя на
водача, вторият се прилага към акта, съответно
протокола, а третият остава за отчет.
(2) В акта за установяване на администра
тивно нарушение и в протокола за установяване
на наркотични вещества или техни аналози
по ал. 1 контролният орган вписва часа и
начина на извършване на проверката, вида,
модела, фабричния номер и показанията на
техническото средство или резултата от теста
и номера на талона за изследване. Показа
нията на техническото средство се вписват в
акта за установяване на административното
нарушение и в талона за изследване до втория
знак след десетичната запетая включително.
(3) В случаите по ал. 1 лицето собственоръч
но вписва в талона за изследване дали приема
показанията на техническото средство, или
теста. Установяване с доказателствен анали
затор, медицинско и химическо или химикотоксикологично лабораторно изследване не се
извършва, когато лицето приема показанията
на техническото средство, а на лицето не се
връчва екземпляр от талона за изследване.
(4) В случай че не приема показанията
на техническото средство за установяване
употребата на алкохол, лицето избира дали
установяването да се извърши с доказателствен
анализатор, или с медицинско и химическо или
химико-токсикологично лабораторно изслед
ване. При отказ на лицето да избере един от
двата начина на установяване се приемат от
четените показания от техническото средство.
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(5) Контролният орган отразява в талона
за изследване обстоятелствата по чл. 3, ал. 2,
т. 1, 3 и 4, а обстоятелството по чл. 3, ал. 2,
т. 2 се отразява от лицето.
(6) Контролният орган връчва на лицето сре
щу подпис талона за изследване, като вписва:
1. мястото, където да се извърши устано
вяването;
2. срока на явяването – до 45 минути, когато
нарушението е извършено на територията на
населеното място, в което се намира мястото за
установяване с доказателствен анализатор или
за извършване на медицинско изследване и за
вземането на кръв и урина за химическо или
химико-токсикологично лабораторно изслед
ване, и до 120 минути – в останалите случаи.
(7) Крайният срок за явяване на лицето се
определя от контролния орган в зависимост
от отдалечеността на мястото за извършване
на установяване с доказателствен анализатор
или на медицинско изследване и вземане на
биологични проби за химическо или химикотоксикологично лабораторно изследване и
възможността за ползване на обществен или
друг превоз за отиване до него.
(8) Отказът на лицето да попълни, подпише
или да получи талона за изследване се уста
новява с подписа на един свидетел.
(9) При отказ на лицето да получи талона
за изследване, при неявяване в определения
срок на посоченото място или при отказ
за изследване употребата на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози се
установява въз основа на показанията на
техническото средство или теста.
Чл. 7. (1) Когато с техническо средство е
установена концентрация на алкохол над 1,2
на хиляда, полицейски орган отвежда лицето
до мястото за извършване на установяване с
доказателствен анализатор или на медицинско
изследване и вземане на биологични проби за
химическо лабораторно изследване.
(2) Когато с тест е установено наличие
на наркотични вещества или техни аналози,
полицейски орган отвежда лицето до мястото
за извършване на медицинско изследване и
вземане на биологични проби за химико-ток
сикологично лабораторно изследване.
Чл. 8. (1) Установяването с доказателствен
анализатор се извършва от служители на Ми
нистерството на вътрешните работи (МВР),
преминали специализирано обучение.
(2) Служителите се уверяват в самолич
ността на изследваното лице и извършват
установяването по ал. 1.
(3) В структурите на МВР, в които се
извършва установяване на употребата на ал
кохол с доказателствен анализатор, се води
дневник, в който при явяване на лицето се
вписват датата и часът на явяване, номерът
и датата на издаване на талона за изследване
и часът на извършване на установяването с
доказателствен анализатор.
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(4) Установяването по ал. 1 се извършва
в срока за явяване, определен в талона за
изследване.
(5) За установяването с доказателствен
анализатор служителите по ал. 1 съставят
протокол по образец съгласно приложение № 3.
Протоколът се издава в два екземпляра, като
първият се предоставя на контролния орган,
назначил установяването, а вторият остава за
съхранение при извършилия установяването.
(6) При обективна невъзможност служи
телят да извърши установяването с доказа
телствен анализатор в посочения срок той
отразява причините за забавянето и часа на
извършването в протокола по ал. 5.
(7) Установяването по ал. 1 се извършва с
две поредни измервания от доказателствения
анализатор и като краен резултат в протокола по
ал. 5 се вписва средноаритметичната им стой
ност, дадена от доказателствения анализатор.
(8) Към първия екземпляр от протокола
по ал. 5 се прилага разпечатката с резултата
от измерването.
Чл. 9. (1) Протоколът за установяване с
доказателствен анализатор се съставя не
забавно след извършване на измерването в
присъствието на лицето, по отношение на
което се извършва установяването. Лицето
подписва протокола.
(2) Служителят, извършил измерването,
вписва резултата от него в протокола с точ
ност до втория знак след десетичната запетая
включително.
Чл. 10. (1) Отказът на лицето да му бъде
извършено установяване с доказателствен
анализатор се удостоверява с неговия подпис
и се отразява от извършващия установяването
в протокола по чл. 8, ал. 5.
(2) Отказът на лицето да подпише изготве
ния протокол за изследване се удостоверява
с подписа на един свидетел.
Чл. 11. Медицинското изследване и взема
нето на проби за химическо и химико-токсико
логично лабораторно изследване се извършва
в спешните отделения на многопрофилните
лечебни заведения за болнична помощ и във
филиалите на центровете за спешна медицин
ска помощ (ЦСМП), които се намират извън
областните градове.
Чл. 12. (1) Медицинското изследване се из
вършва от лекар, медицинска сестра, акушерка
или фелдшер, съответно лекарски асистент.
(2) Лицето по ал. 1, което извършва меди
цинското изследване и контролира вземането
на пробата за химическо или химико-токси
кологично лабораторно изследване, е длъжно
да се увери в самоличността на изследваното
лице чрез документ за самоличност.
(3) В случаите, когато лицето не се придру
жава от служители на МВР и липсва документ
за самоличност, медицинско изследване не се
извършва и не се вземат проби за химическо
или х имико-токсикологично лабораторно
изследване.
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(4) В случаите по ал. 3 се приемат показа
нията на техническото средство или теста, с
което е установена употребата на алкохол и/
или наркотични вещества или техни аналози.
В протокола за медицинско изследване като
причина за неизвършване на изследването се
отразява обстоятелството по ал. 3.
Чл. 13. При явяването на лицето за меди
цинско изследване в амбулаторния журнал на
лечебното заведение се вписват датата и часът
на явяване, номерът и датата на издаване на
талона за изследване и контролният орган,
който го е издал, часът на вземане на проби
те за химическо или химико-токсикологично
лабораторно изследване, а след изпращането
им в изследващата лаборатория – и датата на
изпращането.
Чл. 14. (1) При медицинското изследване
медицинският специалист по чл. 12, ал. 1
описва състоянието на изследваното лице,
поведенческите му реакции, степента на съз
нанието му, както и абстинентните му прояви,
когато има такива.
(2) Резултатът от изследването, събраните
анамнестични данни за налични заболявания
(диабет, епилепсия и др.) и за приетите от
изследваното лице лекарствени продукти през
последните 24 часа се вписват в протокол за
медицинско изследване и вземане на биоло
гични проби за употреба на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози по
образец съгласно приложение № 4. Протоко
лът се подписва от медицинския специалист
по чл. 12, ал. 1, извършил изследването.
Чл. 15. (1) При медицинското изследване
се вземат проби за химическо или химикотоксикологично лабораторно изследване.
(2) При изследване за употреба на алкохол
се вземат две проби кръв в предназначени за
целта вакуумни епруветки, всяка от които с
обем не по-малък от 4 мл.
(3) За изследване на наркотични вещества
или техни аналози се вземат две проби кръв,
всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и
една проба урина с препоръчителен обем не
по-малък от 20 мл. За осигуряване на необхо
димото количество кръв се допуска използване
на няколко вакуумни епруветки от същия
тип по отношение на обем, антикоагулант и
производител.
(4) Едната от кръвните проби по ал. 2 и 3
се съхранява като контролна, а другите кръвни
проби и пробата урина се използват за хими
ческо и химико-токсикологично лабораторно
изследване.
(5) Вземането на кръв и урина за изследване
за алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози се извършва в срока за явя
ване, определен в талона за изследване. При
невъзможност на лицето да предостави проба
урина и/или при обективна невъзможност за
вземане на кръв за изследване в посочения
срок медицинският специалист по чл. 12, ал. 1
отразява причините за забавянето и часа на
вземането.
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(6) При неявяване на лицето за изследване
в указания в талона за изследване срок се
приемат показанията на техническото средство
или теста, с което е установена употребата
на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози.
(7) Отказът на лицето да бъде изследвано се
отразява от медицинския специалист по чл. 12,
ал. 1 в амбулаторния журнал на лечебното за
ведение и в протокола по чл. 14, ал. 2, като се
удостоверява с подписа на изследваното лице.
(8) Отказът на изследваното лице да под
пише изготвения протокол за медицинско
изследване се удостоверява с подписа на един
свидетел.
Чл. 16. Преди вземането на кръв за изслед
ване мястото на убождане се дезинфекцира с
кислородна вода (3 % водороден пероксид) или
друг антисептик на водна основа, несъдържащ
алкохол и/или други летливи вещества.
Чл. 17. (1) Пробите кръв се вземат със зат
ворена система. Пробите кръв за изследване
на алкохол се вземат във вакуумни епруветки,
съдържащи натриев флуорид (стабилизатор)
и антикоагулант (калиев оксалат или сол
на ЕДТА). Пробите кръв за изследване на
наркотични вещества или техни аналози се
вземат във вакуумни епруветки с антикоагу
лант (сол на ЕДТА или хепарин). Епруветките
се запълват до маркера, с който се определя
количеството.
(2) Пробата урина за химико-токсикологич
но изследване се взема във фабричен контейнер
за уринни проби с капак.
(3) На етикета на вакуумната епруветка и
съда за урина четливо се изписват имената
на изследваното лице, датата и часът на взе
мането на пробата.
(4) Вакуумните епруветки и контейнерите
за урина, съдържащи пробите, се запечатват
със стикер със сериен номер от талона за
медицинско изследване. В протокола за ме
дицинско изследване се отбелязва серийният
номер на стикера.
Чл. 18. Пробите кръв и урина се съхраняват
от момента на вземането до изпращането им
в лабораторията при температура от +4 °С
до +8 °С.
Чл. 19. (1) Пробите кръв за установяване
употребата на алкохол заедно с талона за
изследване и протокола по чл. 14, ал. 2 се
изпращат за изследване в някоя от следните
лаборатории:
1. специализираните химически и химикотоксикологични лаборатории към:
а) Многопрофилна болница за активно ле
чение (МБАЛ) „Св. Анна“ и Многопрофилна
болница за активно лечение (МБАЛ) – София,
при Военномедицинската академия (ВМА) – за
София и областите Софийска, Кюстендил,
Перник и Благоевград;
б) МБАЛ – Пловдив – за областите Плов
див, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали;
в) МБАЛ „Св. Анна – Варна“ и МБАЛ – Вар
на, при ВМА – за областите Варна, Добрич,
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Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико
Търново и Русе;
г) ЦСМП – Плевен – за областите Плевен,
Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана;
д) Медицинския факултет към Тракийския
университет – Стара Загора – за областите
Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;
2. съответната научно-техническа лаборато
рия при областна дирекция на МВР (ОДМВР),
на чиято територия е извършена проверката от
контролните органи за установяване на употре
бата на алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози, в случай че разполага с
необходимите възможности за изследване на
проби кръв за наличие на алкохол.
(2) Пробите се изпращат в лабораториите по
ал. 1 до 5 дни след вземането им в хладилни
чанти с транспорт, осигурен от структурата,
в която работи контролният орган, назначил
изследването.
Чл. 20. (1) Пробите кръв и урина за ус
тановяване употребата на наркотични ве
щества или техни аналози заедно с талона
за изследване и протокола по чл. 14, ал. 2
се изпращат за изследване в специализира
ните химико-токсикологични лаборатории
на МБАЛ – София, и МБАЛ – Варна, при
ВМА, научно-техническите лаборатории към
ОДМВР или Научноизследователския институт
по криминалистика при МВР.
(2) Пробите се изпращат в лабораториите по
ал. 1 до 5 дни след вземането им в хладилни
чанти с транспорт, осигурен от структурата,
в която работи контролният орган, назначил
изследването.
Чл. 21. За установяване на употребата на
алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози се изследва едната от представените
проби кръв. Другата се съхранява като кон
тролна при необходимост от повторен анализ.
Чл. 22. (1) Изследването на пробите от
кръв за наличие на алкохол се извършва по
газхроматографски метод.
(2) Изследванията за установяване употре
бата на алкохол се извършват двукратно, като
резултатите в отчетената крайна концентрация
(отчетена до втория знак след десетичната за
петая включително) не трябва да се различават
с повече от 0,10 на хиляда при резултати до
1 на хиляда, а при резултати над 1 на хиля
да – с до 10 % от стойността. При по-голяма
разлика изследването се повтаря.
Чл. 23. (1) При химико-токсикологичното
лабораторно изследване за установяване упо
требата на наркотични вещества или техни
аналози се анализират предоставените проби
урина и кръв. Употребата се доказва чрез ре
зултата от изследването на кръвната проба.
При липса на проба урина изследването се
извършва само с пробата кръв.
(2) Изследването на пробите за наличие
на наркотични вещества или техни аналози в
кръвна проба, включително на техни метабо
лити, доказващи употребата им, се извършва
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чрез газова хроматография с масспектрална
детекция (GC-MS) и/или високоефективна теч
на хроматография-масспектрометрия (LC-MS).
Чл. 24. (1) Изследването на пробите се
извършва от лице с висше образование и
професионална квалификация „химик“.
(2) Резултатите от химическото или хими
ко-токсикологичното лабораторно изследване
по чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 се отразяват
в протокол за химическо или химико-ток
сикологично изследване за определяне кон
центрацията на алкохол и/или употреба на
наркотични вещества или техни аналози.
Протоколът задължително съдържа данни
за: имената, длъжността и местоработата на
извършилия изследването специалист; име
ната и ЕГН на изследваното лице; кога, как
и какви проби са постъпили за изследване;
състоянието на пробите при постъпване в
лабораторията; номерата на стикерите, с
които са запечатани пробите; кога е извър
шено изследването; използваните аналитични
методи и получените резултати. Протоколът
се подписва от лицето, което е извършило
изследването.
(3) Концентрацията на алкохол се вписва в
протокола по ал. 2 с точност до втория знак
след десетичната запетая и представлява сред
ноаритметичната стойност от извършените
измервания.
Чл. 25. Пробите, извършените изследвания
и резултатите от тях се вписват в лабораторна
книга, като се отбелязват:
1. датата и часът на получаване на пробите;
2. имената и ЕГН на изследваното лице;
3. броят и видът на пробите, забележки по
начина на затваряне и опаковане;
4. кой и откъде изпраща пробите;
5. номерът на талона за изследване и
органът, който го е издал, номерът на досъ
дебното производство, когато е образувано, и
имената на разследващия полицай, назначил
изследването;
6. датата и часът на химическото или хи
мико-токсикологичното лабораторно изслед
ване, имената на специалистите, извършили
изследването;
7. резултатът от химическото или химикотоксикологичното лабораторно изследване и
методиката, по която е проведено;
8. други забележки, възникнали в хода на
изследването.
Чл. 26. (1) След изследване на пробите за
алкохол същите се съхраняват в химическите
лаборатории при температура от +4 °С до +8 °С.
(2) След изследване на пробите за наличие
на наркотични вещества или техни аналози те
се съхраняват в специализираните лаборатории
при температура не по-висока от минус 15 °С.
(3) Контролните проби се съхраняват при
условията по ал. 1 и 2.
(4) Пробите по ал. 1 и контролните проби
към тях се съхраняват за срок не по-малък
от 3 месеца, а пробите по ал. 2 и контролни
те проби към тях – за срок не по-малък от
12 месеца.
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(5) При възлагане на повторен анализ се
изследват контролните проби.
Ч л. 27. (1) Лаборат ори я та, извърши ла
изследването, изпраща протокола по чл. 24,
ал. 2 на структурата, посочена в талона за
изследване.
(2) В тридневен срок от получаването на
резултата от изследването административно
наказващият орган може да поиска повторно
извършване на изследването.
(3) В седемдневен срок от връчване на
наказателното постановление или от предя
вяване на обвинението за престъпление по
чл. 343б от Наказателния кодекс изследваното
лице може да поиска за своя сметка повторно
извършване на химически анализ чрез органа
по производството, ако не е изтекъл срокът
по чл. 26, ал. 4.
(4) При отчетена разлика, два пъти по-голя
ма от посочената в чл. 22, ал. 2, между двете
изследвания от органа по производството се
възлага изследване в друга лаборатория на
контролната проба, което се извършва от трима
специалисти. В този случай транспортиране
то на пробата се осигурява от структурата,
в която работи контролният орган, назначил
изследването.
Чл. 28. (1) Разходите за извършване на ме
дицинско изследване с вземане на биологични
проби за химическо или химико-токсиколо
гично лабораторно изследване за наличие на
алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози и за извършване на химическо или
химико-токсикологично лабораторно изслед
ване за наличие на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози са за сметка на
структурата, в която работи контролният ор
ган, назначил изследването.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
и структурите по чл. 11, чл. 19, ал. 1 и чл. 20,
ал. 1 със своя заповед определят размера на
разходите по ал. 1 и предоставят тази инфор
мация на областните дирекции на МВР.
(3) Средствата по ал. 1 се възстановяват
от водача, уличен с техническо средство, и
от отказалия извършването на проверка с
техническо средство водач.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Алкохол“ е етилов алкохол.
2. „Некачествена проба“ е пробата, извър
шена с техническо средство, при която уредът
сочи невъзможност за отчитане на резултат
или не сочи никакъв резултат.
3. „Невалидна проба“ е пробата, при която
върху теста е отчетено това обстоятелство.
4. „Тест за проверка за установяване упо
требата на наркотични вещества или техни
аналози“ е средство за установяване по хими
чен или имуноаналитичен метод наличието
на наркотични вещества или техни аналози
в орална течност (слюнка).
5. „Концентрация на алкохол в кръвта,
изразена в „на хиляда“ означава „грам на
литър“. Лабораториите, използващи методи,
определящи концентрацията на алкохол в
кръвта в милиграм на грам, преизчисляват
резултата чрез умножение с коефициент 1,055.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 174, ал. 4 от Закона за движението по
пътищата и влиза в сила в срок два месеца
от обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. чл. 28, който влиза в сила от 1 януари
2018 г.;
2. чл. 17, ал. 4, който влиза в сила от
1 юли 2018 г.
§ 3. (1) До 30 юни 2018 г. шишенцата, съ
ответно вакуумните епруветки и съдовете за
урина, съдържащи пробите, се запечатват,
като капачките им се облепват с лейкопласт,
парафинират се и се посочват трите имена на
изследваното лице, датата и часът на взема
нето на пробата.
(2) Установяване на употребата на алкохол
с доказателствен анализатор започва да се
извършва от 1 юли 2018 г.
§ 4. Министерството на вътрешните работи
създава необходимата организация за:
1. снабдяване на контролните органи по
Закона за движението по пътищата с блан
ки на съответните документи по наредбата,
а нау чно -тех ни ческ и те лаборат ории к ъм
ОДМВР и Научноизследователския институт
по криминалистика при МВР – с бланки и
необходимите медицински изделия и консу
мативи за извършване на дейността;
2. въвеждане в експлоатация на доказател
ствените анализатори и обучение на служи
телите по чл. 8, ал. 1.
§ 5. Ръководителите на лечебните заведе
ния и лабораториите по чл. 11, чл. 19, ал. 1 и
чл. 20, ал. 1, както и ректорът на Медицинския
факултет към Тракийския университет – Стара
Загора, създават необходимата организация
за изпълнение на дейностите по наредбата
от съответните структури, както и органи
зация за снабдяване на лечебните заведения,
респективно лабораториите, с необходимите
бланки на съответните документи по наред
бата и необходимите медицински изделия и
консумативи за извършване на дейността.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 30 от
2001 г. за реда за установяване употребата на
алкохол или друго упойващо вещество от вода
чите на моторни превозни средства (обн., ДВ,
бр. 63 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2006 г.).
Министър на здравеопазването:
Николай Петров
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
За министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
№ 000000
ТАЛОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Подписаният ..................................................... ,
на длъжност .......... при …........ РУМВР ...............
при СДВР/ОДМВР ................................................ ,
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извърших проверка за употреба на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози (ненужното се зачертава) на лицето..................................
................................................................................... ,
родено в гр. (с.), живущо в гр. (с.) ...................... ,
ул. ...... № ......, ЕГН ............................................... ,
притежаващо документ за самоличност ............
....................................................................................
(посочва се видът на документа за самоличност)
л.к. № ........, издадена на ................ от ................ ,
водач на ......................., рег. № ...............................
Извършената предварителна качествена проба
в ..... ч. и ...... мин. на ... (дд.мм.гггг) с техническо
средство ....................................................................
(посочва се видът на техническото средство или теста
или едно от следните обстоятелства: лицето отказва
да му бъде извършена проверка с техническо средство
или тест; извършената проба с техническо средство
или тест е некачествена или невалидна; физическото
състояние на лицето не позволява извършване на
проверка с техническо средство или тест)
показва положителен резултат .............................
(за алкохол резултатът се посочва в „на хиляда“, а за
наркотични вещества или техни аналози – видът им)
Протоколът за медицинско изследване и про
токолът за химическо изследване/протоколът
за установяване с доказателствен анализатор
(ненужното се зачертава) да се изпратят на ........
....................................................................................
(структура на МВР)
Подпис: .........................
(име и фамилия на служителя)
........................................................... показанията на
(от проверяваното лице се попълва
„приемам“ или „не приемам“)
техническото средство/теста.
Подпис на провереното лице: ..............
(В случай че лицето приеме показанията на
техническото средство или теста, останалата
част от талона за изследване не се попълва и на
лицето не се връчва екземпляр от него.)
Избирам да бъда изследван/а за употреба на
алкохол чрез:
1. доказателствен анализатор ........................
(подпис на провереното лице)
2. медицинско и химическо или химикотоксикологично изследване ..................................
(подпис на провереното лице)
Уведомявам Ви, че трябва да се явите в ......
....................................................................................
(място за извършване на изследването – структура
на МВР или лечебно заведение)
до ................ мин. от връчването на този талон.
Подпис на служителя: ......................
Подписаният ..................................................... ,
с подписа си удостоверявам, че екземпляр от
този талон ми беше връчен в ....... ч. и ......мин.
на .................................................................. 20 .. г.
Подпис на провереното лице: .............
Подписаният ..................................................... ,
ЕГН ..., адрес: гр./с .., ул. ...... № .., бл., …., вх. …..,
удостоверявам, че проверяваното лице отказва
да подпише/получи настоящия талон за изслед
ване/отказва да избере един от двата начина на
изследване (ненужното се зачертава).
Подпис на свидетеля: ...........................
Стикер №ххххххх1

Стикер №ххххххх2

Стикер №ххххххх3

Стикер №ххххххх4

Стикер №ххххххх5

Стикер №ххххххх6
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
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Приложение № 3
към чл. 8, ал. 5
ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ
С ДОК АЗАТЕЛСТВЕН АНАЛИЗАТОР
№ .........../.............. 20 ... г.
Днес, ................... 20 ........ г., в ... ч. и .... мин.,
в .............................................................................. ,
(посочва се мястото на извършване на установяването)
аз, долуподписаният ............................................ ,
служител в ............................................................ ,
(посочва се структурата на МВР)
притежаващ удостоверение № ........................... ,
издадено от ............................................................ ,
извърших установяване с доказателствен анали
затор на лицето .....................................................
................................................................................. ,
ЕГН ........, живущо гр./с. ................., общ. ........ ,
обл. ......................., бул./ул. .................... № ..........
ж.к./кв. ............. , бл. ......, вх. ....., ет. …..., ап. …..
Лицето е изпратено за установяване от .......
с талон за изследване № ................... /..... 20 ... г.
Лицето се яви на ..... 20 ... г. в ... ч. и ... мин.
Резултат от предварителна проба за алкохол
............................................................... на хиляда.
Установяването се извърши с доказателствен
анализатор:
марка ......................................; модел .....................,
сериен № ........, преминал проверка на ...... 20 ... г.
Заключение:
При измерването се установи: доказа се/не се
доказа (ненужното се зачертава) етилов алкохол
в концентрация ................................... на хиляда.
Извършил установяването: ............
Лице, по отношение на което се
извършва установяването: .............
Установяването не се извърши/се забави
(ненужното се зачертава) по следните причини:
..................................................................................
Извършил установяването: ............
Лице, по отношение на което се
извършва установяването: .............
Отказът на лицето да подпише протокола се
удостовери с подпис на свидетеля .................... ,
адрес ........................................................................
Свидетел: ............................................
Настоящият протокол се изготви в 2 еднообраз
ни екземпляра, от които екземпляр № 1 – за въз
ложителя на установяването, а екземпляр № 2 – за
съхранение от извършилия установяването.

Приложение № 4
към чл. 14, ал. 2
ПРОТОКОЛ ЗА М ЕД И Ц И НСКО ИЗС ЛЕДВА НЕ И ВЗЕМ А НЕ Н А БИОЛОГИЧНИ ПРО
БИ ЗА У ПОТРЕБА Н А А ЛКОХОЛ И/ИЛИ
Н А РКОТ И Ч Н И ВЕЩ ЕС Т ВА И Л И Т ЕХ Н И
А Н А ЛОЗИ
Подписаният ................................................... ,
(име, фамилия, длъжност)
медицински специалист в .................................. ,
(лечебно заведение)
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днес, ......... 20 ... г., в ... ч. и .... мин., взех кръв/
урина (ненужното се зачертава) от....................... ,
ЕГН ......................., живущ/а в гр./с. ................. ,
обл. ................., ж.к./кв. ..., бул./ул. ......, бл. .....,
вх. .., ет. ..., ап. ..., притежаващ/а документ за
самоличност ......................................................... ,
издаден на ............................ от ............................ .
Предварителната констатация за употреба на
алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози е извършена на ......... 20 ...... г. в .... ч. и
....... мин. в ......................... (посочва се мястото).
І. Алкохол:
1. Резултат от предварителна проба за алкохол
............................................................... на хиляда.
2. Данни от изследвания/та за употреба на
алкохол:
2.1. Отрича
2.2. Употребил/а
3. Вид на алкохолната напитка ..........................
4. Количество ........................................................
5. Време на консумацията: дата ............. , час ...
6. Субективни оплаквания:
6.1. Не съобщава
6.2. Какви ....................
7. Мирис на алкохол:
7.1. Да
7.2. Не
8. Наличие на абстинентни явления:
8.1. Не се устано-	
8.2. Какви ....................
вяват
9. Координация:
9.1. Запазена
9.2. Нарушена
10. Съзнание – яснота на съзнание, ориентация
за време, място и собствена личност.
10.1. Ясно – словесният контакт е запазен,
концентрира вниманието си, ориентиран за
време, място и собствена личност.
10.2. Нарушено:
10.2.1. Словесният контакт е затруднен и
ограничен. Дезориентиран в значителна степен
и при отсъствие на словесни или други стимули
показва склонност към незабавно заспиване.
10.2.2. Словесният контакт е невъзможен.
Не реагира, не се събужда. При силни болкови
стимули се събужда до ненапълно ясно съзнание.
10.2.3. Безсъзнание. Не реагира на никакви
стимули и не се събужда.
11. Неволево хоризонта лно или вертика лно
ритмично движение на очите (отчитат се дви
женията на очната ябълка при максимално
отклонение на очите, хориз./верт.):
11.1. Няма 11.2. Има 11.3. Времетраене ... .
12. Поведение:
12.1. Адекватно
12.2. Възбудено
12.3. Агресивно
12.4. Психомоторно
потиснато
13. Словесен контакт:
13.1. Установява се: а) активен б) пасивен
13.2. Не се установява
14. Употребени лекарствени продукти през по
следните 24 часа:
14.1. Не
14.2. Да:
а) какви ..................................
б) количество ........................
в) повод ..................................
г) с лекарско предписание
д) без лекарско предписание
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15. Заболявания:
15.1. Отрича 15.2. Диабет
15.3. Болести на
		
обмяната
15.4. Черно-	 15.5. Епилепсия 15.6. Психични
дробни
15.7. Прекарани черепно-мозъчни травми или
заболявания
15.8. Други ........................................................
16. Телесна маса (кг) ............................................
17. Тест за равновесие при прав стоеж със
събрани ходила, прибрани към тялото ръце и
затворени очи:
17.1. Положителен (нарушено равновесие при
затваряне на очите)
17.2. Отрицателен (запазва равновесие при
затваряне на очите)
ІІ. Наркотични вещества или техни аналози
или други средства, нарушаващи способността
за управление на МПС:
1. Обяснения на изследвания/та за употреба:
1.1. Отрича
1.2. Употребил/а
2. При съобщена употреба на наркотични веще
ства или техни аналози:
2.1. Вид ................. 2.2. Количество ...............
2.3. Дата и час ..................................................
2.4. Повод ..........................................................
2.5. При употреба по повод на заболяване
(вкл. лечение на зависимост):
2.5.1. име на медикамента ........................
2.5.2. с лекарско предписание: а) Да б) Не
2.5.3. от кого е предписан (име, месторабота)
.......................................................................
2.5.4. от кога го употребява ......................
2.5.5. дневна доза ........................................
2.5.6. съпътстващ прием на други медика
менти .......................................................................
От лицето ..........................................................
са взети следните проби: .....................................
(За всяка взета проба (кръв/урина) се записва номерът на стикера, с който е запечатана.)
..................................................................................
Провел изследването: .....................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Изследвано лице/свидетел: ............................
(име, презиме, фамилия и подпис)
Медицинското изследване не се извърши по
следните причини: ................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Провел изследването: .....................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Изследвано лице/свидетел: ............................
(име, презиме, фамилия и подпис)
Долуподписаният ............................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
отказва да се подложи на изследване.

....................................
(час, дата, подпис)
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БРОЙ 61

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно
отношение при отглеж дане и използване
на селскостопански животни (ДВ, бр. 18 от
2006 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 6 думите „генералния
дирек тор на Национа лната ветеринарно
медицинска служба (НВМС)“ се заменят с
„изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
§ 2. В чл. 10 след думата „клане“ се поставя
запетая и се добавя „хирургични манипула
ции, осакатявания“, а думата „Наредбата“ се
заменя с „Наредба № 22 от 2005 г.“.
§ 3. В чл. 12, ал. 4 думата „Управителят“ се
заменя със „Собственикът или ползвателят“.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
2. В ал. 2 думата „управителите“ се заменя
с „ползвателите“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“;
б) в т. 3 думите „регионалната ветеринар
номедицинска служба (РВМС)“ се заменят
с „Областната дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ)“.
2. В ал. 3 след думата „собственика“ се
добавя „или ползвателя“.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалните вете
ринарномедицински служби“ се заменят с
„Областните дирекции по безопасност на
храните“, а думите „собственици на ферми“
се заменят със „собственици или ползватели
на животновъдни обекти“.
2. В ал. 2 абревиатурата „РВМС“ се заменя
с „ОДБХ“, а думите „собственици на ферми“
се заменят със „собственици или ползватели
на животновъдни обекти“ и думите „броя на
фермите“ се заменят с „броя на животновъд
ните обекти“.
3. В ал. 3 абревиатурите „РВМС“ и „НВМС“
се заменят съответно с „ОДБХ“ и „БАБХ“, а
думите „с изключение на кокошки носачки,
телета и свине“ се заличават и думите „при
ложение № 1“ се заменят с „приложението“.
4. В ал. 4 думата „фермите“ се заменя с
„животновъдните обекти“.
§ 7. В чл. 18, ал. 1 и 2 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „На всеки две години до
30 април НВМС“ се заменят с „Ежегодно до
30 юни БАБХ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Докладът по ал. 1 обобщава данните от
всички проверки, направени през предходната
година, и се представя от БАБХ в таблиците,
посочени в приложение № IV на Решение на
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Комисията 2006/778/ЕО от 14 ноември 2006 г.
относно минималните изисквания за събиране
на информация по време на инспекциите на
производителните обекти относно определени
животни, отглеждани за стопански цели (OB,
L 314 от 15 ноември 2006 г.).“
§ 9. Досегашното приложение № 1 към
чл. 17, ал. 3 става съответно приложение към
чл. 17, ал. 3 и се изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3

Таблица № 1

Таблица, обобщаваща данните от всички проверки, направени през
годината по отношение на хуманното отношение към селскостопанските животни
ОДБХ

Година

Вид и категория животни:

Начин на отглеж
дане:

Едри преживни (с изключение на телета)
Дребни преживни
Еднокопитни
Кокошки (с изключение на кокошки носачки)
Пилета бройлери
Пуйки
Патици
Гъски
Щраусови птици
Животни, отглеждани за ценна кожа
Брой на посетените обекти:

Брой на проверките:

Брой на констатираните нарушения по следните изисквания

Изискване

1

Брой на предприе
тите законови мерки
за отстраняване на
нарушенията

Закон за ветеринарномедицинската дейност и общ брой предпи
Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно нарушения сания
отношение към селскостопанските животни
(брой)
при отглеждане и използване на селскосто
пански животни (ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
2

1. Персонал

Собствениците на селскостопански животни
осигуряват достатъчен брой гледачи, които
притежават необходимата квалификация и
опит за полагане на грижи за животните.
Те не трябва да причиняват стрес, болка,
страдание и наранявания на животните, за
които се грижат.

2. Инспекции

2.1. Собствениците на селскостопански жи
вотни осигуряват ежедневен контрол върху
здравословното им състояние.
2.2. За осъществяване на контрола в помеще
нията, където се отглеждат селскостопанските
животни, се осигурява достатъчно осветление –
неподвижно или подвижно, по всяко време.
2.3. За болните и наранените селскостопански
животни се полагат нужните грижи, а когато
това е необходимо, незабавно се търси помощ
та на обслужващия ветеринарен специалист.
2.4. Ако е необходимо, болните и наранените
селскостопански животни се изолират в под
ходящо помещение със суха и удобна постеля.

3

4

други
санкции
(брой)
5
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3. Водене на докумен 3.1. Ветеринарният лекар, който упражнява
тация
ветеринарномедиц инска п рак т ика, води
амбулаторен дневник по образец за проведе
ните ветеринарномедицински мероприятия
и манипулации.
3.2. Собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти за селскостопански
животни:
3.2.1. водят регистър на животните в живот
новъдния обект, в който вписват новороде
ните, закланите, умрелите, продадените и
придобитите животни и съхраняват всички
писмени предписания, издадени от ветери
нарномедицинските органи;
3.2.2. съхраняват дневник по образец, в който
ветеринарният лекар, обслужващ животно
въдния обект, записва проведените лечебнопрофилактични мероприятия, както и дата
на доставяне на ветеринарномедицински
продукти (ВМП), наименование на ВМП;
приложено количество; партиден номер
и карентен срок на ВМП; име и адрес на
доставчика, идентификационен номер на
третираното животно.
3.3. Документацията по т. 3.1 и 3.2.1 се
съхранява не по-малко от 3 години, а по
т. 3.2.2 – пет години от последното вписване,
включително, когато дейността на обекта е
прекратена преди изтичането на този срок.
4. Свобода на движение На всяко селскостопанско животно се оси
гурява свобода на движение в съответствие
с научните достижения, така че да не му се
причиняват излишни страдания или нара
няване.
5. Сграда

5.1. На селскостопанските животни се оси
гурява подходящо осветление, влажност,
циркулация на въздуха и проветряване според
техните физиологични и етологични особе
ности и в съответствие с научните знания
при спазване на нормите за концентрация
на вредни газове и интензивност на шума.
5.2. При строеж на помещения за отглеждане
на животни се използват материали, които
не са вредни за животните, разрешени са за
целта и които позволяват цялостно почистване
и дезинфекциране на помещението.
5.3. Помещенията и съоръженията за от
глеждане на селскостопански животни се
конструират и поддържат така, че да нямат
остри ръбове и стърчащи предмети, които
могат да наранят селскостопанските животни.
5.4. Осветеността на помещенията, в които
се отглеждат селскостопански животни, се
регулира през денонощието според физиоло
гичните и етологичните особености на сел
скостопанските животни. Когато естествената
осветеност на помещението е недостатъчна,
се монтира подходящо изкуствено осветление.
5.5. Не се разрешава отглеждането на жи
вотните при условия на постоянна тъмнина.

6. Оборудване

Когато е необходимо, за опазване здравето на
селскостопанските животни в помещенията се
инсталира система за изкуствена вентилация
и алармена система за известяване при отказ
на вентилационната система.
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7. Хранене и други суб Не се разрешава прилагането върху животните
станции
на никакви други субстанции, с изключение
на тези, дадени с терапевтична, профилак
тична или зоотех ническа цел, съгласно
Наредба № 14 от 2009 г. за ограниченията
за употребата на определени субстанции с
хормонално или тиреостатично действие и
на бета-агонисти при животни, от които се
добиват суровини и храни, предназначени за
консумация от хора (ДВ, бр. 37 от 2009 г. ),
освен ако не е доказано по безспорен начин,
че субстанциите нямат вредно действие върху
здравето и благополучието на животните.
8. Хирургични манипу Прилагат се разпоредбите на чл. 151, т. 5, 16
лации и осакатявания и 17 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
9. Животновъдни прак Не се разрешава използването на методи за
тики
изкуствено или естествено осеменяване и
животновъдни практики, които причиняват
сериозни страдания, наранявания или трайни
увреждания на животните или има вероятност
да доведат до тяхната смърт.
Таблица № 2
Таблица за направените проверки по изискванията за хуманно отношение към животните по вид и
категория животни
ОДБХ

Година

Вид и категория животни:

Начин на отглеждане:

Телета
Свине
Кокошки носачки
Брой на посетените обекти:

Брой на проверките:

Брой на констатираните нарушения по следните изисквания

Изискване

1

Брой на предприе
тите законови мерки
за отстраняване на
нарушенията

Закон за ветеринарномедицинската дейност и
общ
Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно
брой
отношение към селскостопанските животни при наруше
отглеждане и използване на селскостопански
ния
животни (ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
2

1. Персонал

За животните трябва да полагат грижи доста
тъчен брой гледачи, които притежават необ
ходимата квалификация и опит.

2. Инспекции

2.1. Ж ивотните се проверяват най-ма лко
веднъж дневно.
2.2. За осъществяване на контрола в помеще
нията се осигурява достатъчно осветление, така
че да може животните да бъдат проверени по
всяко време.
2.3. За болните и наранените селскостопански
животни се полагат подходящи грижи без
закъснение.
2.4. Когато е необходимо, болните и наранените
животни се изолират в подходящо помещение
със суха и удобна постеля.

3

предписания
(брой)

други
санкции
(брой)
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3. Водене на докумен 3.1. Ветеринарният лекар, който упражнява
тация
ветеринарномедицинска практика, води ам
булаторен дневник по образец за проведените
ветеринарномедицински мероприятия и ма
нипулации.
3.2. Собствениците или ползвателите на живот
новъдни обекти за селскостопански животни:
3.2.1. водят регистър на животните в животно
въдния обект, в който вписват новородените,
закланите, умрелите, продадените и придоби
тите животни и съхраняват всички писмени
предписания, издадени от ветеринарномеди
цинските органи;
3.2.2. съхраняват дневник по образец, в който
ветеринарният лекар, обслужващ животно
въдния обект, записва проведените лечебнопрофилактични мероприятия, както и дата на
доставяне на ветеринарномедицински продукти
(ВМП), наименование на ВМП; приложено
количество; партиден номер и карентен срок
на ВМП; име и адрес на доставчика, иденти
фикационен номер на третираното животно.
3.3. Документацията по т. 3.1 и 3.2.1 се съхраня
ва не по-малко от 3 години, а по т. 3.2.2 – пет
години от последното вписване, включително,
когато дейността на обекта е прекратена преди
изтичането на този срок.
4. Свобода на движение Свободата на животните не се ограничава по
начини, които им причиняват излишни стра
дания или нараняване.
5. Сграда

5.1. Материалите и оборудването, с които
животните влизат в контакт, не трябва да им
вредят.
5.2. Не трябва да има остри ръбове и стърчащи
предмети.
5.3. Циркулацията на въздуха, нивото на за
прашеност, температурата и относителната
влажност на въздуха и концентрацията на
газове се поддържат в граници, в които не са
вредни за животните.
5.4. Животните, отглеждани в сгради, не се
държат при условия на постоянна тъмнина или
без подходящ период на почивка от осветление.

6. Оборудване

Когато здравето и благосъстоянието на жи
вотните зависи от изкуствена вентилационна
система, се вземат мерки за инсталиране на
подходяща резервна система за гарантиране
на достатъчен въздухообмен за опазване на
здравето и благосъстоянието на животните
в случай на повреда на основната система и
алармена система за известяване при отказ на
вентилационната система.

7. Хранене и други суб Не се разрешава прилагането върху животните
станции
на никакви други субстанции, с изключение
на тези, дадени с терапевтична, профилактич
на или зоотехническа цел, съгласно Наредба
№ 14 от 2009 г. за ограниченията за употребата
на определени субстанции с хормонално или
тиреостатично действие и на бета-агонисти
при животни, от които се добиват суровини и
храни, предназначени за консумация от хора
(ДВ, бр. 37 от 2009 г.), освен ако не е доказано
по безспорен начин, че субстанциите нямат
вредно действие върху здравето и благополу
чието на животните.
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8. Хирургични мани I. Свине:
пулации, осакатявания Не се извършват манипулации, които водят
до увреждане здравословното състояние на
животните, промяна на костната им система
или загуба на части от тялото.
При необходимост ветеринарномедицински
специалист извършва следните манипулации,
които вписва в лабораторен дневник:
1. изпиляване или подрязване до гладка цяла
повърхност на третите резци на прасетата до
седмия ден след раждането;
2. скъсяване на бивните на нерезите – за пре
дотвратяване наранявания на други животни;
3. купиране на част от опашката;
4. кастриране на мъжки свине без разкъсване
на тъканите;
5. поставяне на халка на зурлата – когато
свинете се отглеждат на открито.
Манипулациите по т. 1 и 3 се извършват само
когато е наранено вимето на свинята майка
или ушите и опашките на други свине.
След седмия ден от раждането манипулациите
по т. 3 и 4 се извършват от ветеринарен лекар
с прилагане на анестезия и аналгезия и се
вземат мерки за предотвратяване на прояви
на извратен апетит и агресия.
II. Кокошки носачки:
1. Не се допуска извършването на манипулации,
които водят до осакатяване на кокошките по
какъвто и да е начин.
2. По преценка на ветеринарен лекар може да
се подрязват човките на пилетата до 10-дневна
възраст, предназначени за носачки, с цел да
се предотвратят изкълваването на перата и
канибализма.
3. Манипулацията по т. 2 се извършва от
ветеринарен лекар или ветеринарен техник.
III. Телета:
1. Телетата не се връзват, освен при необходи
мост за не повече от 1 час по време на хранене
или при ветеринарномедицински манипулации;
използваните въжета не трябва да предизвикват
нараняване и връзването да се прави по начин,
изключващ риск от задушаване.
2. Не се разрешава ампутация на опашката,
освен по лекарско предписание.
3. Не се разрешава обезроговяване без упойка в
случаите на чл. 151, т. 17, буква „в“ и „г“ от ЗВД.
9. Животновъдни прак Не се разрешава използването на методи за
тики
изкуствено или естествено осеменяване и
животновъдни практики, които причиняват
сериозни страдания, наранявания или трайни
увреждания на животните или има вероятност
да доведат до тяхната смърт.

“
§ 10. Приложение № 2 към чл. 19, ал. 2 се отменя.
§ 11. В заключителните разпоредби, в § 5 думите „генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните“.
Министър:
Румен Порожанов
5236
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБА № 7
от 19 юли 2017 г.

за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за:
1. издаване, прехвърляне и отмяна на сер
тификатите за произход на електрическата
енергия от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия;
2. признаване на сертификатите за произход,
издадени от компетентните органи в другите
държави – членки на Европейския съюз.
(2) С наредбата се определят и обстоятел
ствата, подлежащи на вписване в публичния
регистър по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), редът за вписване в регис
търа и за получаване на информация.
(3) Дейностите по създаване, поддържане
и използване на системата за издаване на
сертификатите за произход се извършват от
Комисията за енергийно и водно регулиране,
наричана по-нататък „комисията“.
Чл. 2. Сертификатите за произход се издават
от комисията като електронни документи по
искане на производителя на електрическата
енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, и се използват от про
изводителя, за да докаже, че електрическата
енергия е произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия.
Чл. 3. Като произведена от високоефек
тивно комбинирано производство на електри
ческа и топлинна енергия се определя само
електрическата енергия, за която е издаден
съответен сертификат за произход.
Г л а в а

в т о р а

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА
НА СЕРТИФИК АТИ ЗА ПРОИЗХОД
Чл. 4. (1) Производителите на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, независимо дали подлежат на ли
цензиране по ЗЕ, подават в комисията заяв
ление по одобрен от нея образец за издаване
на сертификат за произход в срок до 14 дни
след изтичане на периода, за който се иска
издаване на сертификат за произход.
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(2) Заявление не се подава, когато в рам
ките на календарния месец е произведена
електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия в количество, по-малко
от това, за което може да бъде издаден сер
тификат за произход.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и данните по документа
за самоличност за физическите лица, съот
ветно фирмата и код по БУЛСТАТ/ЕИК за
юридическите лица и едноличните търговци –
производители;
2. местонахождението и наименованието
на производствената централа;
3. измереното на изхода на централата и
подадено към съответната електрическа мре
жа количество нетна електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, за което се иска издаване на серти
фикат, закръглено с точност до третия знак
след десетичната запетая;
4. периода, през който е произведена елек
трическата енергия;
5. опис на приложените към заявлението
документи;
6. подпис/електронен подпис на лицето/
лицата, което/които представляват заявителя
по търговска регистрация.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. описание на производствената централа
и технологията на производство;
2. информация и копия на документи за
датата на въвеждане в експлоатация на про
изводствената мощност;
3. информация (схеми) за местонахожде
нието на уредите за търговско измерване и
на регистриращите контролни уреди;
4. данни за произведеното количество елек
трическа енергия от отделните съоръжения
в производствената централа;
5. данни, използвани за определяне на
количеството електрическа енергия, про
изведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, и резултатите от оценката на ефек
тивността на инсталациите за това произ
водство, определени по реда на наредбата
по чл. 162, ал. 3 ЗЕ;
6. копие от всички фактури, издадени при
продажбата на електрическа енергия през
периода, и копие от двустранно подписани
протоколи за търговско мерене;
7. копие от месечните фактури, издадени
при закупуването на природен газ, както и
месечно извлечение от счетоводни справки,
включващи количества и калоричност, за
всички останали горива през периода;
8. документ/сертификат за осреднената
долна работна калоричност на изгаряното
гориво от даден вид;
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9. док у мен т, изда ден от Национа лни я
институт по метеорология и хидрология за
средната температура на атмосферния въз
дух през периода – за централи, работещи с
газообразни горива;
10. декларация дали и в каква степен инста
лацията е получила инвестиционна подкрепа;
11. декларация дали и в каква степен еди
ницата енергия е получила всякакъв друг вид
подкрепа от национална схема за подпомагане,
както и вида на схемата за подпомагане;
12. документ за платена такса;
13. друга допълнителна информация, свър
зана с процеса на производство, по преценка
на заявителя или изискана от комисията.
(5) Данните по ал. 4, т. 4 и 5 производите
лите представят в обема и формата съгласно
утвърден от комисията образец на хартиен
и електронен носител, заверени с подпис на
лицето/лицата, което/които представляват
заявителя по търговска регистрация.
(6) Данните по ал. 4, т. 1, 2 и 3 се подават
само при подаване на заявление за издаване
на сертификат за произход за първи път.
(7) При настъпване на промяна в данните
и обстоятелствата по ал. 6 производителят
е длъжен да уведоми писмено комисията в
7-дневен срок от нейното настъпване, като
приложи и съответните доказателства или
посочи публични регистри, в които тези данни
и обстоятелства са вписани.
(8) За всяка новоизградена инсталация,
участваща във високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, към заявлението по ал. 1 се прилага
копие от разрешение за ползване, издадено
съгласно Закона за устройство на територията.
(9) Производител на електрическа енергия
подава заявление по ал. 1 за всяка централа,
която експлоатира.
(10) В 7-дневен срок от издаване на заповед
за първоначално утвърждаване или за изме
нение на алгоритъм по реда на наредбата по
чл. 162, ал. 3 ЗЕ министърът на енергетиката
уведомява комисията, като прилага издадената
заповед и утвърдения алгоритъм.
(11) В 3-дневен срок от получаване на
съобщението за издаване на заповед за ут
върждаване или за изменение на алгоритъм
по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 ЗЕ
производителят уведомява комисията, като
прилага издадената заповед и утвърдения
алгоритъм.
(12) Когато данни и обстоятелства са впи
сани в публичен регистър, доказателства за
тях не се представят, а заявителят посочва
регистъра, в който тези данни и обстоятелства
са вписани.
Чл. 5. (1) Подадените заявления и приложе
нията към тях се проверяват за съответствие
с изискванията на наредбата в 7-дневен срок
от постъпването им.
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(2) В случаите, когато се установи, че
заявлението или приложенията към него не
отговарят на изискванията на наредбата, на
заявителя се изпраща писмено съобщение
да отстрани в 7-дневен срок допуснатите
нередовности.
(3) В случай че нередовностите не бъдат
отстранени в срока по ал. 2, преписката се
прекратява с решение на комисията.
(4) Заявление, подадено след изтичането на
срока по чл. 4, ал. 1, се оставя без разглеж
дане и преписката се прекратява с решение
на комисията.
(5) Заявителят се уведомява писмено за
прекратяването на производството по ал. 3 и 4.
Чл. 6. (1) Комисията може да проверява
обстоятелствата по преписката служебно.
(2) Държавните органи, енергийните пред
приятия и длъжностните лица са длъжни да
оказват необходимото съдействие на коми
сията.
Чл. 7. (1) В случаите на разглеждане на
заявление от производител за издаване на
сертификат за произход за първи път коми
сията се произнася с решение в едномесечен
срок от постъпване на заявлението или от
отстраняване на нередовностите по него, ко
гато заявителят е лицензиран производител,
и в двумесечен срок, когато заявлението е
подадено от нелицензиран производител.
(2) В случаите на разглеждане на всяко
следващо заявление комисията се произнася
с решение в 15-дневен срок от постъпване
на заявлението или от отстраняване на не
редовностите.
(3) В случай че в сроковете по ал. 1 и 2 по
обективни причини не е проведено заседание
на комисията, решението се взема на първото
следващо заседание.
Ч л. 8. (1) Един сер т ификат се издава
за нетно количество от 1 MWh електриче
ска енергия, произведена от комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, измерено на изхода на централата
и подадено към съответната електрическа
мрежа, в рамките на един календарен месец,
с постигнат показател за висока ефективност,
в съответствие с наредбата по чл. 162, ал. 3
ЗЕ, при спазване на изискванията за точност,
надеждност и невъзможност за подправяне.
(2) Когато произведената енергия от висо
коефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия е в количе
ство, по-малко от това, за което може да бъде
издаден сертификат за произход, това количе
ство се прибавя към енергията, произведена
през първия следващ календарен месец на
производство, и се посочва в заявлението по
чл. 4 за произведено в месеца, в който бъде
достигнато производство на 1 MWh енергия от
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия.
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(3) Когато заявената за произведена енергия
от високоефективно комбинирано производ
ство е в количество, по-голямо от това, за
което може да бъде издаден сертификат за
произход, остатъкът се прибавя към енергията,
произведена през първия следващ календарен
месец на производство, и се посочва в заяв
лението по чл. 4 за произведено в месеца, в
който бъде достигнато производство на 1 MWh
енергия от високоефективно комбинирано
производство.
(4) За всяка единица произведена елек
трическа енергия от високоефективно ком
бинирано производство на електрическа и
топлинна енергия може да се издаде само
един сертификат за произход, който е със срок
на валидност 12 месеца от производството на
съответната единица енергия.
Чл. 9. (1) Общественият доставчик, съот
ветно крайните снабдители, до издаването
на сертификат за произход изк у п у ват от
производители количеството електрическа
енергия съгласно чл. 162, ал. 1 ЗЕ, определено
по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 ЗЕ и
заявено като произведено от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, по преференциални цени,
както следва:
1. при наличието на ежедневни почасови
графици, съобразени с почасовия топлинен
товар, изпратени от п роизводи тели те на
електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство към обществения
доставчик/крайния снабдител;
2. след издадена ежемесечна фактура за
сумата на количествата от графиците по т. 1,
придружена с декларация/заявление за вида
на фактурираните количества електрическа
енергия.
(2) След издаването на сертификата за
произход в случаите, когато фактурираните
количества са по-големи от задължителните за
изкупуване, производителят компенсира раз
ликата чрез регистриране на по-ниски дневни
почасови търговски графици към обществе
ния доставчик/крайния снабдител в срок до
три месеца след издаването на сертификата.
Количествата за компенсация се посочват на
отделен ред в графиците по ал. 1, т. 1.
(3) Условията и редът за извършване на
плащанията се уреждат с договорите за из
купуване на енергия.
(4) Сертификатите за произход се прех
върлят на изкупилия електрическата енер
гия по ал. 1 обществен доставчик или краен
снабдител.
Чл. 10. (1) Заявления за вписване на пре
хвърл яне на сертификати за произход се
подават от страна по сделката за покупкопродажба на енергията, за производството
на която е издаден сертификатът.
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(2) Към заявлението се прилагат документи,
удостоверяващи сделката.
(3) Прехвърлянето на сертификати за про
изход може да бъде заявено в заявлението
по чл. 4, ал. 1 едновременно с искането за
издаване.
Чл. 11. Комисията отказва издаване на
сертификат за произход при:
1. непълнота, неточност или недостоверност
на предоставените от производителя данни;
2. несъответствие с нормативните из
исквания за определяне на количеството
електрическа енергия като произведено по
комбиниран начин.
Чл. 12. Комисията издава сертификат за
произход за количество електрическа енергия,
различно от заявеното от производителя,
ако са налице достатъчно данни за неговото
определяне от комисията, при спазване из
искванията на действащото законодателство.
Чл. 13. (1) Издаден сертификат се отменя
по инициатива на комисията, когато доку
мент или документи, въз основа на които е
издаден, са признати от компетентен орган
за неистински или ако комисията установи,
че титулярят на сертификата е представил
неверни сведения, послужили като основание
за издаването му.
(2) Комисията може да отмени сертификат
за произход в едногодишен срок след изда
ването му.
(3) Последиците от отмяна на сертификат
по ал. 1 се уреждат със споразумение между
производителя, от една страна, и обществе
ния доставчик и/или крайния снабдител, от
друга страна.
Г л а в а

т р е т а

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИК АТИТЕ ЗА
ПРОИЗХОД
Чл. 14. Комисията създава и поддържа
електронен регистър на сертификатите за
произход, данни от който публикува на своята
страница в интернет.
Чл. 15. (1) Регистърът на сертификатите
за произход е база от данни, управлявана от
информационна система, и съдържа данни за
производителите, издадените, прехвърлените,
отменените и обезсилените им сертификати
за произход в съответствие с изискванията
на чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
(2) Вписванията в регистъра се извършват
въз основа на решенията на комисията в срок
до 3 работни дни от приемането на съответ
ното решение.
(3) Вписването и заличаването на обстоя
телствата се извършва въз основа на данните,
съдържащи се в документите, представени
пред комисията или служебно събрани от нея,
постановените актове на комисията, както и
въз основа на служебно изпратен или подаден
от заинтересовано лице акт на съда или на
компетентен държавен орган.
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(4) Вписванията се извършват от длъжност
ни лица, определени от председателя.
(5) Грешки и непълноти, допуснати при
вписване или заличаване в регистъра, се
отстраняват чрез ново вписване, съответно
заличаване.
(6) Заличаванията в регистъра се правят по
начин, позволяващ проследяване на всички
записи в регистъра.
Чл. 16. (1) Регистърът е достъпен чрез
интернет страницата на комисията.
(2) Регистърът дава възможност за устано
вяване на статуса на сертификата за произход
към определена дата и за проследяване на
историята на прехвърлянията на сертификата
за произход.
(3) Чрез регистъра се осигурява достъп до
информацията за висящи производства по
издаване на сертификати за произход.
(4) Не могат да бъдат изисквани от про
изводителя доказателства за обстоятелства,
вписани в регистъра.
Чл. 17. (1) Комисията взема мерки за си
гурност, които осигуряват условия, при които
обработваните и предаваните данни да не
подлежат на неправомерен или случаен дос
тъп и възпроизвеждане, както и физически
достъп само на надлежно овластени служи
тели в съответствие с техните функционални
задължения.
(2) Комисията съхранява регистъра по
начин, който осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва
само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните
за вписаните и заличените обстоятелства да
не е възможно.
(3) Комисията поддържа досиета на пред
ставените пред нея документи по партиди
на отделните производители на енергия от
високоефективно комбинирано производство.
(4) Със заповед на председателя на коми
сията се определя начинът за образуване на
идентификационен номер на производителя
и идентификационни номера на сертифика
тите за произход. Заповедта се публикува на
интернет страницата на комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЗНАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРО
ИЗХОД, ИЗДАДЕНИ В ДЪРЖАВИ – ЧЛЕН
КИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И В ДЪРЖА
ВИТЕ – СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО
ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО
Чл. 18. (1) Лице, което иска признаване в
Република България на сертификат за про
изход, издаден в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономиче
ско пространство, подава писмено заявление,
за което в комисията се образува преписка.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
копие на сертификата, негов легализиран пре
вод и данни, позволяващи идентификацията
на заявителя и на органа, издал сертификата,
включително данни за представителите им и
техните адреси за кореспонденция.
(3) В едномесечен срок комисията извърш
ва служебна проверка на обстоятелствата по
преписката, като може да изисква информация
от съответния орган, издал сертификата.
(4) Комисията се произнася с решение в
10-дневен срок от получаване на информа
цията по ал. 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Заварените към датата на влизане в
сила на наредбата административни произ
водства се довършват по реда на Наредбата
за издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена по ком
биниран начин (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 163в, ал. 3 от Закона за енергетиката.
§ 3. Наредбата влиза в сила от първо число
на месеца, следващ деня на обнародването є
в „Държавен вестник“.
За председател:
Ремзи Осман
5455

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Инструкция за отменяне на Инструкция № И-4
от 2011 г. за подбора на военнослужещи и
граждански лица за работа в служба „Военна информация“ (ДВ, бр. 72 от 2011 г.) и на
Инструкция № 2 от 2011 г. за определяне на
реда за създаване, използване и закриване
на информационните фондове и за контрола
върху тях в служба „Военна информация“
(ДВ, бр. 58 от 2011 г.)
§ 1. Тази инструкция отменя:
1. Инструкция № И-4 от 2011 г. за подбо
ра на военнослужещи и граждански лица за
работа в служба „Военна информация“ (ДВ,
бр. 72 от 2011 г.).
2. Инструкция № 2 от 2011 г. за определяне
на реда за създаване, използване и закриване
на информационните фондове и за контрола
върху тях в служба „Военна информация“
(ДВ, бр. 58 от 2011 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5425
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-240
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение от кмета на община Бургас след
решение по т. 30 на протокол № 24 от 28.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, становище от
Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
привеждане статута на помощното училище в
съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Отец Паисий“ –
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в Център
за специална образователна подкрепа – гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, с официален
адрес: кв. Братя Миладинови, ул. Вардар № 1.
1. Центърът за специална образователна подкрепа може да осъществява дейностите по чл. 49,
ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Бургас.
5. Финансиращ орган: Община Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5473
ЗАПОВЕД № РД-14-241
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение от кмета на община Варна след Решение № 642-3 по протокол № 19 от 19.05.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, становище от
Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
привеждане статута на помощното училище в
съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Братя Миладинови“ – гр. Варна, община Варна, област Варна, в

Център за специална образователна подкрепа –
гр. Варна, община Варна, област Варна, с официален адрес: бул. Сливница № 113.
1. Центърът за специална образователна подкрепа може да осъществява дейностите по чл. 49,
ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Варна.
5. Финансиращ орган: Община Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5474
ЗАПОВЕД № РД-14-242
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1, т. 4 и
чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение от кмета на община Габрово след Решение
№ 18 по протокол от 23.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, становище от Регионалното
управление на образованието – Габрово, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Николай Палаузов“ – гр. Габрово,
община Габрово, област Габрово, в Център за
специална образователна подкрепа – гр. Габрово,
община Габрово, област Габрово, с официален
адрес: ул. Николай Палаузов № 3.
1. Центърът за специална образователна подкрепа може да осъществява дейностите по чл. 49,
ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Габрово.
5. Финансиращ орган: Община Габрово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5475
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ЗАПОВЕД № РД-14-243
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310,
ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение от кмета на община
Балчик след Решение № 141 по протокол № 10
от 24.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Балчик, становище от Регионалното управление
на образованието – Добрич, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Академик Тодор Самодумов“ – с. Кранево, община Балчик, област
Добрич, в Център за специална образователна
под к р еп а „ А к а дем и к Тодо р С а мод у мов“ –
с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с
официален адрес: ул. Шипка № 10.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Добрич.
5. Финансиращ орган: Община Балчик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5476
ЗАПОВЕД № РД-14-244
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение от кмета на община Русе след Решение № 576 по протокол № 23 от 22.06.2017 г.
на Общ инск и я съвет – г р. Р усе, становище
от Регионалното управление на образованието – Русе, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните
изисквания преобразувам Помощно училище
„Д-р Петър Берон“ – гр. Русе, община Русе, област Русе, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Русе, община Русе, област Русе,
с официален адрес: ул. Липник № 115.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
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2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Русе.
5. Финансиращ орган: Община Русе.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5477
ЗАПОВЕД № РД-14-245
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение от кмета на община Берковица след
Решение № 795 по протокол № 46 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Берковица, становище от Регионалното управление на образованието – Монтана, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните
изисквания преобразувам Помощно училище
„Христо Ботев“ – гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, в Център за специална
образователна подкрепа „Христо Ботев“ – гр.
Берковица, община Берковица, област Монтана,
с официален адрес: ул. Ашиклар № 22.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Монтана.
5. Финансиращ орган: Община Берковица.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5478
ЗАПОВЕД № РД-14-246
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310,
ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по моти-
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вирано предложение от кмета на община Нови
пазар след Решение № 289 по протокол № 25
от 28.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Нови
пазар, становище от Регионалното управление
на образованието – Шумен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Станата“ – гр. Нови пазар,
община Нови пазар, област Шумен, в Център
за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“ –
гр. Нови пазар, община Нови пазар, област
Шумен, с официален адрес: ул. Цар Освободител № 26.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Шумен.
5. Финансиращ орган: Община Нови пазар.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5479
ЗАПОВЕД № РД-14-247
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310,
ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение от кмета на община Нова
Загора след Решение № 394 по протокол № 24
от 18.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Нова
Загора, становище от Регионалното управление
на образованието – Сливен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Академик Тодор Самодумов“ –
гр. Нова Загора, община Нова Загора, област
Сливен, в Център за специална образователна
подкрепа „Академик Тодор Самодумов“ – гр.
Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен,
с официален адрес: ул. Патриарх Евтимий № 2а.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в учи-
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лища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Сливен.
5. Финансиращ орган: Община Нова Загора.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5480
ЗАПОВЕД № РД-14-248
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
о бра зова н ие т о – П ловд и в, и с т а нови ще на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Свети Архангел Михаил“ –
Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
в Център за специална образователна подкрепа – Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, с официален адрес: ул. Крепостна
стена № 20.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Пловдив.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5481
ЗАПОВЕД № РД-14-249
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310,
ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение на Регионалното управление на образованието – Софи я-г рад, и
становище на експертната комисия, назначена
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със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
привеждане статута на помощното училище в
съответствие с нормативните изисквания преобразувам Шесто помощно училище – гр. София,
район „Лозенец“, област София-град, в Център за
специална образователна подкрепа „Лозенец“ –
гр. София, район „Лозенец“, област София-град,
с официален адрес: ул. Русалийски проход № 12.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – София-град.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5482
ЗАПОВЕД № РД-14-250
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – София-град, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам 4 Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ –
гр. София, район „Витоша“, област София-град,
в Център за специална образователна подкрепа
„Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, район
„Витоша“, област София-град, с официален адрес:
ул. Проф. Николай Державин № 26.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – София-град.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5483
ЗАПОВЕД № РД-14-251
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Стара Загора, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
стат у та на помощното у чи лище в съот ветствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Любен Каравелов“ –
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област
Стара Загора, в Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора, с официален
адрес: ул. Цар Иван Шишман № 76.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Стара Загора.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5484
ЗАПОВЕД № РД-14-252
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Стара Загора, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –
гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора,
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в Център за специална образователна подкрепа –
гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора,
с официален адрес: ул. Захари Стоянов № 18.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Стара Загора.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5485
ЗАПОВЕД № РД-14-253
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Велико Търново, и становище на експерт ната комиси я, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради
привеждане статута на помощното училище в
съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Иван Вазов“ –
с. Ново село, община Велико Търново, област
Велико Търново, в Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село, община Велико
Търново, област Велико Търново, с официален
адрес: ул. Първа № 4.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Велико Търново.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5486
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ЗАПОВЕД № РД-14-254
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Свети Теодосий Търновски“ –
гр. Велико Търново, община Велико Търново,
област Велико Търново, в Център за специална
образователна подкрепа – гр. Велико Търново,
община Велико Търново, област Велико Търново,
с официален адрес: ул. Климент Охридски № 50.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Велико Търново.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5487
ЗАПОВЕД № РД-14-255
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради привеждане статута
на помощното училище в съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно
училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Видин, община
Видин, област Видин, в Център за специална
образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ –
гр. Видин, община Видин, област Видин, с официален адрес: ул. Екзарх Йосиф I № 51.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
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3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Видин.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5488
ЗАПОВЕД № РД-14-256
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
о бра зова н ие т о – П ловд и в, и с т а нови ще на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Стефан Караджа“ – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, в Център
за спец иа л на образоват ел на под к репа – г р.
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
с официален адрес: гр. Пловдив, ул. Димитър
Талев № 102, и с втори различен адрес: гр. Стамболийски, ул. Пирин № 1.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Пловдив.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5489
ЗАПОВЕД № РД-14-257
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
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на образованието – Враца, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Враца, община Враца, област Враца, в Център за
специална образователна подкрепа „Д-р Петър
Берон“ – гр. Враца, община Враца, област Враца,
с официален адрес: ул. Огоста № 4.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Враца.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5490
ЗАПОВЕД № РД-14-258
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Враца, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания пребразувам Помощно
училище „Райна Княгиня“ – гр. Роман, община
Роман, област Враца, в Център за специална
образователна подкрепа „Райна Княгиня“ – гр.
Роман, община Роман, област Враца, с официален
адрес: гр. Роман, ул. Пирин № 2, с допълнителни
адреси: гр. Мездра, ул. Георги Кирков № 34, и
гр. Мездра, ул. Никола Вапцаров № 6.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Враца.
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5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5491
ЗАПОВЕД № РД-14-259
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Добрич, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Добрич,
община Добрич, област Добрич, в Център за
специална образователна подкрепа – гр. Добрич,
община Добрич, област Добрич, с официален
адрес: ул. Йордан Йовков № 4.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Добрич.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5492
ЗАПОВЕД № РД-14-260
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните
изисквания преобразувам Помощно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кривня, община
Провадия, област Варна, в Център за специална
образователна подкрепа „Св. св. Кирил и Ме-
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тодий“ – с. Кривня, община Провадия, област
Варна, с официален адрес: с. Кривня, община
Провадия, област Варна.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Варна.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5493
ЗАПОВЕД № РД-14-261
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Благоевград, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Васил Левски“ – гр. Гоце Делчев,
община Гоце Делчев, област Благоевград, в
Център за специална образователна подкрепа
„Васил Левски“ – гр. Гоце Делчев, община Гоце
Делчев, област Благоевград, с официален адрес:
ул. Иларион Макариополски № 12.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Благоевград.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5494

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-14-262
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Благоевград, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Свети Паисий Хилендарски“ –
Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в Център за специална образователна
подкрепа „Свети Паисий Хилендарски“ – Благоевград, община Благоевград, област Благоевград,
с официален адрес: ул. Свобода № 3.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Благоевград.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5495
ЗАПОВЕД № РД-14-263
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Благоевград, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат – с. Долно Драглище,
община Разлог, област Благоевград, в Център
за специална образователна подкрепа „Рилска
иглика“ – с. Долно Драглище, община Разлог,
област Благоевград, с официален адрес: ул. Единадесета № 1.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
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4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Благоевград.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5496
ЗАПОВЕД № РД-14-264
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1, т. 4
и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение на Регионалното управление на образованието – Сливен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните
изисквания преобразувам Помощно училище
„Д-р Власаки Шуманов“ – гр. Сливен, община
Сливен, област Сливен, в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ –
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен,
с официален адрес: к в. Българка, ул. Добри
Добрев.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Сливен.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5497
ЗАПОВЕД № РД-14-265
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Си лист ра, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
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Градско помощно училище „Софроний Врачански“ – гр. Силистра, община Силистра, област
Силистра, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, с официален адрес: ул. Христо
Смирненски № 5.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Силистра.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5498
ЗАПОВЕД № РД-14-266
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Разград, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
стат у та на помощното у чи лище в съот ветствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Д-р Петър
Берон“ – гр. Кубрат, община Кубрат, област
Разград, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Кубрат, община Кубрат, област
Разград, с официален адрес: ул. Страцин № 12.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Разград.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5499
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ЗАПОВЕД № РД-14-267
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради привеждане статута
на помощното училище в съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно
училище-интернат „Христо Ботев“ – с. Осенец,
община Разград, област Разград, в Център за
специална образователна подкрепа – с. Осенец,
община Разград, област Разград, с официален
адрес: ул. Девети септември № 22.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Разград.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5500
ЗАПОВЕД № РД-14-268
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Шумен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Васил Друмев“ – гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен, в Център за
специална образователна подкрепа – гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен, с официален
адрес: ул. Милан Борисов № 16.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
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4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Шумен.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5501
ЗАПОВЕД № РД-14-269
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение на Регионалното управление
на образованието – Ямбол, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с норм ат и вн и т е и зис к в а н и я п р е о бра з у в а м
Помощно училище-интернат „Никола Йонков
Вапцаров“ – гр. Елхово, община Елхово, област
Ямбол, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Елхово, община Елхово, област
Ямбол, с официален адрес: ул. Чаталджа № 2.
1. Цен т ърът за спец иа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Ямбол.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5502
ЗАПОВЕД № РД-14-270
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на образованието – Добрич, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните
изисквания преобразувам Помощно училище-
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интернат „Любен Каравелов“ – г р. Каварна,
община Каварна, област Добрич, в Център за
специална образователна подкрепа – гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, с официален
адрес: ул. Сан Стефано № 16.
1. Цен т ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се у реж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Добрич.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5503
ЗАПОВЕД № РД-14-271
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение на Регионалното управление
на образованието – Хасково, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Стефан Василев“ – Свиленград, община Свиленград, област Хасково,
в Център за специална образователна подкрепа
„Стефан Василев“ – Свиленград, община Свиленград, област Хасково, с официален адрес:
ул. Максим Горки № 2.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Хасково.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5504
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ЗАПОВЕД № РД-14-272
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Кърд жа ли, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –
гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в Център за специална образователна
подкрепа „Д-р Петър Берон“ – гр. Кърджали,
община Кърджали, област Кърджали, с официален адрес: ул. Капитан Петко войвода № 3А.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Кърджали.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5505
ЗАПОВЕД № РД-14-273
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Хасково, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Петко Рачов Славейков“ – гр. Харманли, община Харманли, област
Хасково, в Център за специална образователна
подкрепа „Петко Рачов Славейков“ – гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, с
официален адрес: п.к. 6450.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
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3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Хасково.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5506
ЗАПОВЕД № РД-14-274
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованиет о – Ловеч, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Васил Левски“ – гр. Ловеч,
община Ловеч, област Ловеч, в Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски“ –
г р. Ловеч, общ и на Ловеч, облас т Ловеч, с
официален адрес: ул. Пресечена скала – Троянско шосе.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Ловеч.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5507
ЗАПОВЕД № РД-14-275
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
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на образованието – Хасково, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –
гр. Хасково, община Хасково, област Хасково,
в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – гр. Хасково, община
Хасково, област Хасково, с официален адрес:
ул. Иглика № 14.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Хасково.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5508
ЗАПОВЕД № РД-14-276
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Пазарджик, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Драган Манчов“ – Велинград,
община Велинград, област Пазарджик, в Център
за специа лна образователна подк репа – Велинград, община Велинград, област Пазарджик,
с официален адрес: бул. Съединение № 256.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Пазарджик.
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5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5509
ЗАПОВЕД № РД-14-277
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Търговище, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –
гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Търговище, община Търговище,
област Търговище, с официален адрес: ул. Кюстенджа № 85.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Търговище.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5510
ЗАПОВЕД № РД-14-278
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Пазарджик, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик, в Център
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за специална образователна подкрепа – гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик,
с официален адрес: ул. Братя Кръстеви № 2.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Пазарджик.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5511
ЗАПОВЕД № РД-14-279
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – Пазарджик, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с норм ат и вн и т е и зис к в а н и я п р е о бра з у в а м
Помощно училище-интернат „Иван Вазов“ –
гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в Център за специална образователна
подкрепа – гр. Пазарджик, община Пазарджик,
област Пазарджик, с официален адрес: ул. Веслец № 2А.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Пазарджик.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5512

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

ЗАПОВЕД № РД-14-280
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Перник, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Любен Каравелов“ –
гр. Перник, община Перник, област Перник,
в Център за специална образователна подкрепа – гр. Перник, община Перник, област Перник,
с официален адрес: ул. Димитър Благоев № 147.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Перник.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5513
ЗАПОВЕД № РД-14-281
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Плевен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормат и вн и т е и зиск ва н и я п р е о бра з у ва м
Помощно училище „Петко Рачев Славейков“ –
гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в
Център за специална образователна подкрепа
„Петко Рачев Славейков“ – гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, с официален адрес:
ж.к. Сторгозия.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
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3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Плевен.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5514
ЗАПОВЕД № РД-14-282
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
п р ед ложен ие на Рег иона л но т о у п ра в лен ие
на образованието – Плевен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище-интернат „Асен Киселинчев“ – гр.
Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област
Плевен, в Център за специална образователна
подкрепа „Леда Милева“ – гр. Долни Дъбник,
община Долни Дъбник, област Плевен, с официален адрес: ул. Христо Янчев № 151.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Плевен.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5515
ЗАПОВЕД № РД-14-283
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – София-град, и становище на
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експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Първо
помощно училище „Проф. дпн Г. Ангушев“ –
гр. София, район „Илинден“, област София-град,
в Център за специална образователна подкрепа
„Проф. дпн Г. А нгушев“ – гр. София, район
„Илинден“, област София-град, с официален
адрес: бул. Тодор Александров № 175.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – София-град.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5516
ЗАПОВЕД № РД-14-284
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
образованието – София-град, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие
с нормативните изисквания преобразувам Трето
помощно училище „Едуард Сеген“ – гр. София,
район „Надежда“, област София-град, в Център
за специална образователна подкрепа „Едуард
Сеген“ – гр. София, район „Надежда“, област
София-град, с официален адрес: ул. Възрожденска № 10.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – София-град.
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5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5517
ЗАПОВЕД № РД-14-285
от 20 юли 2017 г.
На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1,
т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано
предложение на Регионалното управление на
обра зова н ие т о – Мон та на, и с та нови ще на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради привеждане
статута на помощното училище в съответствие с
нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Лом, община
Лом, област Монтана, в Център за специална
образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ –
гр. Лом, община Лом, област Монтана, с официален адрес: гр. Лом, ул. 6 септември № 40, с
допълнителни адреси: гр. Монтана, ул. Захари
Стоянов № 46; г р. Монтана, ул. А лександър
Батенберг № 38А, и гр. Монтана, ул. 22 септември № 46.
1. Цент ърът за специа лна образователна
подкрепа може да осъществява дейностите по
чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.
2. Трудовите правоотношения се уреж дат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
3. Учениците от преобразуваното помощно
училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на
чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.
4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното
управление на образованието – Монтана.
5. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5518

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-526
от 21 юли 2017 г.
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на
опасността от увреждане и/или унищожаване на
част от територията на защитена зона BG0000573
„Комплекс Ка лиакра“, определена по чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗБР за опазване на природните

ВЕСТНИК
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местообитания и дивата флора и фауна, включена в одобрения с Решение № 802 от 2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.)
списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 ЗБР,
изменен с решения на Министерския съвет
№ 660 от 2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.) и № 223
от 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), забранявам:
1. Издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена
с координатен регистър на разпространението на
природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи, съгласно приложението, неразделна
част от настоящата заповед, както и иницииране,
провеждане или продължаване на процедури по
реда на Закона за опазване на околната среда,
ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Закона за
устройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове, които са предпоставка за реализация на строителство.
Забраната не се прилага за строежи с действащо разрешително за строеж към датата на
обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“; за ремонт и реконструкция на
съществуващи обекти; за изграждане, ремонт
или реконструкция на съоръжения (елементи)
на техническата инфраструктура.
2. Разораване, залесяване и създаване на
трайни насаждения на територията, плодови
и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури,
кореноплодни зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури,
влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни
култури на територията съгласно приложението
към настоящата заповед.
Забраната се налага предвид наличието на
планове, проекти, инвестиционни предложения
и други дейности на територията на защитена
зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, чието
реализиране създава опасност от увреждане и/
или унищожаване на природно местообитание
62C0* Пон т о -Сарматск и ст епи, п редмет на
опазване в защитената зона.
Забраната се налага до издаване на заповед
на министъра на околната среда и водите по
чл. 12, ал. 6 ЗБР за обявяване на защитената
зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, но за не повече от две години.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Съгласно чл. 19, ал. 2 ЗБР обжалването не
спира изпълнението на заповедта.
Министър:
Н. Димов
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Приложение
Координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62С0* Понто-Сарматски
степи, в който се налагат забраните по т. 1 и 2 от настоящата заповед.
Координатна система WGS 84, зона UTM 35N

С Т Р.

№
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

70

X
616682,133
616701,753
616732,409
616776,309
616819,963
616856,996
616894,029
616912,668
616926,402
616954,360
616966,623
616996,543
617021,355
617013,546
617001,284
598963,185
598964,906
598956,303
598952,002
598935,657
598918,452
598911,570
598910,709
598908,989
598902,967
598884,041
598872,858
598859,829
598845,352
598834,595
598823,233
598805,251
598788,894
598777,996
598768,654
598757,415
598751,461
598723,028
598704,972
598679,128
598667,372
598661,373
598650,909
598645,748
598644,888
598668,975
598701,665
598738,656
598762,744
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Y
4805734,359
4805731,170
4805739,754
4805764,770
4805785,371
4805799,350
4805812,593
4805827,063
4805842,269
4805863,606
4805869,737
4805872,680
4805865,298
4805831,778
4805801,367
4805933,336
4805924,734
4805922,153
4805923,873
4805923,873
4805923,873
4805918,712
4805914,410
4805912,690
4805909,249
4805904,087
4805901,507
4805896,477
4805894,980
4805893,868
4805892,960
4805894,600
4805898,869
4805902,048
4805903,042
4805904,238
4805904,872
4805907,897
4805910,101
4805914,106
4805913,377
4805913,005
4805920,432
4805923,873
4805928,175
4805935,057
4805935,057
4805933,336
4805935,057

№
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
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X
612230,133
612229,507
612231,071
612232,635
612232,010
612233,837
612242,540
612254,786
612276,083
612297,175
612315,604
612331,167
612349,597
612360,655
612372,341
612375,035
612381,689
612411,931
612393,068
612383,451
612380,534
612362,679
612356,616
612345,383
612335,484
612322,648
612319,344
612312,732
612240,942
612149,210
612085,397
611989,677
611905,922
611850,085
611734,423
611614,773
611451,251
611387,437
611279,752
611168,078
611108,253
610996,348
610964,235
610946,174
610937,111
610924,962
610915,180
610904,648
610880,918
2

Y
4806901,572
4806911,582
4806934,731
4806963,198
4806979,464
4806983,484
4806981,318
4806982,382
4806983,980
4806970,874
4806936,062
4806880,773
4806801,729
4806762,822
4806743,699
4806734,477
4806713,705
4806671,703
4806655,421
4806647,120
4806649,794
4806655,045
4806660,223
4806668,107
4806668,230
4806668,287
4806667,791
4806669,736
4806689,677
4806705,631
4806737,538
4806761,468
4806785,398
4806821,293
4806861,176
4806901,060
4806948,920
4806972,850
4807004,756
4807000,768
4807036,663
4807050,651
4807057,206
4807062,263
4807065,625
4807073,537
4807074,077
4807073,890
4807080,535
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№
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694

X
620606,594
620600,688
620693,563
620764,688
620814,313
620828,031
620823,226
620841,772
620844,117
620830,540
620806,575
620806,847
620815,007
620817,463
620817,017
620816,347
620814,896
620814,714
620816,256
620817,428
620858,537
620870,288
620877,458
620879,866
620880,061
620880,325
620880,326
620880,328
620881,322
620890,516
620890,517
620886,370
620883,842
620881,878
620878,442
620861,865
620843,389
620809,422
620809,365
620877,159
620878,531
620879,273
620904,738
620910,457
620917,936
620917,882
620990,750
621042,219
621291,250

Y
4807884,563
4807971,516
4808341,031
4808477,375
4808494,000
4808550,531
4808605,089
4808611,734
4808619,502
4808614,623
4808762,918
4808765,655
4808776,566
4808782,483
4808792,306
4808813,404
4808832,716
4808844,936
4808860,472
4808864,070
4808905,354
4808911,230
4808918,072
4808923,120
4808926,970
4808927,234
4808927,240
4808927,243
4808933,113
4808995,051
4808995,056
4809003,307
4809008,335
4809012,233
4809019,073
4809036,869
4809056,702
4809227,915
4809230,713
4809364,802
4809366,367
4809368,983
4809419,349
4809423,075
4809434,238
4809440,056
4809342,578
4809305,172
4809137,969
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№
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

X
598796,294
598820,382
598835,006
598855,652
598876,299
598901,246
598929,635
598953,723
598959,744
598963,185
598288,117
598300,864
598320,456
598339,056
598357,675
598370,533
598375,039
598377,039
598375,989
598365,769
598350,667
598334,153
598269,380
598236,903
598222,202
598215,513
598212,768
598215,757
598222,923
598241,083
598260,754
598277,914
598292,360
598310,366
598323,878
598332,319
598332,348
598312,166
598290,006
598267,093
598243,832
598235,220
598234,713
598231,643
598216,551
598192,390
598187,595
598182,609
598149,037
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Y
4805935,917
4805941,939
4805941,939
4805942,799
4805942,799
4805940,218
4805939,358
4805938,498
4805937,638
4805933,336
4806158,530
4806154,112
4806148,372
4806142,360
4806135,349
4806126,902
4806118,982
4806110,485
4806102,907
4806098,333
4806096,654
4806100,206
4806107,776
4806117,769
4806121,530
4806118,464
4806108,072
4806100,606
4806097,041
4806097,552
4806098,119
4806098,599
4806096,495
4806093,239
4806088,595
4806084,557
4806083,297
4806082,725
4806080,831
4806078,925
4806080,271
4806081,030
4806081,275
4806082,293
4806084,763
4806087,427
4806088,721
4806090,137
4806102,136

№
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

ВЕСТНИК

X
610813,116
610741,326
610685,489
610625,664
610557,862
610458,154
610390,876
610375,787
610346,480
610262,725
610235,300
610238,783
610256,773
610278,678
610302,609
610330,527
610359,209
610368,825
610374,601
610378,511
610381,057
610382,138
610382,880
610382,875
610382,881
610394,340
610442,795
610485,768
610501,055
610505,799
610513,386
610533,268
610554,215
610705,431
610807,752
610797,282
610945,354
610956,407
610956,867
610963,542
611012,533
611028,486
611084,323
611311,659
611399,402
611535,006
611750,376
611798,236
611801,188
3

Y
4807084,523
4807060,593
4807092,500
4807124,407
4807132,383
4807160,302
4807185,088
4807195,540
4807228,103
4807260,010
4807278,588
4807290,030
4807349,104
4807363,707
4807379,660
4807363,707
4807361,582
4807357,305
4807355,682
4807355,646
4807355,622
4807358,112
4807359,818
4807359,829
4807359,828
4807355,730
4807349,243
4807331,404
4807325,013
4807321,684
4807316,401
4807312,389
4807310,616
4807271,975
4807255,014
4807205,824
4807173,331
4807210,430
4807210,291
4807228,619
4807220,127
4807188,220
4807160,302
4807112,442
4807116,430
4807052,616
4807008,745
4806972,850
4806970,554

С Т Р. 7 1

№
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743

X
606239,125
606262,683
606271,342
606309,906
606339,809
606355,828
606369,712
606395,343
606411,362
606431,653
606454,080
606480,779
606509,614
606527,569
606528,349
606531,319
606619,162
606731,965
606783,846
606765,924
606765,924
606792,623
606796,894
606782,428
606789,512
606776,603
606786,215
606803,302
606826,768
606838,545
606848,156
606863,108
606879,914
606885,749
606993,900
607038,253
607088,447
607180,291
607229,932
607290,663
607342,620
607375,727
607428,057
607461,163
607464,041
607467,571
607452,098
607455,345
607599,546

Y
4809610,516
4809595,111
4809597,187
4809571,430
4809550,071
4809527,644
4809498,809
4809457,158
4809424,052
4809388,809
4809351,431
4809321,528
4809308,712
4809305,372
4809287,266
4809284,412
4809250,848
4809213,530
4809194,419
4809169,878
4809142,111
4809123,956
4809111,141
4809086,103
4809080,031
4809066,286
4809037,451
4809035,316
4809048,097
4809008,617
4808974,442
4808949,879
4808951,532
4808939,862
4808846,131
4808798,229
4808754,443
4808712,793
4808697,925
4808659,791
4808656,191
4808636,968
4808626,288
4808627,356
4808625,370
4808600,657
4808580,904
4808579,358
4808463,997

С Т Р.

№
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

72

X
598143,043
598120,559
598115,559
598110,379
598104,398
598090,883
598077,669
598037,113
598054,520
598063,167
598092,056
598103,705
598187,118
598233,819
598265,290
598274,929
598280,489
598280,680
598285,298
598285,999
598287,947
598288,117
597893,742
597868,304
597851,804
597841,492
597837,710
597836,335
597840,460
597849,742
597856,960
597862,117
597872,773
597895,805
597914,367
597921,586
597925,024
597924,680
597916,086
597893,742
598508,598
598508,721
598508,942
598508,980
598509,040
598508,310
598507,961
598507,423
598506,268

ДЪРЖАВЕН

Y
4806102,562
4806097,212
4806097,069
4806097,936
4806099,802
4806104,366
4806107,858
4806121,112
4806138,566
4806140,675
4806149,844
4806152,105
4806152,640
4806148,527
4806152,793
4806153,893
4806154,212
4806154,210
4806154,167
4806155,410
4806158,551
4806158,530
4806171,169
4806169,106
4806173,231
4806177,700
4806180,794
4806185,263
4806189,732
4806193,513
4806205,201
4806213,794
4806224,794
4806233,388
4806235,451
4806226,857
4806211,388
4806193,513
4806179,419
4806171,169
4806393,533
4806373,477
4806363,847
4806361,417
4806354,039
4806302,368
4806291,754
4806281,132
4806270,895

№
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

ВЕСТНИК

X
611815,031
611811,750
611797,063
611770,875
611720,969
611718,375
611735,031
611738,563
611910,531
612007,156
612098,094
612092,125
611912,563
611788,000
611778,344
611749,781
611746,813
611737,594
611721,188
611702,938
611707,125
611721,156
611725,807
611727,875
611729,145
611728,709
611717,680
611706,071
611711,585
611722,625
611836,097
611876,875
611894,144
611905,464
612067,418
612073,531
612077,656
612075,726
611984,748
611944,450
611898,682
611848,337
611807,369
611781,471
611752,894
611729,563
611720,906
611690,939
611682,344
4

Y
4807021,629
4807038,438
4807041,500
4807058,313
4807094,344
4807107,266
4807171,250
4807179,328
4807251,547
4807291,453
4807327,797
4807343,031
4807263,766
4807209,984
4807208,516
4807233,313
4807245,906
4807257,250
4807265,438
4807276,016
4807278,109
4807339,938
4807359,142
4807379,781
4807392,084
4807417,045
4807431,702
4807445,778
4807455,791
4807456,500
4807441,134
4807439,683
4807437,216
4807431,992
4807405,526
4807405,344
4807479,375
4807482,348
4807498,869
4807506,795
4807515,167
4807526,442
4807531,130
4807533,139
4807538,163
4807538,832
4807535,094
4807536,377
4807537,716

БРОЙ 61

№
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792

X
607815,848
607981,680
608104,251
608183,562
608191,591
608225,563
608260,000
608397,375
608470,344
608470,425
608563,500
608638,781
608739,023
608736,967
608808,476
608954,124
609020,464
609083,856
609098,599
609124,398
609159,779
609202,532
609186,315
609176,733
609163,511
609071,041
609011,191
608919,255
608908,424
608895,562
608893,680
608886,621
608880,790
608875,421
608864,738
608862,243
608858,816
608824,380
608782,916
608773,594
608742,067
608639,817
608639,409
608638,862
608601,336
608516,051
608491,778
608461,725
608461,719

Y
4808334,216
4808276,535
4808204,434
4808139,544
4808101,619
4808116,469
4808093,172
4807997,688
4807922,406
4807922,381
4807893,672
4807837,016
4807804,117
4807800,302
4807762,573
4807738,517
4807745,888
4807753,996
4807723,775
4807671,439
4807628,686
4807612,470
4807589,619
4807567,506
4807507,041
4807502,666
4807499,835
4807492,818
4807497,429
4807502,905
4807503,706
4807508,899
4807511,602
4807514,082
4807516,520
4807517,090
4807518,549
4807533,210
4807554,505
4807559,293
4807575,485
4807618,097
4807619,284
4807618,270
4807639,890
4807689,026
4807703,011
4807687,573
4807687,570

БРОЙ 61

№
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

X
598504,938
598504,725
598497,579
598494,365
598490,641
598483,443
598455,622
598449,453
598444,293
598440,332
598438,500
598437,822
598437,948
598445,842
598447,554
598448,088
598448,056
598448,421
598448,758
598451,513
598444,877
598432,386
598418,434
598406,344
598398,444
598368,682
598312,473
598281,871
598253,766
598243,773
598240,954
598219,462
598205,399
598202,986
598208,097
598209,498
598207,313
598204,906
598191,312
598155,088
598140,723
598115,117
598097,630
598081,392
598085,139
598100,128
598110,121
598117,615
598157,616

ДЪРЖАВЕН

Y
4806261,269
4806259,732
4806227,636
4806213,200
4806196,498
4806175,070
4806179,458
4806181,695
4806184,812
4806188,848
4806192,794
4806194,240
4806201,297
4806223,468
4806233,270
4806243,442
4806252,880
4806279,310
4806288,745
4806312,797
4806345,103
4806376,330
4806383,462
4806379,757
4806377,466
4806368,836
4806357,594
4806353,222
4806354,471
4806374,457
4806388,153
4806387,302
4806384,633
4806371,229
4806359,804
4806345,754
4806333,358
4806329,231
4806320,121
4806317,623
4806335,735
4806345,728
4806333,861
4806333,237
4806346,352
4806364,464
4806386,323
4806405,684
4806409,501

№
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

ВЕСТНИК

X
611675,344
611672,855
611663,255
611652,938
611641,313
611637,281
611539,750
611402,935
611404,156
611417,313
611428,886
611443,870
611470,333
611525,171
611594,994
611638,991
611694,786
595357,179
595357,181
595359,540
595370,103
595380,364
595392,998
595392,999
595401,815
595412,939
595412,940
595418,500
595418,499
595418,619
595407,418
595405,274
595404,146
595402,582
595407,789
595410,927
595411,527
595416,334
595422,293
595461,644
595562,062
595576,060
595584,879
595586,269
595587,525
595587,526
595681,636
595729,896
595794,255
5

Y
4807516,938
4807505,455
4807488,599
4807473,891
4807454,547
4807453,406
4807490,016
4807543,856
4807555,891
4807577,547
4807588,275
4807592,738
4807591,463
4807579,348
4807562,131
4807546,190
4807540,451
4806997,414
4806997,411
4806998,405
4806963,827
4806939,243
4806904,451
4806904,448
4806884,465
4806850,715
4806850,711
4806818,582
4806818,577
4806818,300
4806807,209
4806797,620
4806790,061
4806786,660
4806781,252
4806786,593
4806796,940
4806803,616
4806809,807
4806718,861
4806764,546
4806735,132
4806712,778
4806713,414
4806710,708
4806710,703
4806754,408
4806777,043
4806806,738

С Т Р. 7 3

№
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841

X
608457,094
608451,065
608430,406
608421,235
608388,723
608385,328
608379,439
608367,371
608357,637
608353,776
608352,118
608340,513
608300,109
608267,889
608240,594
608224,626
608176,938
608132,225
608129,087
608127,844
608121,249
608118,510
608114,887
608107,194
608104,694
608103,238
608061,446
608056,133
608048,426
608033,534
608019,248
608005,152
607988,102
607964,805
607937,107
607889,007
607875,241
607860,359
607841,987
607836,419
607835,415
607811,028
607758,133
607689,009
607497,449
607493,399
607452,388
607450,362
607436,720

Y
4807685,194
4807688,311
4807698,990
4807703,732
4807719,703
4807721,371
4807726,109
4807731,995
4807734,974
4807736,871
4807737,685
4807741,779
4807756,032
4807774,261
4807789,704
4807793,610
4807805,276
4807816,167
4807816,931
4807817,573
4807820,634
4807821,759
4807823,243
4807823,243
4807823,224
4807823,227
4807833,407
4807834,962
4807840,008
4807855,892
4807871,841
4807877,920
4807880,297
4807884,513
4807889,420
4807891,066
4807895,972
4807896,732
4807900,001
4807899,279
4807899,574
4807906,712
4807922,196
4807942,431
4807998,507
4807995,317
4807998,342
4807998,372
4807997,178

С Т Р.

№
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

74

X
598176,857
598212,276
598266,874
598316,469
598371,893
598412,611
598453,088
598470,973
598475,542
598470,955
598470,682
598510,804
598515,189
598514,552
598514,420
598512,080
598510,538
598509,637
598509,104
598508,756
598508,598
597796,020
597805,907
597914,658
597983,863
597983,863
597939,374
597855,339
597805,907
597752,880
597696,855
597617,419
597538,351
597524,143
597454,938
597415,392
597391,890
597393,394
597400,503
597418,172
597443,458
597482,250
597514,848
597533,837
597565,724
597578,722
597594,463
597607,867
597629,599

ДЪРЖАВЕН

Y
4806412,501
4806418,801
4806425,382
4806430,569
4806434,663
4806440,853
4806447,036
4806457,607
4806474,850
4806494,598
4806495,240
4806482,561
4806464,834
4806456,522
4806455,214
4806445,428
4806434,565
4806424,576
4806414,773
4806404,159
4806393,533
4806636,668
4806621,839
4806626,782
4806616,896
4806597,123
4806572,407
4806557,577
4806542,747
4806464,444
4806456,430
4806481,661
4806506,189
4806468,599
4806433,996
4806414,223
4806406,389
4806414,367
4806421,577
4806431,630
4806444,831
4806466,462
4806489,209
4806503,730
4806527,696
4806535,921
4806542,522
4806547,092
4806551,052

№
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

ВЕСТНИК

X
595852,724
595886,951
595930,476
595978,797
595983,659
595983,660
595989,682
595989,682
595997,913
595859,450
595865,639
595889,795
595889,825
595889,826
595892,486
596026,191
596090,792
596124,678
596146,749
596185,083
596208,489
596214,623
596234,545
596347,623
596348,169
596411,706
596438,116
596450,164
596471,238
596488,978
596519,459
596574,576
596630,483
596636,178
596636,654
596693,372
596868,021
596974,183
596970,369
597014,990
597089,139
597178,117
597267,095
597445,051
597568,632
597645,026
597705,078
597741,539
597775,140
6

Y
4806834,018
4806849,726
4806869,797
4806887,203
4806827,538
4806827,533
4806758,040
4806758,035
4806677,159
4806650,135
4806579,502
4806582,575
4806582,440
4806582,436
4806582,918
4806599,928
4806607,528
4806608,455
4806608,422
4806608,007
4806607,400
4806592,270
4806591,322
4806605,851
4806605,904
4806611,249
4806550,361
4806514,347
4806451,837
4806454,751
4806459,717
4806467,689
4806470,315
4806470,519
4806470,605
4806473,270
4806496,979
4806503,889
4806521,437
4806537,804
4806562,520
4806582,293
4806597,123
4806621,839
4806676,214
4806668,322
4806664,747
4806666,177
4806676,186

БРОЙ 61

№
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890

X
607434,758
607434,007
607415,883
607391,590
607391,290
607386,406
607394,950
607375,727
607363,979
607363,979
607367,022
607296,723
607123,681
606900,169
606813,648
606582,926
606366,624
606143,111
606071,011
605847,498
605755,583
605775,928
605807,966
605782,336
605788,743
605807,966
605797,287
605768,452
605738,549
605723,697
605732,142
605736,413
605723,598
605642,433
605641,365
605673,404
605673,404
605681,948
605735,345
605737,481
605775,928
605794,083
605785,539
605746,025
605681,948
605658,453
605587,967
605587,967
605593,307

Y
4807997,006
4807996,912
4807993,933
4808001,903
4808003,553
4808030,368
4808047,456
4808046,388
4808059,203
4808076,290
4808110,134
4808132,334
4808168,384
4808218,855
4808290,955
4808276,535
4808262,115
4808211,644
4808182,804
4808283,745
4808295,235
4808324,056
4808326,192
4808339,008
4808351,823
4808375,318
4808398,813
4808399,881
4808410,561
4808409,571
4808451,143
4808471,434
4808477,842
4808476,774
4808503,473
4808512,017
4808535,512
4808548,327
4808552,599
4808530,172
4808525,900
4808544,056
4808572,890
4808563,279
4808555,803
4808546,191
4808541,920
4808518,425
4808485,318

БРОЙ 61

№
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

X
597642,495
597687,685
597728,914
597740,389
597743,233
597742,623
597734,499
597714,393
597694,692
597671,843
597659,251
597648,893
597639,754
597634,676
597632,747
597632,239
597636,301
597642,292
597648,385
597658,845
597673,874
597689,310
597699,160
597710,534
597716,322
597724,344
597733,281
597744,350
597757,145
597777,658
597794,617
597811,271
597840,720
597844,274
597861,233
597875,112
597885,946
597893,713
597900,590
597902,571
597909,715
597978,920
598023,409
598058,012
598038,239
597973,977
597939,374
597934,431
597850,396

ДЪРЖАВЕН

Y
4806553,997
4806571,362
4806583,447
4806588,423
4806591,774
4806595,125
4806601,929
4806607,108
4806604,772
4806597,257
4806593,500
4806592,688
4806593,703
4806595,125
4806598,171
4806603,452
4806611,677
4806619,801
4806627,519
4806634,729
4806640,721
4806642,041
4806640,619
4806636,151
4806634,018
4806632,698
4806632,597
4806634,018
4806638,893
4806649,555
4806657,882
4806668,545
4806689,363
4806692,917
4806709,063
4806715,760
4806731,237
4806736,413
4806748,021
4806754,987
4806765,192
4806844,284
4806859,114
4806864,057
4806844,284
4806804,738
4806760,249
4806735,533
4806686,101

№
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138

ВЕСТНИК

X
597810,850
597847,524
597838,385
597803,350
597775,627
597763,543
597745,873
597734,195
597726,985
597719,978
597712,565
597699,160
597687,990
597676,819
597666,258
597652,549
597642,292
597634,067
597623,709
597620,155
597619,748
597620,662
597622,998
597626,451
597631,934
597639,043
597653,767
597672,960
597696,621
597705,050
597713,885
597719,267
597722,618
597723,735
597723,329
597721,400
597714,291
597685,654
597641,378
597628,685
597605,735
597592,838
597578,418
597575,777
597562,779
597531,400
597511,598
597478,798
597440,209
7

Y
4806691,044
4806703,884
4806697,081
4806670,779
4806654,227
4806648,032
4806640,213
4806637,776
4806637,573
4806638,486
4806641,330
4806646,204
4806648,032
4806646,610
4806643,462
4806637,573
4806630,261
4806622,137
4806607,209
4806600,405
4806596,445
4806592,789
4806589,946
4806587,407
4806585,275
4806584,767
4806587,813
4806593,297
4806599,695
4806600,405
4806599,085
4806597,257
4806594,922
4806592,586
4806589,641
4806587,509
4806585,376
4806574,815
4806558,364
4806555,114
4806551,052
4806546,686
4806540,390
4806539,273
4806530,742
4806506,574
4806492,966
4806470,422
4806449,807

С Т Р. 7 5

№
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939

X
605593,307
605636,025
605707,579
605703,307
605703,307
605702,239
605650,977
605656,317
605626,414
605599,715
605566,608
605520,686
605485,444
605443,793
605398,939
605363,697
605308,163
605273,988
605224,862
605175,736
605137,290
605103,115
605068,940
605016,611
604985,640
604931,174
604916,922
604794,009
604638,378
604506,894
604245,763
604126,952
603949,681
603798,868
603679,806
603567,013
603552,857
603561,076
603545,954
603542,852
603508,731
603509,118
603519,588
603516,873
603500,588
603436,610
603392,795
603338,123
603307,891

Y
4808460,755
4808467,163
4808470,366
4808452,211
4808414,833
4808382,794
4808388,134
4808360,367
4808358,231
4808361,435
4808366,775
4808361,435
4808353,959
4808358,231
4808356,095
4808342,212
4808328,328
4808319,785
4808314,445
4808309,105
4808305,901
4808310,173
4808304,833
4808301,629
4808296,290
4808264,251
4808244,399
4808224,584
4808130,517
4808132,419
4808136,197
4808123,196
4808091,446
4808053,081
4808009,425
4807958,202
4808005,095
4808022,801
4808068,167
4808084,452
4808179,838
4808187,205
4808189,919
4808198,837
4808195,348
4808181,001
4808176,348
4808166,654
4808158,561

С Т Р.

№
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

76

X
597800,964
597796,020
599871,057
599923,933
600050,309
600106,263
600120,506
600070,403
600011,601
599929,321
599824,651
599772,719
599738,117
599723,287
599713,400
599639,252
599584,877
599550,274
599540,388
599532,973
599505,785
599458,824
599426,693
599387,147
599342,658
599315,471
599305,584
599268,510
599246,265
599219,078
599196,833
599182,003
599184,475
599214,134
599253,680
599295,698
599342,658
599377,261
599399,505
599421,750
599443,995
599468,711
599495,898
599528,029
599572,518
599582,405
599574,990
599550,274
599520,615

ДЪРЖАВЕН

Y
4806656,441
4806636,668
4806772,342
4806752,649
4806774,523
4806767,477
4806718,632
4806675,972
4806642,598
4806612,306
4806671,755
4806667,440
4806652,610
4806637,781
4806618,008
4806595,763
4806578,462
4806541,388
4806504,314
4806479,597
4806479,597
4806484,541
4806484,541
4806467,239
4806452,410
4806444,995
4806440,052
4806432,637
4806422,750
4806412,864
4806398,034
4806385,676
4806368,375
4806356,017
4806353,545
4806356,017
4806353,545
4806358,488
4806370,846
4806380,733
4806375,790
4806365,903
4806365,903
4806375,790
4806380,733
4806385,676
4806368,375
4806351,073
4806338,715

№
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187

ВЕСТНИК

X
597395,730
597389,028
597386,083
597385,270
597385,401
597326,414
597247,322
597185,429
597125,374
597005,384
596928,684
596506,165
596423,170
596370,355
596294,935
596181,731
596120,999
595940,291
595849,751
595691,307
595676,217
595593,222
595449,868
595389,508
595389,508
595412,995
595413,001
595413,003
595359,328
595283,878
595231,063
595126,941
595126,922
595122,633
595067,769
595042,900
595038,828
595038,819
595038,816
595030,683
595002,499
594989,624
594962,530
594921,719
594944,354
594914,464
594891,539
594870,047
594859,771
8

Y
4806426,349
4806420,053
4806413,859
4806408,071
4806404,226
4806384,564
4806359,848
4806303,839
4806254,080
4806225,869
4806115,988
4806078,263
4805957,543
4805867,004
4805874,514
4805972,633
4805915,440
4805904,728
4805897,184
4805965,088
4806131,078
4806229,163
4806244,253
4806349,882
4806417,787
4806445,498
4806445,503
4806445,507
4806508,327
4806561,142
4806591,322
4806630,839
4806630,853
4806634,459
4806697,718
4806716,472
4806722,308
4806722,325
4806722,325
4806733,984
4806748,762
4806764,856
4806786,568
4806878,031
4806893,121
4806953,586
4807059,110
4807110,691
4807202,560

БРОЙ 61

№
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988

X
603291,593
603283,451
603282,288
603280,220
603278,022
603272,982
603263,288
603044,961
602994,132
602991,905
603025,250
603002,938
602911,125
602820,594
602854,688
603105,406
603161,443
603161,865
603185,250
603331,286
603400,198
603453,287
603512,642
603601,438
603659,656
603663,552
603758,250
603760,594
603807,156
603866,156
603876,768
603897,236
603897,241
603897,243
603902,713
603908,196
603910,269
603919,177
603921,041
603930,171
603931,744
603941,181
603951,047
603957,741
603961,569
603971,018
603972,009
603982,104
603982,375

Y
4808157,736
4808163,165
4808171,307
4808183,927
4808197,286
4808203,102
4808208,143
4808188,207
4808184,396
4808194,629
4808232,031
4808279,250
4808382,891
4808440,609
4808468,031
4808514,609
4808529,385
4808577,011
4808615,026
4808675,026
4808674,305
4808612,578
4808582,231
4808614,750
4808651,234
4808688,177
4808726,531
4808696,250
4808520,047
4808265,422
4808267,265
4808183,579
4808183,580
4808183,572
4808184,912
4808186,250
4808186,756
4808188,936
4808189,393
4808191,626
4808192,011
4808194,321
4808196,733
4808198,371
4808199,307
4808201,618
4808201,861
4808204,330
4808204,397

БРОЙ 61

№
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

X
599495,898
599468,711
599429,165
599384,676
599342,658
599288,283
599236,379
599214,134
599172,117
599147,401
599144,929
599122,685
599112,798
599085,611
599060,894
599033,707
599001,576
598981,803
598949,672
598954,615
598952,143
598932,370
598907,654
598865,637
598835,977
598823,619
598801,375
598786,545
598749,471
598717,340
598707,454
598675,323
598640,720
598598,702
598583,873
598571,515
598566,572
598551,742
598509,724
598504,781
598514,668
598517,139
598522,082
598519,611
598536,912
598549,270
598541,855
598531,969
598531,969

ДЪРЖАВЕН

Y
4806331,301
4806326,357
4806323,886
4806321,414
4806318,943
4806316,471
4806309,056
4806316,471
4806316,471
4806326,357
4806341,187
4806356,017
4806365,903
4806353,545
4806348,602
4806348,602
4806356,017
4806356,017
4806333,772
4806311,528
4806284,340
4806284,340
4806286,812
4806286,812
4806286,812
4806294,226
4806276,925
4806264,567
4806259,624
4806247,266
4806247,266
4806254,680
4806257,152
4806242,322
4806232,436
4806225,021
4806215,135
4806215,135
4806217,606
4806247,266
4806296,698
4806336,244
4806383,204
4806405,449
4806415,335
4806432,637
4806437,580
4806440,052
4806462,296

№
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236

ВЕСТНИК

X
594849,453
594852,529
594876,449
594929,264
594989,624
595026,769
595034,894
595042,439
595080,164
595246,153
595314,058
595351,783
595361,534
595381,963
595394,970
595397,250
595420,375
595405,250
595416,000
595449,656
595447,000
595463,375
595480,594
595485,375
595494,375
595504,688
595510,531
595508,938
595510,531
595519,813
595506,547
595482,715
595462,314
595421,322
595400,159
595384,334
595375,469
595362,221
595353,117
595352,155
595348,268
595338,198
595335,649
595318,466
595305,413
595300,750
595293,145
595268,969
595263,292
9

Y
4807274,827
4807299,395
4807391,089
4807436,359
4807406,179
4807276,170
4807247,735
4807111,925
4807028,930
4806968,571
4806810,126
4806696,951
4806670,136
4806613,957
4806583,606
4806588,344
4806622,672
4806631,406
4806647,688
4806670,266
4806678,203
4806687,219
4806689,875
4806686,156
4806687,219
4806698,344
4806698,344
4806713,188
4806717,688
4806719,281
4806724,204
4806706,853
4806702,850
4806700,371
4806704,566
4806714,671
4806700,203
4806757,922
4806800,154
4806820,585
4806834,007
4806864,499
4806878,687
4806941,629
4806996,040
4807004,360
4807020,598
4807043,578
4807058,180

С Т Р. 7 7

№
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037

X
603986,439
603990,505
603994,616
603998,770
603999,304
603999,305
604015,593
604015,592
604009,138
604033,063
604033,365
604044,622
604073,383
604081,604
604094,229
604086,009
604094,898
604103,248
604103,250
604103,750
604155,418
604156,940
604163,170
604173,689
604173,689
604196,064
604206,370
604217,856
604231,576
604238,340
604238,336
604238,341
604218,212
604210,009
604209,897
604259,406
604252,364
604298,179
604325,084
604327,470
604325,879
604323,891
604311,760
604300,623
604283,322
604284,913
604297,839
604298,436
604324,487

Y
4808205,390
4808206,384
4808207,390
4808208,406
4808206,218
4808206,212
4808210,198
4808210,202
4808236,590
4808239,212
4808238,065
4808240,821
4808247,851
4808214,247
4808217,334
4808250,942
4808253,119
4808255,155
4808255,166
4808259,382
4808275,064
4808269,275
4808243,796
4808200,805
4808200,801
4808206,273
4808208,794
4808211,600
4808214,958
4808216,610
4808216,616
4808216,617
4808254,862
4808290,303
4808290,788
4808305,016
4808372,712
4808293,009
4808245,594
4808238,435
4808202,838
4808166,047
4808184,343
4808183,548
4808179,173
4808158,490
4808159,883
4808155,309
4808156,104

С Т Р.

№
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

78

X
598524,554
598524,554
598524,554
598527,026
598549,270
598578,930
598588,816
598638,248
598729,698
598761,829
598789,017
598848,336
598877,995
598932,370
598991,675
599137,787
599150,352
598895,005
599074,807
599206,371
599341,766
599490,751
599477,111
599499,905
599896,636
600053,891
600060,203
600019,881
600019,881
599938,317
599869,112
599822,151
599819,680
599852,299
599871,057
617734,445
617681,656
617674,938
617670,215
617660,942
617623,875
617598,858
617546,478
617494,528
617456,058
617424,029
617404,625
617399,299
617373,928

ДЪРЖАВЕН

Y
4806491,955
4806551,274
4806585,877
4806590,820
4806610,593
4806610,593
4806605,650
4806620,479
4806622,951
4806655,082
4806662,497
4806694,628
4806716,872
4806739,117
4806770,633
4806779,416
4806753,329
4806692,944
4806686,793
4806711,203
4806712,445
4806717,802
4806775,889
4806780,266
4806933,135
4806994,173
4806996,893
4806956,619
4806934,374
4806884,942
4806870,112
4806855,283
4806828,095
4806793,224
4806772,342
4806635,966
4806613,453
4806611,321
4806606,169
4806613,210
4806614,547
4806602,305
4806576,458
4806551,728
4806534,125
4806517,982
4806505,750
4806499,777
4806521,816

№
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285

ВЕСТНИК

X
595255,558
595242,669
595221,403
595204,648
595196,592
595181,770
595169,204
595151,482
595142,782
595138,271
595132,793
595129,571
595122,965
595122,813
595125,536
595166,147
595192,268
595217,472
595217,295
595217,321
595218,121
595218,590
595219,033
595219,734
595220,578
595221,674
595223,550
595225,396
595227,682
595228,645
595230,339
595232,788
595242,621
595248,805
595252,404
595252,405
595254,625
595254,626
595265,427
595268,089
595268,090
595268,329
595268,330
595270,991
595270,991
595281,244
595284,096
595284,097
595286,947
10

Y
4807092,657
4807122,623
4807164,834
4807194,800
4807205,433
4807232,177
4807274,066
4807329,809
4807353,653
4807381,042
4807415,841
4807470,296
4807495,545
4807530,360
4807546,626
4807579,801
4807602,871
4807624,800
4807611,474
4807600,761
4807558,829
4807548,534
4807539,914
4807529,343
4807518,630
4807507,093
4807496,831
4807486,152
4807475,456
4807471,137
4807463,538
4807452,956
4807401,929
4807392,217
4807375,293
4807375,288
4807365,400
4807365,396
4807358,622
4807301,416
4807301,412
4807300,352
4807300,348
4807290,892
4807290,887
4807264,549
4807255,466
4807255,463
4807246,256

БРОЙ 61

№
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086

X
604325,680
604398,266
604411,988
604429,687
604445,795
604463,693
604477,813
604531,308
604543,637
604561,138
604569,291
604579,234
604564,121
604635,513
604662,559
604665,741
604671,110
604681,451
604684,434
604684,832
604682,247
604669,519
604693,383
604763,981
604807,731
604815,487
604821,652
604859,635
604866,794
604880,317
604989,097
605097,479
605244,639
605264,725
605276,657
605372,510
605420,238
605421,630
605374,698
605280,038
605260,549
605244,441
605094,297
604986,512
604918,301
604905,971
604862,220
604870,374
604862,220

Y
4808145,365
4808136,814
4808136,416
4808137,212
4808140,195
4808146,559
4808153,519
4808188,917
4808196,474
4808167,638
4808173,008
4808185,735
4808210,792
4808259,514
4808278,605
4808268,066
4808263,889
4808265,679
4808270,850
4808277,213
4808281,588
4808284,373
4808299,486
4808333,492
4808355,169
4808359,544
4808366,106
4808413,436
4808419,999
4808425,965
4808455,994
4808488,409
4808487,415
4808486,420
4808483,835
4808454,204
4808440,482
4808445,653
4808459,374
4808489,602
4808493,579
4808493,778
4808495,767
4808462,954
4808444,658
4808482,841
4808471,306
4808431,334
4808426,760

БРОЙ 61

№
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

X
617367,780
617617,393
617965,948
618033,194
618106,903
618114,220
618281,400
618281,417
618280,982
618296,430
618317,428
618348,917
618348,438
618341,871
618337,794
618300,971
618294,354
618244,528
618203,332
617990,141
617968,266
617962,846
617912,967
617912,967
617910,082
617902,228
617891,143
617834,305
617834,366
617791,806
617781,673
617778,063
617773,430
617734,445
599893,725
599506,457
599482,136
599446,496
599404,935
599255,768
599228,964
599221,549
599199,305
599172,117
599112,798
599085,611
599036,178
599013,934
599011,462

ДЪРЖАВЕН

Y
4806530,324
4806653,758
4806827,127
4806860,576
4806897,237
4806901,055
4806988,295
4806988,304
4806988,840
4806996,985
4807011,729
4806989,662
4806989,094
4806983,461
4806979,964
4806962,539
4806959,173
4806933,824
4806912,866
4806804,404
4806794,153
4806791,470
4806768,204
4806766,781
4806765,353
4806761,511
4806756,089
4806728,284
4806728,156
4806707,494
4806698,306
4806659,047
4806653,826
4806635,966
4806941,142
4806794,097
4806787,571
4806782,477
4806781,739
4806790,225
4806793,492
4806810,794
4806820,680
4806840,453
4806847,868
4806857,754
4806857,754
4806862,698
4806867,641

№
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334

ВЕСТНИК

X
595286,948
595289,241
595289,420
595289,421
595292,521
595292,522
595295,806
595295,807
595299,201
595299,202
595310,961
595310,963
595314,241
595314,242
595317,091
595319,390
595319,390
595323,847
595323,848
595324,198
595324,199
595326,108
595326,109
595327,254
595327,255
595328,581
595328,582
595331,618
595331,619
595337,562
595340,038
595342,517
595347,669
595347,671
595350,355
595350,357
595354,619
595354,620
595355,959
595355,960
595356,507
595357,179
612306,313
612397,906
612429,250
612429,226
612438,239
612479,282
612568,872
11

Y
4807246,251
4807237,544
4807236,796
4807236,793
4807227,519
4807227,516
4807217,869
4807217,863
4807206,650
4807206,647
4807160,992
4807160,987
4807150,775
4807150,771
4807141,497
4807133,295
4807133,291
4807108,574
4807108,568
4807106,195
4807106,190
4807096,554
4807096,549
4807092,045
4807092,040
4807086,909
4807086,904
4807077,507
4807077,503
4807058,141
4807048,870
4807040,036
4807022,935
4807022,931
4807016,098
4807016,095
4807004,250
4807004,246
4807000,487
4807000,485
4806998,980
4806997,414
4807511,453
4807490,313
4807584,266
4807524,493
4807516,112
4807477,945
4807439,845

С Т Р. 7 9

№
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135

X
604852,874
604818,669
604809,322
604800,373
604751,850
604691,594
604677,872
604629,150
604607,473
604597,530
604585,996
604595,939
604525,541
604480,796
604457,926
604440,824
604424,517
604423,323
604409,204
604409,403
604409,999
604399,062
604341,590
604336,817
604334,033
604335,226
604335,624
604378,976
604378,181
604386,927
604386,732
604396,477
604396,927
604400,056
604413,181
604398,465
604401,647
604396,874
604391,306
604382,556
604380,368
604337,413
604336,021
604301,748
604249,636
604248,535
604266,734
604389,379
604391,686

Y
4808416,817
4808376,249
4808367,101
4808361,930
4808338,265
4808309,827
4808301,674
4808266,673
4808252,554
4808268,264
4808261,503
4808245,196
4808196,872
4808166,246
4808154,712
4808149,740
4808146,161
4808163,064
4808162,667
4808159,286
4808145,365
4808146,161
4808153,121
4808155,507
4808160,081
4808202,440
4808220,338
4808219,940
4808202,241
4808201,764
4808177,582
4808177,582
4808201,218
4808201,048
4808219,343
4808241,219
4808244,798
4808252,156
4808252,355
4808265,281
4808266,077
4808241,020
4808246,389
4808303,686
4808398,932
4808409,516
4808412,276
4808424,497
4808422,012

С Т Р.

№
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

80

X
598865,637
598811,261
598749,471
598680,266
598603,646
598524,554
598492,423
598452,877
598396,030
598391,087
598391,087
598400,973
598455,349
598482,537
598509,724
598514,668
598519,611
598527,026
598536,912
598630,833
598717,340
598786,545
598890,353
599060,894
599293,226
599426,693
599518,143
599582,405
599674,181
599735,645
599809,793
599883,942
599955,619
600052,012
600076,728
600076,728
600063,029
600050,106
599893,725
621077,220
621079,602
621072,310
621064,798
621051,689
621047,282
621033,054
621019,067
621004,682
620948,572

ДЪРЖАВЕН

Y
4806837,981
4806823,152
4806808,322
4806791,021
4806791,021
4806788,549
4806793,492
4806805,850
4806818,209
4806830,567
4806852,811
4806862,698
4806865,169
4806872,584
4806887,414
4806899,772
4806909,658
4806936,846
4806956,619
4806959,091
4806954,147
4806968,977
4806968,977
4806894,829
4806852,811
4806845,396
4806914,601
4806907,187
4806917,056
4806973,920
4806988,750
4807010,994
4807028,296
4807055,484
4807043,125
4807030,767
4807005,082
4807001,034
4806941,142
4807226,264
4807207,409
4807168,286
4807127,986
4807057,648
4807034,004
4806957,671
4806882,626
4806866,876
4806805,442

№
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383

ВЕСТНИК

X
612571,741
612565,046
612531,888
612526,468
612535,714
612521,686
612540,496
612517,860
612506,382
612506,382
612513,077
612553,887
612557,394
612522,007
612510,846
612537,496
612550,884
612567,648
612565,096
612559,846
612571,595
612579,862
612589,333
612596,382
612626,548
612636,358
612636,603
612625,719
612628,125
612643,500
612656,094
612667,995
612672,909
612682,375
612699,878
612744,000
612794,544
612819,805
612836,844
612855,375
612869,563
612890,531
612912,063
612957,313
613006,468
613008,930
613009,688
613029,250
613054,415
12

Y
4807416,571
4807402,224
4807414,339
4807391,065
4807386,920
4807352,168
4807327,141
4807265,926
4807227,189
4807211,885
4807203,596
4807171,395
4807144,294
4807103,333
4807090,413
4807069,510
4807037,962
4807020,634
4807015,780
4806997,593
4806960,640
4806934,284
4806904,085
4806878,926
4806805,841
4806769,054
4806745,019
4806706,344
4806668,063
4806598,281
4806564,828
4806542,197
4806532,839
4806514,813
4806484,318
4806434,922
4806391,859
4806384,011
4806382,000
4806353,656
4806337,313
4806318,766
4806278,438
4806235,375
4806195,351
4806193,347
4806186,141
4806168,719
4806147,706

БРОЙ 61

№
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184

X
604409,883
604434,187
604434,946
604439,000
604450,767
604452,344
604461,545
604492,574
604852,576
604861,868
604878,138
604886,672
604909,545
604909,434
604927,537
604941,016
604955,507
604956,232
604960,009
605001,659
604997,267
605030,595
605056,234
605063,089
605065,575
605066,855
605065,673
605067,421
605090,056
605091,368
605098,843
605112,727
605129,814
605171,464
605234,474
605247,289
605252,629
605251,561
605217,386
605207,775
605118,316
605124,344
605352,180
605373,308
605380,784
605380,784
605421,366
605453,405
605476,900

Y
4808423,657
4808425,659
4808427,715
4808427,938
4808420,635
4808419,656
4808401,614
4808408,374
4808486,803
4808482,652
4808486,426
4808488,402
4808493,711
4808494,384
4808498,576
4808501,710
4808505,018
4808505,787
4808494,930
4808502,405
4808518,325
4808525,586
4808554,586
4808555,951
4808556,603
4808557,032
4808565,263
4808567,240
4808592,843
4808567,551
4808536,580
4808523,764
4808519,493
4808520,560
4808528,036
4808538,716
4808597,453
4808647,647
4808647,647
4808616,677
4808624,809
4808631,628
4808718,140
4808703,181
4808685,026
4808656,191
4808635,900
4808626,288
4808677,550

БРОЙ 61

№
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

X
620925,721
620854,085
620803,722
620791,297
620770,940
620765,979
620730,369
620682,812
620619,169
620540,027
620514,471
620494,840
620468,666
620475,210
620479,572
620501,384
620488,297
620494,840
620514,471
620547,189
620592,994
620612,625
620645,343
620691,148
620730,410
620769,671
620789,302
620808,933
620822,020
620926,717
621037,958
621077,220
613523,894
613515,311
613499,860
613483,673
613458,413
613423,832
613350,993
613306,112
613284,040
613216,596
613176,660
613112,895
613067,241
612999,137
613049,507
613087,049
613113,461

ДЪРЖАВЕН

Y
4806780,424
4806691,932
4806629,718
4806614,371
4806583,439
4806575,901
4806521,792
4806449,530
4806369,054
4806271,449
4806264,356
4806270,900
4806283,987
4806329,792
4806384,322
4806434,490
4806493,382
4806558,818
4806611,166
4806702,777
4806761,669
4806840,192
4806892,541
4806964,520
4806990,695
4807010,325
4807062,674
4807167,371
4807226,264
4807226,264
4807219,720
4807226,264
4807146,402
4807145,176
4807145,912
4807154,005
4807160,381
4807170,437
4807188,585
4807201,583
4807201,829
4807207,960
4807217,389
4807238,707
4807250,403
4807274,928
4807282,852
4807300,397
4807308,697

№
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432

ВЕСТНИК

X
613099,547
613164,850
613231,969
613287,906
613311,594
613327,156
613356,719
613378,500
613393,281
613436,938
613454,652
613479,250
613501,326
613522,094
613533,698
613563,323
613595,524
613655,546
613665,684
613688,313
613716,094
613751,031
613767,313
613772,847
613785,049
613819,986
613885,951
613930,793
613987,244
614039,973
614064,813
614139,031
614152,852
614219,719
614248,349
614254,719
614269,875
614298,625
614308,094
614332,531
614364,500
614389,031
614403,375
614429,313
614449,928
614476,384
614499,827
614535,213
614608,554
13

Y
4806103,590
4806044,962
4805985,281
4805937,750
4805911,875
4805900,609
4805888,781
4805878,375
4805864,344
4805808,328
4805792,601
4805774,328
4805746,949
4805719,000
4805694,998
4805655,928
4805603,720
4805541,073
4805532,305
4805509,672
4805488,766
4805470,813
4805457,500
4805452,277
4805442,259
4805413,574
4805368,570
4805336,644
4805303,847
4805268,274
4805259,844
4805217,531
4805207,929
4805161,469
4805138,974
4805133,969
4805120,406
4805087,563
4805080,250
4805065,969
4805042,031
4805019,453
4805006,750
4804991,656
4804985,688
4804973,409
4804958,004
4804939,362
4804912,013

С Т Р. 8 1

№
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233

X
605476,900
605463,882
605461,696
605459,540
605458,837
605458,606
605456,424
605455,722
605455,297
605455,261
605454,036
605453,970
605453,376
605543,100
605596,511
605625,346
605631,754
605668,064
605711,850
605743,889
605762,044
605794,083
605854,957
605897,675
605928,646
605947,869
605956,412
605963,888
605989,519
606015,150
606019,422
606006,520
606049,380
606063,962
606087,771
606151,849
606198,839
606210,294
606210,364
606239,125
621339,656
621353,119
621366,853
621390,888
621392,069
621431,659
621455,670
621465,139
621469,313

Y
4808733,084
4808732,619
4808757,534
4808792,594
4808802,599
4808805,322
4808831,103
4808841,899
4808865,565
4808867,549
4808867,817
4808868,838
4808877,970
4808972,972
4809006,481
4809043,859
4809060,947
4809072,694
4809085,510
4809114,344
4809143,179
4809163,470
4809193,373
4809208,325
4809208,325
4809195,509
4809213,664
4809230,752
4809254,247
4809295,897
4809342,887
4809363,531
4809487,827
4809502,409
4809506,284
4809535,119
4809570,362
4809585,860
4809585,815
4809610,516
4809662,406
4809656,197
4809663,554
4809673,119
4809672,493
4809642,156
4809623,765
4809616,512
4809610,375

С Т Р.

№
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

82

X
613135,156
613176,094
613234,765
613292,356
613303,833
613331,285
613345,772
613376,169
613406,573
613436,979
613449,678
613467,640
613498,466
613527,787
613556,169
613547,684
613523,894
613052,512
613214,428
613254,836
613320,621
613375,776
613433,905
613445,146
613445,835
613448,280
613427,876
613400,775
613418,311
613498,974
613532,471
613532,170
613532,044
613483,182
613443,376
613397,533
613361,689
613295,094
613255,666
613223,028
613132,286
613056,824
613022,489
612984,947
612973,921
612974,926
613055,768
613154,622
613210,464

ДЪРЖАВЕН

Y
4807310,207
4807312,282
4807314,357
4807319,307
4807326,959
4807358,090
4807344,834
4807317,019
4807289,199
4807261,378
4807249,758
4807234,321
4807207,830
4807182,633
4807158,242
4807150,817
4807146,402
4807200,497
4807091,762
4807053,641
4807013,037
4806969,529
4806894,971
4806885,593
4806882,021
4806891,980
4806921,630
4806957,339
4806950,962
4806935,021
4806935,312
4806943,136
4806942,949
4806944,270
4806950,307
4806963,135
4806988,415
4807038,974
4807063,877
4807095,382
4807158,392
4807207,442
4807238,570
4807260,643
4807268,685
4807270,848
4807243,592
4807214,162
4807203,409

№
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481

ВЕСТНИК

X
614619,159
614623,066
614623,344
614670,743
614735,077
614965,152
615112,717
615323,267
615357,216
615383,836
615429,624
615459,440
615492,982
615531,316
615554,742
615634,605
615660,161
615663,355
615645,253
615634,072
615662,290
615654,837
615654,837
615672,406
615719,218
615749,115
615758,535
615770,822
615781,060
615799,490
615813,005
615828,159
615850,684
615876,486
615876,896
615828,568
615813,210
615790,154
615779,668
615753,047
615708,483
615657,888
615631,652
615622,066
615580,687
615552,337
615534,890
615507,412
615466,848
14

Y
4804911,343
4804916,925
4804927,656
4804885,875
4804853,123
4804762,154
4804706,368
4804624,487
4804609,978
4804601,992
4804574,838
4804559,931
4804538,634
4804516,805
4804507,754
4804518,402
4804520,532
4804558,866
4804586,551
4804622,756
4804637,131
4804616,367
4804604,121
4804590,278
4804570,333
4804565,419
4804562,142
4804562,961
4804571,152
4804588,353
4804594,087
4804593,678
4804581,801
4804559,685
4804556,408
4804556,818
4804551,330
4804530,470
4804520,982
4804501,283
4804478,802
4804462,228
4804452,929
4804449,890
4804446,090
4804451,324
4804462,664
4804478,366
4804507,589

БРОЙ 61

№
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282

X
621494,561
621509,842
621518,520
621538,738
621552,734
621570,903
621571,774
621577,975
621578,434
621580,384
621580,385
621588,614
621589,795
621590,917
621596,342
621598,821
621590,500
621451,375
621373,031
621301,719
621073,750
621012,031
620962,563
620926,594
620908,125
620887,793
620896,002
620956,219
620960,607
620971,839
620972,753
620972,753
620964,849
620965,544
620967,987
620972,626
620981,273
620982,994
620988,572
620994,047
621004,873
621046,683
621069,387
621069,387
621069,395
621069,228
621078,824
621081,210
621160,037

Y
4809563,774
4809525,666
4809496,236
4809449,127
4809415,945
4809363,180
4809348,523
4809331,545
4809329,463
4809320,634
4809320,624
4809299,583
4809296,758
4809294,125
4809281,263
4809274,476
4809272,875
4809230,781
4809208,563
4809150,109
4809302,094
4809346,344
4809399,406
4809465,969
4809533,141
4809655,621
4809657,225
4809643,281
4809671,650
4809670,476
4809673,040
4809673,043
4809699,070
4809703,565
4809704,004
4809704,833
4809694,163
4809690,444
4809668,842
4809659,497
4809640,976
4809648,638
4809652,808
4809652,811
4809652,812
4809653,824
4809658,683
4809659,890
4809684,212

БРОЙ 61

№
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

X
613261,212
613300,452
613344,408
613411,003
613458,733
613483,635
613502,312
613520,611
613543,061
613555,976
613563,259
613611,085
613613,509
613613,632
613613,653
613617,930
613616,566
613612,416
613547,250
613553,457
613561,758
613611,313
613607,324
613604,378
613563,769
613543,289
613542,994
613538,549
613533,536
613531,413
613528,826
613528,106
613482,406
613482,405
613475,526
613452,066
613494,245
613526,969
613517,788
613515,729
613522,996
613590,500
613591,318
613592,705
613594,449
613595,794
613624,445
613627,186
613624,988

ДЪРЖАВЕН

Y
4807194,165
4807191,712
4807182,280
4807164,546
4807151,718
4807146,813
4807137,946
4807137,946
4807144,171
4807144,858
4807152,149
4807111,049
4807108,977
4807108,872
4807108,853
4807105,194
4807103,839
4807099,715
4807034,969
4807009,622
4806962,270
4806968,922
4806952,689
4806940,700
4806939,766
4806941,218
4806939,289
4806939,187
4806907,568
4806894,176
4806895,340
4806891,876
4806920,455
4806920,452
4806906,592
4806859,329
4806822,743
4806886,367
4806842,103
4806811,460
4806809,311
4806789,349
4806789,950
4806790,979
4806790,582
4806790,257
4806782,055
4806780,656
4806773,225

№
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530

ВЕСТНИК

X
615448,966
615398,807
615352,574
615310,266
615291,511
615265,341
615245,277
615226,522
615210,384
615173,747
615097,854
615054,238
615021,525
615008,004
614956,101
614949,246
614940,835
614869,741
614851,422
614828,305
614819,582
614799,082
614778,146
614741,072
614708,360
614697,020
614689,605
614669,541
614649,914
614611,968
614577,075
614565,298
614530,405
614519,501
614497,257
614458,874
614403,918
614364,084
614357,409
614348,961
614338,796
614326,019
614312,454
614312,246
614284,734
614262,254
614252,692
614253,540
614250,385
15

Y
4804515,876
4804533,759
4804556,876
4804571,269
4804573,886
4804573,886
4804579,120
4804586,971
4804597,875
4804613,141
4804649,779
4804665,917
4804676,385
4804685,980
4804704,735
4804706,553
4804707,352
4804750,969
4804752,713
4804757,947
4804757,511
4804763,181
4804781,064
4804785,862
4804795,457
4804796,330
4804795,457
4804808,978
4804819,446
4804847,797
4804863,499
4804870,913
4804872,658
4804888,796
4804899,700
4804907,987
4804933,721
4804951,278
4804958,550
4804971,063
4804979,057
4804985,185
4804990,185
4804990,420
4805003,840
4805019,945
4805033,869
4805041,698
4805051,828

С Т Р. 8 3

№
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331

X
621186,334
621187,362
621278,637
621299,041
621313,844
621330,924
621339,656
624281,555
624272,957
624271,488
624262,790
624256,119
624243,654
624228,132
624221,857
624219,594
624226,228
624267,689
624305,833
624360,562
624406,998
624426,899
624474,994
624484,945
624557,916
624596,060
624629,229
624650,789
624680,641
624720,444
624770,197
624798,390
624823,267
624856,436
624894,580
624904,531
624909,506
624922,773
624959,735
624940,747
624917,499
624902,112
624897,738
624879,255
624853,016
624838,350
624821,608
624809,999
624800,502

Y
4809692,323
4809692,771
4809720,653
4809709,741
4809693,891
4809671,444
4809662,406
4809665,090
4809659,650
4809660,323
4809653,218
4809648,996
4809643,943
4809637,651
4809635,107
4809644,890
4809658,158
4809683,034
4809712,886
4809751,030
4809800,783
4809814,051
4809847,220
4809880,389
4809948,385
4809978,237
4810011,405
4810064,476
4810092,669
4810137,447
4810187,200
4810233,637
4810276,756
4810299,974
4810326,509
4810349,728
4810364,653
4810366,312
4810343,345
4810320,742
4810294,020
4810274,749
4810266,894
4810233,699
4810215,302
4810207,425
4810205,443
4810172,274
4810143,623

С Т Р.

№
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

84

X
613622,955
613646,202
613646,234
613649,591
613653,514
613649,578
613647,646
613622,493
613618,619
613618,622
613618,614
613662,632
613659,669
613652,985
613652,982
613610,445
613601,356
613576,832
613576,850
613576,837
613581,627
613573,500
613570,413
613569,406
613533,142
613529,828
613526,321
613516,743
613485,108
613432,908
613426,333
613384,829
613368,243
613364,737
613324,021
613250,375
613179,094
613160,825
613088,188
612950,302
612871,067
612791,456
612769,007
612786,649
612813,291
612834,236
612865,233
612877,799
612845,599

ДЪРЖАВЕН

Y
4806768,972
4806768,932
4806771,036
4806778,061
4806781,659
4806771,448
4806754,891
4806725,894
4806721,434
4806721,432
4806721,422
4806692,274
4806681,254
4806685,615
4806685,622
4806713,387
4806703,029
4806675,108
4806675,097
4806675,082
4806672,002
4806655,969
4806633,851
4806626,641
4806582,237
4806592,627
4806602,554
4806616,050
4806643,477
4806684,110
4806676,480
4806635,556
4806611,288
4806614,174
4806647,700
4806708,078
4806760,953
4806776,352
4806841,000
4806939,417
4806987,524
4807032,235
4807045,512
4807075,411
4807077,770
4807110,443
4807092,431
4807121,334
4807138,447

№
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579

ВЕСТНИК

X
614241,176
614229,864
614220,967
614208,802
614192,221
614178,713
614161,431
614155,127
614126,472
614126,308
614121,801
614111,659
614099,007
614097,407
614090,473
614060,277
614038,912
614032,094
613997,872
613916,679
613885,476
613835,485
613780,797
613722,418
613685,848
613674,440
613639,212
613599,286
613561,709
613518,428
613494,607
613479,710
613473,134
613440,254
613412,249
613409,704
613377,356
613362,893
613347,160
613329,883
613300,692
613254,280
613215,413
613196,246
613178,676
613143,004
613065,272
613025,340
613008,303
16

Y
4805061,069
4805068,745
4805078,743
4805087,666
4805093,737
4805101,781
4805108,481
4805111,214
4805129,553
4805129,732
4805141,062
4805149,505
4805156,435
4805157,082
4805163,543
4805182,667
4805187,500
4805189,042
4805204,811
4805264,196
4805276,610
4805310,832
4805337,673
4805389,006
4805414,840
4805426,248
4805446,378
4805485,633
4805520,526
4805573,201
4805605,075
4805635,800
4805649,362
4805686,268
4805709,630
4805711,416
4805734,122
4805744,977
4805770,022
4805789,700
4805821,154
4805855,720
4805888,730
4805905,767
4805926,531
4805945,166
4806019,172
4806045,793
4806067,089

БРОЙ 61

№
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380

X
624776,831
624757,347
624749,414
624743,340
624725,628
624721,818
624714,712
624694,069
624678,961
624670,690
624681,559
624668,178
624644,159
624635,633
624617,620
624622,268
624631,856
624615,962
624601,681
624593,037
624585,136
624576,479
624567,911
624567,687
624567,091
624558,082
624563,355
624555,071
624537,845
624525,728
624500,057
624498,515
624478,118
624474,791
624461,544
624458,194
624444,204
624415,878
624406,021
624377,788
624364,183
624356,770
624344,623
624335,474
624315,749
624302,359
624297,595
624280,282
624281,555

Y
4810132,472
4810117,416
4810114,692
4810106,593
4810082,976
4810077,897
4810065,394
4810049,219
4810033,356
4810024,673
4810015,010
4809996,805
4809990,278
4809983,294
4809978,237
4809966,157
4809939,200
4809930,142
4809915,355
4809910,481
4809898,191
4809884,725
4809877,013
4809876,999
4809876,276
4809868,167
4809847,569
4809828,957
4809812,975
4809793,036
4809770,296
4809768,931
4809750,863
4809747,916
4809738,773
4809736,461
4809726,805
4809707,869
4809704,255
4809702,591
4809698,586
4809696,403
4809692,587
4809689,713
4809683,138
4809678,675
4809676,293
4809667,636
4809665,090

БРОЙ 61

№
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

X
612814,828
612765,920
612745,251
612641,019
612580,478
612520,712
612515,316
612517,278
612553,085
612569,842
612585,953
612704,283
612873,040
612952,501
612971,470
613014,495
613052,512
618494,750
618515,594
618577,188
618607,281
618636,000
618650,836
618668,961
618684,188
618678,149
618686,564
618697,641
618705,884
618715,072
618733,964
618751,567
618765,993
618788,027
618789,594
618826,594
618841,688
618847,656
618858,094
618859,719
618866,469
618876,438
618884,313
618962,688
618975,906
618991,906
618998,598
619011,156
619010,688

ДЪРЖАВЕН

Y
4807145,992
4807061,439
4807054,759
4807110,921
4807159,581
4807208,515
4807219,796
4807235,492
4807335,064
4807383,658
4807386,110
4807359,217
4807304,639
4807273,492
4807263,403
4807236,800
4807200,497
4807380,125
4807361,141
4807335,672
4807322,703
4807293,984
4807272,631
4807256,862
4807251,063
4807258,666
4807268,025
4807276,269
4807281,163
4807283,482
4807285,113
4807288,290
4807292,412
4807253,517
4807210,203
4807234,469
4807211,016
4807198,391
4807189,578
4807181,219
4807164,766
4807147,828
4807141,109
4807094,953
4807095,656
4807100,750
4807109,137
4807124,875
4807131,125

№
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628

ВЕСТНИК

X
612980,085
612954,288
612940,154
612925,018
612896,495
612886,746
612885,847
612846,981
612782,527
612760,197
612700,566
612682,464
612660,102
612636,676
612593,018
612561,866
612519,576
612513,539
612497,781
612480,947
612481,709
612479,972
612471,985
612465,775
612442,730
612431,207
612404,322
612395,698
612392,084
612388,090
612385,369
612374,170
612363,522
612350,007
612329,939
612310,280
612294,000
612268,188
612264,656
612252,031
612252,125
612250,500
612239,156
612229,438
612220,563
612227,688
612218,594
612191,969
612185,562
17

Y
4806091,581
4806121,849
4806138,433
4806147,293
4806163,989
4806180,563
4806182,092
4806222,555
4806273,959
4806291,769
4806355,659
4806362,048
4806379,618
4806416,887
4806462,143
4806518,920
4806554,011
4806566,541
4806599,241
4806610,463
4806623,410
4806641,122
4806655,708
4806656,853
4806650,451
4806665,814
4806693,980
4806720,490
4806731,598
4806739,955
4806745,649
4806765,689
4806784,938
4806857,838
4806940,567
4806973,331
4806996,563
4806999,938
4807006,813
4807006,047
4807001,563
4806998,313
4806997,828
4806999,922
4807047,734
4807073,422
4807120,953
4807228,547
4807271,861

С Т Р. 8 5

№
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429

X
625328,257
625267,277
625230,776
625203,578
625179,602
625165,197
625155,281
625145,379
625124,297
625097,333
625070,623
625098,417
625109,296
625120,006
625132,887
625137,817
625160,711
625181,062
625181,219
625070,000
625015,563
624954,563
624933,469
624924,063
624904,094
624889,219
624871,969
624857,094
624838,281
624836,344
624817,938
624799,906
624782,281
624758,781
624728,250
624668,719
624629,156
624617,813
624612,313
624599,781
624592,750
624573,156
624549,656
624501,094
624472,125
624450,563
624420,813
624399,656
624389,469

Y
4811455,800
4811330,574
4811255,809
4811199,654
4811149,636
4811121,882
4811104,391
4811078,935
4811038,011
4810983,420
4810927,774
4810909,196
4810926,134
4810924,252
4810941,620
4810939,160
4810917,537
4810896,869
4810875,391
4810766,531
4810682,219
4810623,000
4810605,734
4810596,719
4810584,578
4810579,094
4810586,547
4810569,703
4810544,641
4810519,578
4810497,250
4810465,922
4810453,391
4810439,281
4810410,703
4810357,047
4810318,266
4810298,688
4810263,047
4810235,250
4810216,844
4810203,922
4810182,766
4810144,000
4810119,328
4810106,406
4810099,734
4810075,844
4810033,953

С Т Р.

№
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

86

X
619003,500
619042,875
619067,155
619074,031
619125,424
619152,155
619177,684
619257,289
619338,528
619409,052
619447,709
619464,617
619455,605
619427,609
619358,619
619326,834
619353,303
619330,682
619318,188
619299,938
619283,555
619273,556
619258,087
619254,502
619254,502
619250,352
619244,489
619241,006
619235,637
619233,460
619231,573
619227,220
619223,011
619219,964
619206,323
619198,196
619196,455
619195,813
619197,219
619194,858
619189,924
619178,895
619138,552
619129,700
619125,347
619120,703
619112,576
619105,175
619079,199

ДЪРЖАВЕН

Y
4807141,797
4807129,109
4807102,161
4807105,283
4807116,632
4807070,556
4807074,340
4807139,180
4807194,051
4807195,299
4807171,098
4807131,070
4807063,589
4807029,987
4806996,883
4806971,325
4806917,357
4806899,123
4806903,250
4806914,906
4806926,932
4806926,366
4806914,103
4806897,690
4806883,730
4806867,128
4806828,222
4806800,069
4806760,161
4806733,460
4806714,304
4806684,265
4806666,850
4806661,916
4806653,935
4806645,083
4806654,225
4806669,984
4806685,672
4806690,940
4806694,133
4806694,568
4806698,341
4806695,003
4806688,618
4806669,317
4806648,275
4806640,584
4806621,428

№
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677

ВЕСТНИК

X
612221,012
612205,733
612181,663
612180,813
612177,625
612177,125
612196,929
612198,250
612224,875
612289,875
612319,092
612336,844
612306,313
603611,982
603608,560
603601,147
603602,858
603612,552
603603,956
603533,930
603485,280
603460,955
603384,295
603352,599
603322,377
603305,424
603229,501
603159,657
603110,786
603061,407
603058,082
603020,710
603013,626
602970,881
602887,513
602833,851
602818,519
602778,022
602784,874
602785,617
602792,845
602796,143
602780,185
602764,716
602758,657
602729,217
602724,677
602721,355
602694,716
18

Y
4807304,780
4807317,363
4807298,217
4807303,969
4807340,766
4807396,359
4807471,956
4807477,000
4807528,672
4807603,047
4807625,314
4807610,094
4807511,453
4807617,745
4807613,753
4807598,926
4807583,528
4807573,834
4807537,696
4807532,536
4807537,696
4807535,484
4807516,319
4807520,005
4807526,639
4807514,845
4807514,108
4807520,749
4807489,126
4807447,828
4807445,047
4807431,631
4807431,086
4807427,798
4807390,427
4807354,971
4807320,474
4807279,977
4807269,210
4807268,042
4807260,815
4807257,516
4807241,080
4807224,204
4807222,386
4807213,554
4807212,192
4807211,195
4807192,168

БРОЙ 61

№
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478

X
624381,656
624369,125
624351,875
624333,094
624299,781
624292,750
624277,469
624225,781
624197,219
624181,633
624159,912
624156,654
624144,708
624126,245
624093,664
624066,513
624043,706
624004,608
623974,199
623935,101
623923,154
623893,831
623888,401
623899,261
623862,336
623815,636
623786,313
623772,194
623785,227
623841,701
623878,627
623906,864
623930,757
623915,552
623876,454
623841,701
623812,378
623810,206
623789,571
623768,936
623758,075
623761,334
623788,485
623810,206
623780,882
623738,527
623720,064
623687,438
623631,813

Y
4810012,797
4810001,438
4809994,781
4809972,469
4809901,969
4809851,453
4809801,313
4809764,500
4809690,938
4809648,294
4809629,831
4809613,541
4809584,217
4809567,927
4809509,280
4809502,764
4809524,485
4809527,743
4809496,248
4809476,699
4809512,538
4809536,431
4809517,968
4809492,989
4809472,355
4809448,462
4809437,601
4809414,794
4809394,159
4809357,234
4809365,922
4809396,331
4809405,020
4809363,750
4809344,201
4809342,029
4809331,169
4809338,771
4809349,631
4809360,492
4809345,287
4809328,997
4809314,878
4809298,587
4809249,715
4809206,273
4809184,552
4809168,359
4809131,297

БРОЙ 61

№
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925

X
619062,510
619058,447
619051,336
619046,983
619037,405
619027,392
619022,531
619023,250
619019,542
619040,313
619038,012
619042,656
619047,590
619054,265
619076,323
619103,031
619166,152
619179,648
619183,130
619178,487
619171,086
619169,344
619172,537
619179,212
619181,969
619187,484
619199,964
619209,107
619204,027
619254,529
619289,647
619312,669
619324,175
619349,077
619361,271
619367,968
619368,054
619373,378
619380,419
619382,308
619386,813
619387,632
619387,890
619389,951
619392,012
619392,375
619391,961
619389,784
619389,494

ДЪРЖАВЕН

Y
4806606,336
4806600,676
4806570,347
4806568,025
4806567,444
4806563,236
4806556,922
4806535,813
4806506,654
4806345,594
4806336,113
4806307,670
4806289,240
4806285,032
4806288,224
4806290,000
4806301,285
4806305,058
4806309,702
4806342,063
4806420,427
4806448,000
4806450,322
4806448,000
4806431,311
4806425,361
4806428,699
4806432,617
4806487,472
4806488,488
4806484,570
4806483,957
4806480,866
4806470,562
4806464,809
4806469,875
4806458,798
4806452,529
4806443,771
4806423,076
4806376,047
4806355,326
4806323,039
4806285,600
4806275,210
4806260,422
4806180,128
4806133,400
4806079,126

№
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726

ВЕСТНИК

X
602686,752
602654,621
602603,230
602587,888
602574,890
602535,984
602518,385
602508,796
602469,250
602419,818
602407,460
602372,857
602361,687
602335,783
602325,857
602276,464
602256,691
602217,146
602182,543
602145,469
602103,598
602096,037
602049,076
601984,814
602012,002
602012,002
602044,133
602105,923
602177,600
602219,617
602251,748
602244,333
602246,805
602283,879
602318,482
602328,368
602343,198
602350,986
602373,083
602399,111
602436,078
602573,763
602734,081
602741,128
602840,078
603053,578
603187,214
603303,814
603378,352
19

Y
4807186,479
4807169,178
4807150,144
4807144,462
4807133,321
4807099,973
4807080,774
4807070,313
4807055,484
4807038,182
4807040,654
4807050,540
4807050,540
4807050,540
4807044,750
4807015,938
4807015,938
4807015,938
4807015,938
4807030,767
4807039,141
4807040,654
4807045,597
4807053,012
4807114,802
4807144,462
4807144,462
4807146,933
4807156,820
4807164,235
4807171,649
4807196,366
4807208,724
4807216,138
4807248,269
4807268,042
4807292,758
4807309,633
4807304,745
4807304,368
4807312,667
4807362,837
4807418,665
4807419,420
4807454,588
4807530,191
4807578,109
4807615,378
4807626,559

С Т Р. 8 7

№
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527

X
623595,438
623581,531
623573,938
623488,969
623479,563
623470,156
623468,594
623370,932
623348,360
623331,766
623315,063
623307,219
623299,141
623279,695
623212,000
623106,781
623078,347
623057,463
623041,376
623003,558
622942,034
622905,627
622623,611
622611,159
622435,938
622206,625
621669,500
621707,281
621741,975
621844,010
621875,355
621885,368
621873,998
621877,017
621877,032
621877,034
621860,202
621895,817
621914,522
621939,909
621927,075
621948,046
622008,996
622029,704
622041,894
622066,378
622072,741
622102,546
622126,323

Y
4809131,953
4809118,719
4809104,547
4809058,344
4809064,609
4809056,766
4809047,766
4808990,637
4808970,907
4808967,618
4808962,391
4808957,297
4808942,946
4808927,680
4808860,891
4808776,344
4808737,754
4808708,120
4808692,034
4808670,303
4808645,749
4808621,760
4808424,680
4808420,728
4808382,328
4808531,625
4808900,016
4808919,813
4808945,397
4809019,431
4809039,312
4809052,083
4809072,156
4809073,632
4809073,639
4809073,640
4809114,415
4809135,091
4809149,923
4809162,321
4809193,845
4809224,455
4809166,317
4809143,356
4809128,554
4809095,058
4809087,914
4809099,859
4809111,915

С Т Р.

№
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

88

X
619391,816
619395,444
619405,747
619412,278
619415,470
619415,325
619416,051
619421,420
619428,386
619435,642
619438,979
619435,787
619434,336
619440,250
619447,500
619449,906
619449,863
619450,589
619450,734
619451,314
619451,314
619451,024
619454,652
619462,634
619478,452
619485,708
619488,465
619493,834
619502,686
619519,375
619546,802
619563,926
619599,335
619637,139
619649,183
619651,650
619658,616
619662,970
619663,666
619656,469
619629,779
619624,125
619625,090
619644,849
619656,570
619667,621
619680,347
619689,054
619700,329

ДЪРЖАВЕН

Y
4806066,210
4806062,002
4806061,131
4806063,598
4806065,049
4806074,192
4806088,123
4806095,234
4806096,105
4806095,524
4806092,332
4806063,888
4806032,688
4806018,516
4805996,500
4805967,859
4805949,825
4805932,556
4805918,915
4805886,989
4805819,654
4805767,702
4805765,815
4805764,654
4805761,897
4805757,979
4805745,353
4805740,419
4805740,129
4805752,609
4805764,654
4805771,910
4805773,216
4805767,426
4805763,653
4805747,109
4805697,189
4805677,888
4805668,194
4805639,469
4805492,546
4805449,234
4805442,536
4805436,620
4805434,164
4805432,378
4805431,150
4805429,252
4805424,005

№
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775

ВЕСТНИК

X
603431,594
603537,459
603592,831
603611,982
618250,145
618253,204
618241,836
618235,236
618200,223
618196,546
618187,656
618196,813
618232,250
618283,732
618331,094
618358,399
618399,806
618418,788
618449,110
618451,876
618460,029
618518,221
618532,749
618547,250
618584,491
618589,752
618585,845
618569,871
618519,239
618495,909
618424,706
618414,480
618398,434
618394,346
618368,904
618342,753
618342,721
618331,737
618312,463
618306,711
618306,561
618284,554
618279,815
618254,973
618251,682
618236,734
618218,719
618206,980
618188,977
20

Y
4807628,156
4807616,340
4807634,442
4807617,745
4807747,371
4807742,205
4807725,251
4807715,412
4807663,196
4807660,916
4807655,406
4807640,453
4807591,906
4807540,050
4807492,344
4807470,362
4807448,583
4807438,599
4807421,004
4807419,411
4807414,673
4807385,784
4807372,566
4807366,547
4807346,653
4807343,240
4807340,153
4807342,822
4807363,860
4807383,616
4807418,645
4807424,604
4807435,617
4807437,709
4807451,164
4807466,403
4807466,430
4807478,204
4807495,336
4807501,664
4807501,802
4807523,166
4807527,904
4807555,952
4807559,758
4807577,058
4807596,451
4807609,800
4807638,249

БРОЙ 61

№
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576

X
622148,203
622177,226
622181,572
622211,521
622302,730
622447,689
622465,693
622489,652
622542,750
622567,451
622585,179
622586,470
622590,557
622594,922
622602,969
622607,844
622609,374
622608,662
622614,376
622626,013
622628,802
622634,802
622726,081
622726,095
622760,396
622769,332
622773,862
622779,138
622779,541
622804,460
622829,892
622850,216
622862,467
622870,575
622872,771
622874,668
622883,138
622901,060
622905,221
622916,270
622922,429
622971,779
623024,219
623027,180
623048,399
623080,282
623143,344
623209,625
623219,445

Y
4809119,282
4809121,626
4809122,227
4809122,815
4809161,012
4809199,377
4809208,362
4809217,805
4809244,375
4809259,143
4809267,990
4809268,640
4809270,693
4809278,024
4809284,906
4809291,750
4809296,459
4809301,090
4809310,687
4809330,233
4809331,274
4809333,527
4809367,781
4809367,789
4809386,887
4809391,857
4809394,374
4809397,303
4809397,529
4809411,400
4809425,556
4809436,868
4809443,687
4809448,204
4809449,424
4809450,480
4809446,257
4809447,578
4809444,071
4809434,756
4809417,947
4809393,774
4809368,083
4809366,637
4809354,761
4809328,537
4809296,688
4809276,547
4809274,355

БРОЙ 61

№
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

X
619706,563
619711,973
619710,450
619705,545
619703,281
619712,148
619720,449
619726,486
619731,391
619734,221
619733,972
619734,313
619733,252
619768,190
619806,392
619847,991
619867,288
619868,563
619910,683
619903,678
619902,608
619894,873
619890,534
619891,666
619896,948
619900,721
619926,189
619946,187
619965,861
619975,867
620022,524
620067,885
620055,805
620090,738
620225,314
620231,091
620274,256
620225,924
620223,948
620182,434
620115,222
620106,625
620099,563
620074,500
620017,375
619986,844
619996,439
619997,813
620004,063

ДЪРЖАВЕН

Y
4805420,688
4805416,812
4805395,585
4805361,061
4805337,668
4805334,461
4805335,027
4805336,536
4805339,366
4805348,232
4805361,018
4805376,094
4805410,395
4805406,635
4805403,999
4805400,409
4805401,767
4805447,997
4805461,435
4805649,481
4805686,267
4805745,127
4805762,295
4805779,085
4805802,101
4805811,722
4805823,985
4805835,870
4805844,328
4805830,814
4805845,397
4805868,423
4806028,404
4806031,914
4805998,870
4806011,082
4805981,103
4805938,296
4805859,223
4805811,779
4805750,497
4805708,969
4805642,422
4805622,844
4805532,047
4805459,234
4805425,679
4805420,875
4805391,125

№
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824

ВЕСТНИК

X
618174,615
618165,629
618144,418
618132,574
618131,604
618128,924
618128,123
618120,173
618120,477
618120,628
618121,466
618121,682
618102,798
618109,577
618116,892
618132,886
618211,328
618211,332
618214,807
618243,234
618250,145
612639,026
612741,050
612808,984
612821,737
612842,093
612892,403
612886,334
612875,334
612825,847
612843,302
612903,912
612920,001
612934,093
612946,942
612961,916
612969,469
613182,013
613288,923
613315,364
613320,789
613289,805
613253,459
613211,146
613112,869
613033,828
612981,717
612910,799
612885,996
21

Y
4807660,405
4807678,471
4807711,532
4807732,660
4807733,087
4807732,572
4807732,128
4807744,393
4807744,390
4807744,231
4807744,087
4807744,462
4807774,869
4807779,838
4807783,194
4807788,522
4807814,649
4807814,650
4807815,805
4807760,751
4807747,371
4807814,846
4807739,799
4807689,278
4807685,109
4807701,050
4807670,005
4807656,290
4807652,791
4807623,946
4807601,566
4807631,067
4807638,382
4807659,521
4807666,981
4807667,326
4807661,781
4807492,499
4807396,855
4807372,658
4807367,694
4807343,857
4807333,336
4807326,052
4807318,708
4807287,231
4807285,482
4807316,010
4807325,972

С Т Р. 8 9

№
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625

X
623225,522
623234,576
623249,839
623255,094
623278,407
623281,922
623288,275
623294,539
623314,902
623316,211
623319,835
623342,566
623343,889
623348,200
623350,115
623373,067
623377,867
623378,376
623378,392
623415,134
623421,682
623421,985
623422,001
623440,676
623444,022
623444,707
623444,717
623483,343
623552,318
623560,969
623562,007
623566,891
623566,890
623566,461
623566,563
623568,500
623570,000
623558,399
623553,472
623543,897
623532,561
623507,785
623401,532
623380,046
623353,187
623344,342
623338,544
623330,853
623326,935

Y
4809272,375
4809269,435
4809273,258
4809273,688
4809280,414
4809281,294
4809282,883
4809284,449
4809289,551
4809289,956
4809291,057
4809297,987
4809298,384
4809299,698
4809300,285
4809307,278
4809308,746
4809308,901
4809308,906
4809319,458
4809321,347
4809321,434
4809321,439
4809326,803
4809327,723
4809327,912
4809327,914
4809339,373
4809359,841
4809361,953
4809362,716
4809364,165
4809364,173
4809365,988
4809366,063
4809371,281
4809380,969
4809410,021
4809420,835
4809461,262
4809462,465
4809463,312
4809466,947
4809467,682
4809454,366
4809451,877
4809462,408
4809474,308
4809477,791

С Т Р.

№
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

90

X
619964,265
619943,000
619932,761
619917,938
619884,281
619834,328
619787,219
619759,031
619770,000
619761,375
619720,688
619694,063
619658,813
619633,000
619611,844
619567,250
619567,250
619564,271
619559,406
619544,738
619540,625
619515,563
619484,250
619462,344
619427,094
619398,938
619376,219
619379,515
619380,125
619377,781
619337,094
619326,906
619319,879
619284,625
619270,733
619271,102
619281,500
619265,844
619252,969
619242,344
619267,406
619269,587
619274,438
619265,844
619243,125
619258,000
619254,094
619254,586
619265,063

ДЪРЖАВЕН

Y
4805376,847
4805369,219
4805333,393
4805281,531
4805216,563
4805197,625
4805179,766
4805166,453
4805139,063
4805114,000
4805065,469
4805032,594
4805008,313
4804980,141
4804941,781
4804898,719
4804850,969
4804838,188
4804817,313
4804804,475
4804800,875
4804772,688
4804751,547
4804728,844
4804681,875
4804652,906
4804604,375
4804577,949
4804573,063
4804515,906
4804511,219
4804499,469
4804496,477
4804481,469
4804494,100
4804513,548
4804559,750
4804575,406
4804593,434
4804619,250
4804618,469
4804630,123
4804656,047
4804706,141
4804749,984
4804894,031
4804933,156
4804942,964
4805151,578

№
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873

ВЕСТНИК

X
612896,561
612963,156
613008,810
613017,331
613010,242
612994,850
612975,765
612952,608
612892,669
612886,293
612870,351
612836,556
612767,711
612723,450
612548,976
612481,244
612446,129
612443,662
612440,058
612527,686
612578,524
612570,856
612603,695
612619,318
612629,359
612635,277
612639,026
610383,970
610577,724
610590,127
610590,136
610592,589
610590,420
610590,420
610589,340
610590,804
610590,804
610592,785
610611,298
610611,299
610612,807
610612,808
610612,880
610613,640
610611,118
610609,799
610603,915
610603,910
610603,770
22

Y
4807329,557
4807350,875
4807377,098
4807388,204
4807401,415
4807406,528
4807403,671
4807388,862
4807370,689
4807345,183
4807338,168
4807338,487
4807376,095
4807388,720
4807459,641
4807488,046
4807524,551
4807533,403
4807630,515
4807782,136
4807827,169
4807800,681
4807782,508
4807809,290
4807828,655
4807824,354
4807814,846
4807871,281
4807855,484
4807856,522
4807856,522
4807854,252
4807823,568
4807823,565
4807778,560
4807743,944
4807743,928
4807741,910
4807705,041
4807705,038
4807700,348
4807700,344
4807699,864
4807694,768
4807687,912
4807686,257
4807678,877
4807678,862
4807678,432

БРОЙ 61

№
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674

X
623322,146
623316,776
623312,278
623310,972
623317,081
623317,230
623314,826
623314,805
623314,613
623311,405
623309,874
623309,100
623306,923
623303,875
623301,272
623300,154
623297,974
623297,567
623301,678
623301,855
623301,856
623301,910
623301,911
623302,518
623302,518
623302,352
623304,796
623302,909
623295,508
623274,611
623268,761
623248,574
623294,820
623356,770
623356,895
623372,919
623377,730
623383,625
623423,747
623434,188
623435,250
623435,839
623436,858
623437,169
623522,339
623640,198
623689,844
623776,594
623853,409

Y
4809479,242
4809477,646
4809472,857
4809466,036
4809444,980
4809444,249
4809443,572
4809443,566
4809443,513
4809442,615
4809442,179
4809448,462
4809460,652
4809471,536
4809478,387
4809483,113
4809559,494
4809573,749
4809622,150
4809624,237
4809624,242
4809624,883
4809624,891
4809632,029
4809632,032
4809632,679
4809639,312
4809657,452
4809687,637
4809746,555
4809763,080
4809841,447
4809861,705
4809888,837
4809888,890
4809894,991
4809873,805
4809858,359
4809774,475
4809768,938
4809769,450
4809768,113
4809765,802
4809765,091
4809816,051
4809910,021
4809947,203
4810018,859
4810090,944

БРОЙ 61

№
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

X
619254,094
619186,919
619145,281
619086,563
619005,938
618925,313
618847,813
618801,625
618841,652
618877,278
618877,820
618892,355
618939,434
618982,714
619023,654
619075,122
619102,025
619110,730
619111,549
619107,453
619111,549
619093,979
619082,905
619089,134
619097,440
619097,085
619088,918
619084,849
619103,135
619099,179
619103,135
619091,268
619059,624
619055,809
619055,279
619049,752
619041,051
619041,472
619039,846
619043,802
619055,669
619083,357
619091,772
619091,772
619094,666
619095,111
619093,336
619085,588
619084,061

ДЪРЖАВЕН

Y
4805225,953
4805292,646
4805333,984
4805351,984
4805407,563
4805478,016
4805499,938
4805481,156
4805428,498
4805381,629
4805340,911
4805291,769
4805239,138
4805199,367
4805188,840
4805170,124
4805115,148
4805086,787
4805050,337
4805022,897
4804961,464
4804866,395
4804814,484
4804725,198
4804689,899
4804676,351
4804676,206
4804679,301
4804635,073
4804540,140
4804496,630
4804437,297
4804370,053
4804357,082
4804357,158
4804340,893
4804315,038
4804308,334
4804302,809
4804267,209
4804227,654
4804184,143
4804120,188
4804116,680
4804073,283
4804066,602
4804061,720
4804042,045
4804021,439

№
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922

ВЕСТНИК

X
610602,538
610604,005
610604,005
610607,075
610623,896
610627,205
610653,820
610671,037
610674,429
610691,596
610704,275
610705,091
610705,092
610706,136
610725,400
610732,031
610746,379
610791,185
610799,823
610808,706
610817,540
610833,670
610848,650
610871,446
610889,427
610925,323
610945,102
610985,652
611040,418
611105,318
611185,227
611192,750
611208,964
611225,200
611241,761
611248,995
611166,438
611083,144
610964,468
610905,530
610826,148
610793,872
610773,372
610743,277
610694,863
610652,555
610589,747
610570,815
610541,769
23

Y
4807674,655
4807666,647
4807666,643
4807663,045
4807655,306
4807652,818
4807623,200
4807610,954
4807607,665
4807589,554
4807575,452
4807571,519
4807571,514
4807564,603
4807535,503
4807531,202
4807521,941
4807489,451
4807485,791
4807484,584
4807478,711
4807467,881
4807454,824
4807444,585
4807441,288
4807428,458
4807423,662
4807413,870
4807400,614
4807384,924
4807365,595
4807363,776
4807365,254
4807364,144
4807360,616
4807304,882
4807323,310
4807352,058
4807387,439
4807402,901
4807424,709
4807435,177
4807449,135
4807478,794
4807526,336
4807567,335
4807629,706
4807648,467
4807677,248

С Т Р. 9 1

№
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723

X
623874,619
623900,294
623901,010
623926,101
623947,386
624179,192
624179,476
624190,000
624205,149
624218,031
624254,322
624275,250
624292,719
624375,813
624419,980
624454,585
624497,188
624515,563
624539,344
624567,031
624589,313
624610,000
624628,221
624633,274
624656,813
624678,188
624706,688
624778,438
624811,500
624823,719
624837,969
624820,394
624805,231
624803,204
624805,261
624826,199
624860,804
624887,344
624886,763
624905,906
624905,916
624949,407
624964,406
624966,833
625023,467
625112,754
625127,752
625127,756
625128,779

Y
4810112,601
4810135,038
4810138,532
4810156,468
4810204,766
4810349,666
4810350,204
4810370,067
4810398,649
4810411,531
4810433,761
4810448,563
4810472,656
4810526,266
4810549,744
4810506,097
4810461,219
4810455,500
4810459,109
4810467,547
4810480,797
4810499,969
4810515,330
4810517,936
4810527,953
4810523,375
4810533,047
4810567,141
4810599,203
4810626,688
4810655,688
4810711,876
4810754,797
4810777,956
4810779,170
4810788,231
4810807,877
4810826,172
4810827,263
4810838,559
4810838,564
4810888,771
4810903,234
4810908,694
4810970,442
4811067,794
4811084,147
4811084,151
4811085,276

С Т Р.

№
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

92

X
619083,450
619057,078
619049,653
619048,011
619041,229
619032,805
619019,604
619007,534
618998,485
618978,050
618978,050
618978,050
618980,632
618982,262
618973,842
618965,415
618931,719
618895,387
618885,388
618896,608
618902,236
618910,659
618907,269
618900,905
618893,296
618893,052
618893,722
618895,487
618899,280
618895,483
618894,271
618891,902
618892,874
618891,421
618873,572
618846,026
618810,426
618770,871
618743,182
618739,227
618723,404
618703,627
618695,716
618660,116
618584,961
618521,673
618482,117
618446,518
618410,918

ДЪРЖАВЕН

Y
4804002,227
4803973,219
4803965,051
4803956,838
4803922,932
4803859,753
4803826,749
4803796,574
4803764,256
4803691,276
4803660,261
4803623,885
4803559,333
4803518,586
4803495,431
4803472,255
4803425,924
4803379,683
4803366,957
4803338,907
4803324,838
4803299,566
4803260,579
4803252,402
4803232,116
4803214,037
4803194,040
4803177,237
4803171,653
4803131,784
4803119,059
4803113,432
4803108,929
4803100,695
4803098,996
4803096,374
4803092,418
4803116,151
4803143,840
4803199,217
4803262,506
4803302,061
4803313,927
4803381,171
4803436,549
4803452,371
4803440,504
4803432,593
4803424,682

№
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971

ВЕСТНИК

X
610520,295
610351,814
610339,487
610341,389
610341,702
610348,845
610368,421
610371,967
610383,970
602531,063
602455,000
602488,843
602554,988
602616,916
602657,936
602737,685
602775,031
602784,005
602787,613
602785,449
602777,511
602755,861
602713,285
602628,853
602409,476
602374,591
602335,361
602284,059
602245,205
602215,782
602184,850
602182,499
602139,563
602024,479
601974,514
601945,026
601908,576
601867,212
601836,905
601808,236
601784,482
601754,995
601727,145
601699,705
601652,607
601607,146
601503,939
601455,203
601416,705
24

Y
4807697,458
4807856,021
4807868,546
4807869,759
4807869,957
4807872,108
4807872,299
4807872,310
4807871,281
4807822,438
4807796,047
4807780,968
4807780,176
4807776,117
4807772,898
4807758,585
4807728,154
4807714,421
4807692,772
4807663,185
4807644,422
4807620,608
4807603,289
4807570,816
4807484,941
4807473,739
4807466,195
4807457,519
4807448,088
4807436,017
4807420,174
4807424,143
4807394,395
4807307,570
4807264,977
4807223,612
4807182,247
4807143,749
4807123,272
4807107,709
4807099,518
4807099,927
4807109,347
4807119,995
4807120,405
4807098,289
4807027,027
4806996,311
4806974,605

БРОЙ 61

№
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772

X
625128,783
625171,084
625172,283
625173,457
625178,191
625183,478
625137,813
625121,868
625187,073
625202,463
625279,063
625288,000
625326,250
625392,000
625395,742
625396,044
625391,152
625384,611
625367,440
625328,257
625547,288
625629,768
625629,803
625629,857
625688,772
625641,594
625501,750
625422,625
625401,924
625369,625
625343,906
625308,625
625267,938
625199,583
625184,589
625164,603
625123,855
625104,424
625120,005
625135,327
625154,129
625168,731
625181,651
625210,587
625240,763
625275,076
625335,061
625375,145
625391,941

Y
4811085,281
4811168,854
4811177,705
4811180,187
4811221,320
4811260,343
4811386,026
4811433,292
4811456,788
4811455,421
4811479,406
4811489,563
4811548,719
4811634,750
4811665,469
4811632,031
4811603,413
4811578,741
4811535,496
4811455,800
4811756,137
4811708,485
4811708,462
4811708,426
4811668,580
4811603,953
4811414,875
4811274,109
4811244,236
4811197,141
4811175,016
4811118,188
4810996,188
4810900,971
4810901,843
4810922,043
4810963,063
4810975,916
4811006,760
4811037,239
4811077,970
4811108,148
4811134,473
4811193,585
4811255,177
4811326,997
4811450,388
4811531,135
4811572,636

БРОЙ 61

№
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

X
618391,794
618371,363
618331,807
618237,996
618230,725
618214,435
618207,890
618200,809
618194,054
618183,646
618173,296
618163,513
618151,072
618137,167
618124,667
618113,317
618102,955
618093,114
618082,173
618071,093
618059,517
618044,005
618033,099
618020,306
618006,682
617992,684
617982,626
617974,178
617964,808
617963,734
617958,764
617922,786
617916,336
617907,020
617896,625
617891,230
617874,929
617869,471
617856,949
617843,542
617829,294
617813,501
617797,727
617787,293
617762,212
617734,523
617723,571
617699,726
617696,199

ДЪРЖАВЕН

Y
4803420,857
4803416,771
4803408,860
4803394,443
4803400,773
4803420,150
4803443,546
4803461,590
4803479,323
4803486,075
4803495,643
4803508,022
4803523,121
4803538,956
4803555,459
4803566,423
4803574,221
4803586,048
4803599,680
4803616,517
4803633,635
4803653,816
4803671,270
4803683,596
4803693,061
4803703,060
4803715,090
4803722,641
4803724,125
4803724,331
4803733,395
4803781,451
4803794,132
4803804,432
4803807,143
4803808,936
4803819,927
4803825,202
4803839,356
4803854,972
4803868,358
4803878,043
4803885,259
4803886,355
4803907,256
4803938,901
4803948,857
4803970,534
4803965,929

№
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020

ВЕСТНИК

X
601380,255
601343,805
601282,782
601261,852
601160,390
601180,454
601282,505
601299,621
601300,209
601271,552
601237,654
601216,495
601147,167
601026,793
601002,976
601000,462
600990,462
600984,876
600984,403
600946,104
600835,183
600800,462
600800,462
600760,462
600733,822
600730,462
600710,159
600709,836
600680,462
600682,852
600680,256
600625,092
600625,081
600626,815
600634,241
600647,358
600651,654
600667,444
600689,875
600702,920
600715,152
600751,359
600774,281
600786,525
600797,966
600808,846
600819,918
600830,171
600840,855
25

Y
4806959,861
4806950,441
4806946,755
4806950,443
4807047,527
4807081,375
4807204,653
4807375,422
4807384,762
4807378,778
4807381,935
4807410,498
4807432,675
4807424,430
4807418,696
4807453,908
4807453,908
4807417,267
4807414,225
4807405,005
4807376,465
4807363,603
4807363,908
4807363,908
4807350,548
4807343,907
4807314,101
4807313,908
4807313,908
4807300,489
4807299,526
4807279,067
4807279,063
4807280,009
4807285,753
4807298,628
4807303,648
4807317,319
4807328,475
4807333,602
4807338,675
4807361,958
4807374,367
4807380,626
4807388,143
4807395,665
4807403,749
4807411,088
4807417,613

С Т Р. 9 3

№
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821

X
625395,977
625404,131
625404,364
625405,843
625405,742
625404,011
625401,565
625400,614
625405,473
625415,598
625425,048
625429,438
625432,962
625494,594
625494,013
625508,486
625518,706
625519,219
625532,395
625545,369
625546,410
625547,288
625089,438
625093,688
625094,491
625094,818
625094,905
625095,836
625116,758
625118,671
625148,823
625148,847
625148,987
625149,757
625152,368
625205,925
625213,290
625228,865
625236,956
625257,411
625263,457
625278,985
625281,945
625363,325
625384,255
625386,139
625388,542
625388,406
625360,313

Y
4811587,131
4811614,872
4811617,636
4811635,174
4811666,524
4811699,826
4811723,552
4811736,480
4811747,875
4811746,975
4811732,800
4811739,484
4811740,713
4811762,188
4811769,591
4811771,381
4811772,645
4811772,348
4811764,735
4811757,239
4811756,641
4811756,137
4811792,109
4811774,078
4811774,241
4811772,342
4811772,360
4811772,481
4811776,952
4811777,354
4811783,800
4811783,593
4811782,366
4811775,581
4811752,942
4811746,511
4811745,627
4811743,754
4811742,781
4811740,320
4811741,068
4811742,988
4811743,355
4811753,423
4811756,011
4811756,247
4811756,543
4811744,109
4811742,313

С Т Р.

№
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268

94

X
617695,648
617649,506
617607,285
617596,810
617551,914
617468,165
617449,219
617355,345
617286,131
617190,616
617096,484
617028,654
617001,661
616954,595
616892,994
616877,379
616866,001
616828,624
616825,857
616742,824
616749,318
616751,424
616760,025
616756,748
616719,479
616689,906
616660,938
616579,500
616514,531
616472,250
616440,156
616415,094
616354,031
616324,281
616244,438
616151,281
616139,906
616045,406
616001,375
615983,313
615984,250
615971,750
615964,781
615949,969
615940,719
615928,938
615932,063
615928,938
615928,938

ДЪРЖАВЕН

Y
4803965,210
4803992,274
4804022,036
4804031,071
4804069,794
4804127,242
4804135,610
4804177,076
4804193,687
4804211,683
4804215,836
4804220,681
4804238,677
4804245,598
4804270,515
4804282,927
4804291,972
4804298,416
4804298,893
4804305,997
4804315,894
4804319,103
4804339,990
4804350,229
4804366,201
4804384,344
4804385,906
4804419,563
4804446,188
4804475,938
4804486,891
4804486,891
4804513,500
4804505,688
4804526,813
4804559,703
4804560,188
4804575,000
4804584,734
4804597,234
4804645,875
4804657,922
4804679,234
4804687,109
4804677,844
4804684,172
4804713,922
4804778,125
4804807,094

№
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069

ВЕСТНИК

X
600851,471
600863,529
600897,652
600909,310
600920,149
600930,168
600942,355
600953,795
600988,636
601000,000
601010,610
601023,218
601034,772
601117,871
601130,058
601143,499
601155,497
601166,866
601178,282
601190,255
601198,530
601190,462
601195,462
601200,267
601201,223
601211,810
601223,145
601232,547
601238,518
601242,506
601247,872
601262,098
601262,062
601277,723
601277,757
601278,770
601324,483
601324,449
601339,867
601339,886
601340,819
601352,001
601356,404
601357,372
601371,968
601379,104
601405,322
601405,430
601448,407
26

Y
4807423,701
4807430,211
4807444,328
4807448,219
4807451,306
4807453,586
4807453,911
4807454,554
4807458,418
4807457,499
4807456,214
4807454,659
4807454,177
4807460,154
4807460,477
4807461,102
4807461,241
4807460,885
4807458,967
4807456,295
4807453,908
4807453,908
4807441,095
4807453,406
4807453,131
4807449,220
4807445,304
4807441,655
4807438,788
4807437,501
4807436,701
4807434,270
4807428,836
4807428,151
4807428,963
4807428,953
4807424,672
4807422,559
4807421,784
4807422,558
4807422,426
4807420,849
4807420,228
4807420,217
4807420,066
4807419,662
4807417,758
4807420,162
4807420,485

БРОЙ 61

№
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870

X
625320,875
625256,344
625233,482
625198,664
625142,256
625072,360
625064,757
625050,533
624951,700
624949,421
624900,422
624896,354
624887,546
624859,611
624859,605
624855,552
624898,343
624929,245
624917,473
624960,882
624984,916
625017,044
625035,193
625045,493
625038,381
625044,698
625054,553
625057,572
625061,774
625076,588
625077,154
625089,438
627504,696
627558,239
627564,105
627602,338
627636,673
627661,764
627700,627
627732,509
627751,719
627731,584
627692,449
627670,846
627667,875
627659,437
627642,844
627639,356
627607,087

Y
4811739,922
4811728,563
4811719,503
4811708,693
4811691,035
4811665,774
4811656,945
4811654,493
4811625,645
4811632,653
4811670,074
4811673,890
4811679,907
4811701,242
4811701,246
4811705,830
4811695,601
4811723,069
4811752,990
4811760,102
4811773,100
4811813,076
4811814,793
4811825,584
4811844,223
4811853,458
4811861,488
4811865,759
4811869,509
4811869,903
4811867,242
4811792,109
4815674,798
4815658,323
4815663,016
4815653,504
4815663,692
4815671,993
4815690,858
4815694,631
4815684,172
4815655,711
4815595,162
4815539,036
4815530,000
4815516,547
4815490,094
4815487,363
4815461,090

БРОЙ 61

№
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

X
615940,688
615978,250
615971,219
615965,719
616008,781
616155,188
616285,938
616335,250
616361,094
616476,938
616622,563
616689,906
616693,574
616664,314
616646,534
616638,914
616633,834
616637,221
616609,281
616580,494
616566,101
616595,734
616579,647
616533,081
616551,707
616588,114
616605,894
616625,367
616638,068
616625,367
616720,194
616720,194
616707,494
616687,174
616682,094
616660,928
616647,381
616642,301
616648,228
616665,161
616693,948
616698,660
617236,123
617450,182
617514,516
617820,971
617824,897
617502,406
617404,807

ДЪРЖАВЕН

Y
4804857,188
4805153,906
4805204,781
4805323,781
4805277,594
4805193,047
4805111,625
4805131,203
4805129,625
4805049,781
4804963,656
4804917,469
4804915,116
4804867,497
4804819,237
4804787,063
4804732,877
4804690,543
4804682,077
4804759,123
4804756,583
4804671,070
4804663,450
4804643,976
4804604,183
4804627,043
4804616,036
4804611,803
4804579,630
4804522,903
4804535,603
4804566,083
4804587,250
4804603,336
4804616,036
4804648,210
4804685,463
4804735,417
4804791,297
4804850,564
4804903,904
4804911,855
4804567,157
4804430,300
4804390,529
4804064,692
4804080,849
4804440,719
4804500,661

№
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118

ВЕСТНИК

X
601448,292
601462,366
601478,843
601493,222
601520,621
601520,632
601530,132
601553,385
601569,434
601584,053
601430,462
601430,462
601491,509
601530,462
601530,462
601528,861
601540,462
601604,837
601640,462
601640,462
601690,462
601690,462
601693,822
601670,462
601670,462
601670,785
601641,500
601603,316
601603,268
601603,306
601617,523
601632,437
601648,206
601665,694
601669,805
601681,112
601681,791
601684,823
601693,497
601695,150
601699,116
601716,107
601732,205
601736,187
601739,642
601747,785
601756,511
601776,323
601775,376
27

Y
4807424,796
4807423,867
4807422,780
4807421,830
4807420,022
4807420,021
4807419,869
4807417,295
4807415,523
4807413,907
4807413,907
4807393,907
4807393,907
4807363,908
4807343,907
4807317,267
4807293,908
4807304,484
4807263,908
4807243,908
4807243,908
4807263,908
4807310,265
4807343,907
4807363,908
4807364,890
4807399,406
4807409,566
4807410,432
4807413,213
4807412,789
4807412,344
4807413,907
4807415,640
4807416,048
4807416,495
4807416,699
4807409,816
4807390,097
4807387,614
4807374,457
4807351,142
4807343,679
4807341,061
4807338,792
4807338,460
4807336,032
4807344,964
4807361,555

С Т Р. 9 5

№
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919

X
627587,206
627579,018
627573,188
627569,301
627560,344
627552,022
627537,991
627527,875
627509,076
627496,781
627462,156
627446,364
627418,188
627411,986
627392,172
627380,085
627364,971
627355,225
627352,414
627338,847
627332,654
627328,961
627327,666
627326,458
627326,539
627327,593
627321,911
627318,846
627296,401
627295,463
627289,735
627281,926
627278,897
627277,302
627256,918
627252,955
627223,303
627203,672
627155,715
627109,845
627062,835
627058,309
627041,302
627035,310
627030,186
627028,548
626992,340
626986,031
626949,644

Y
4815426,764
4815393,684
4815367,703
4815362,791
4815351,469
4815348,200
4815336,353
4815313,609
4815289,076
4815273,031
4815234,016
4815217,641
4815179,500
4815134,101
4815075,100
4815038,336
4814985,883
4814968,216
4814964,661
4814951,821
4814944,978
4814938,005
4814931,547
4814924,840
4814916,732
4814911,884
4814899,989
4814892,326
4814836,214
4814834,339
4814829,446
4814819,612
4814806,369
4814798,206
4814764,732
4814758,223
4814751,945
4814744,478
4814699,809
4814650,339
4814579,676
4814568,361
4814534,348
4814500,389
4814471,352
4814462,069
4814429,482
4814423,805
4814420,166

С Т Р.

№
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

96

X
617388,805
617457,990
617473,007
617487,673
617475,398
617557,464
617568,654
617584,277
617574,457
617654,450
617669,722
617685,025
617673,101
617754,338
617766,645
617783,861
617773,404
617851,739
617865,162
617880,465
617871,219
617949,140
617961,128
617974,519
617968,206
618017,943
618045,298
618065,607
618074,630
618091,209
618091,719
618199,896
618203,754
618224,478
618225,594
618339,988
618346,620
618364,442
618364,856
618468,889
618472,205
618495,830
618496,244
618631,793
618625,111
618607,625
618607,922
618641,241
618633,445

ДЪРЖАВЕН

Y
4804510,489
4804576,045
4804563,898
4804576,970
4804593,867
4804665,571
4804655,082
4804669,748
4804681,321
4804754,268
4804741,164
4804754,236
4804770,433
4804839,235
4804829,798
4804843,189
4804857,886
4804927,932
4804918,112
4804932,778
4804945,340
4805014,972
4805005,471
4805021,093
4805033,623
4805074,656
4805087,504
4805092,892
4805076,250
4805077,844
4805094,550
4805097,866
4805077,844
4805077,525
4805099,110
4805100,767
4805071,340
4805071,467
4805101,182
4805100,767
4805084,603
4805084,603
4805102,425
4805069,785
4805025,467
4804909,500
4804782,146
4804770,526
4804778,485

№
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167

ВЕСТНИК

X
601778,071
601782,700
601787,456
601790,985
601802,855
601816,509
601835,623
601849,095
601849,624
601870,580
601898,477
601916,351
601943,177
601942,997
601954,284
601962,883
601967,669
601978,005
601979,581
601992,438
602006,399
602025,380
602051,837
602065,974
602082,557
602117,368
602113,671
602115,170
602132,935
602132,935
602132,979
602162,158
602161,934
602161,933
602226,485
602245,157
602248,251
602248,733
602250,252
602268,272
602313,380
602313,974
602353,738
602350,462
602415,462
602447,962
602480,462
602480,462
602490,462
28

Y
4807369,224
4807382,390
4807395,913
4807399,716
4807412,927
4807428,126
4807449,398
4807464,396
4807464,985
4807476,835
4807492,607
4807502,259
4807519,249
4807520,884
4807528,590
4807534,462
4807539,262
4807549,637
4807550,255
4807555,311
4807560,799
4807567,607
4807577,096
4807582,166
4807588,114
4807600,600
4807603,729
4807604,121
4807608,371
4807608,366
4807608,049
4807614,260
4807615,304
4807615,308
4807630,751
4807635,218
4807632,565
4807632,773
4807630,023
4807639,698
4807646,922
4807644,614
4807647,707
4807643,908
4807643,908
4807643,908
4807643,908
4807623,908
4807609,952

БРОЙ 61

№
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968

X
626926,403
626917,252
626918,005
626915,037
626911,241
626897,795
626895,818
626892,867
626891,097
626873,322
626859,009
626843,272
626816,620
626793,202
626791,437
626798,651
626768,788
626709,803
626667,545
626607,464
626577,085
626533,108
626482,362
626474,619
626457,412
626449,075
626449,534
626451,935
626399,044
626375,231
626329,905
626244,779
626239,535
626185,618
626183,999
626162,807
626085,689
626066,808
626055,970
626071,671
626063,155
626064,534
626033,757
626050,628
626046,430
625995,652
625996,220
625967,185
625953,972

Y
4814377,999
4814355,778
4814317,513
4814296,831
4814281,857
4814273,866
4814269,598
4814263,224
4814247,641
4814230,593
4814179,218
4814149,466
4814106,766
4814089,758
4814068,644
4814042,552
4813953,403
4813908,156
4813827,507
4813753,058
4813709,368
4813696,393
4813647,168
4813639,657
4813622,965
4813568,041
4813555,782
4813491,568
4813409,854
4813318,299
4813213,038
4813099,003
4813010,132
4812950,318
4812901,655
4812871,067
4812811,121
4812730,628
4812642,775
4812615,887
4812527,488
4812442,350
4812405,429
4812352,939
4812310,201
4812252,815
4812236,628
4812240,486
4812242,242

БРОЙ 61

№
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415

X
618756,393
618769,703
618771,251
618774,495
618772,164
618718,357
618656,362
618654,332
618640,525
618613,076
618596,470
618505,605
618393,697
618077,742
618042,671
618010,151
617952,124
617859,346
617760,192
617663,588
617511,189
617425,744
617383,659
617341,866
617243,522
616788,549
616741,177
616620,013
616351,390
616329,838
616375,637
616360,500
616510,666
616653,181
616756,675
616802,329
616950,611
616976,457
617014,942
617034,161
617070,330
617099,541
617137,265
617184,070
617212,014
617221,795
617261,614
617304,229
617349,637

ДЪРЖАВЕН

Y
4804891,603
4804915,029
4804955,454
4805040,147
4805135,033
4805135,033
4805145,560
4805139,299
4805096,716
4805099,436
4805100,096
4805112,849
4805109,980
4805103,603
4805098,502
4805083,836
4805035,056
4804949,611
4804859,702
4804775,532
4804637,800
4804564,151
4804557,775
4804567,072
4804625,806
4804929,613
4804957,109
4805041,081
4805223,538
4805277,958
4805315,675
4805352,993
4805471,915
4805590,518
4805669,932
4805688,042
4805744,261
4805761,240
4805798,971
4805863,327
4805851,177
4805828,849
4805812,781
4805785,536
4805756,195
4805733,142
4805698,212
4805685,637
4805691,925

№
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216

ВЕСТНИК

X
602500,462
602500,462
602550,462
602585,833
602580,806
602553,285
602518,683
602474,193
602469,250
602442,062
602392,092
602389,017
602388,324
602388,690
602389,000
602407,013
602407,014
602410,617
602410,614
602410,514
602402,357
602417,001
602425,410
602431,983
602431,982
602429,932
602431,469
602434,914
602441,513
602441,633
602467,349
602467,889
602502,313
602567,563
602531,063
612075,627
612001,806
611992,732
611979,488
611956,190
611875,012
611866,428
611776,421
611755,575
611732,786
611732,786
611710,021
611686,345
611699,658
29

Y
4807623,908
4807643,908
4807643,908
4807651,624
4807657,462
4807656,086
4807658,557
4807658,557
4807658,557
4807658,557
4807659,532
4807677,719
4807681,818
4807682,845
4807683,720
4807733,930
4807733,934
4807743,965
4807743,970
4807744,157
4807759,399
4807786,978
4807802,835
4807815,230
4807815,234
4807822,066
4807822,359
4807824,465
4807819,921
4807819,840
4807844,108
4807844,618
4807865,656
4807885,313
4807822,438
4807767,249
4807670,866
4807664,244
4807660,075
4807665,716
4807692,448
4807692,938
4807674,913
4807694,042
4807695,043
4807750,590
4807753,321
4807726,914
4807650,142

С Т Р. 9 7

№
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017

X
625934,728
625866,201
625823,096
625821,561
625819,432
625864,182
625863,572
625863,360
625851,590
625856,556
625865,257
625891,043
625892,213
625897,203
625914,203
625914,203
625914,208
625914,854
625921,262
625921,262
625921,265
625926,231
625928,736
625931,686
625918,421
625919,922
625919,927
625913,710
625913,697
625910,199
625887,236
625887,237
625887,234
625888,619
625874,888
625885,838
625870,870
625872,660
625876,108
625928,319
625928,313
625928,314
625868,936
625841,720
625841,202
625859,823
625957,596
625957,600
625990,830

Y
4812244,799
4812319,304
4812366,170
4812367,839
4812382,496
4812477,365
4812515,482
4812529,008
4812585,618
4812627,614
4812701,117
4812697,344
4812693,834
4812692,787
4812693,130
4812693,134
4812693,134
4812698,919
4812699,563
4812699,566
4812699,566
4812731,677
4812747,880
4812766,959
4812791,774
4812792,561
4812792,564
4812806,169
4812806,163
4812804,586
4812794,235
4812794,228
4812794,227
4812781,846
4812782,523
4812874,958
4813021,260
4813024,801
4813031,623
4813134,903
4813134,906
4813134,909
4813167,553
4813182,515
4813187,914
4813218,475
4813173,707
4813173,710
4813194,594

С Т Р.

№
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

98

X
617373,389
617387,361
617371,992
617367,801
617350,336
617299,130
617251,841
617222,285
617194,878
617176,607
617135,229
617099,762
617104,741
617168,318
617258,494
617325,278
617420,171
617413,568
617394,325
617376,969
617388,100
617335,465
617296,565
617286,981
617269,059
617275,096
617233,045
617186,693
617174,185
617154,565
617167,073
617107,477
617063,332
617047,145
617027,280
617046,655
617028,752
617023,601
617023,242
617000,283
616983,885
616962,552
616949,347
616935,996
616912,922
616901,893
616889,122
616861,695
616837,315

ДЪРЖАВЕН

Y
4805707,294
4805732,443
4805793,919
4805830,945
4805852,601
4805889,249
4805927,940
4805954,272
4805954,272
4805942,987
4805936,001
4805938,339
4805942,537
4805994,794
4806074,028
4806108,552
4806156,847
4806176,279
4806177,033
4806171,940
4806159,111
4806129,870
4806108,420
4806117,419
4806105,156
4806096,101
4806066,727
4806029,940
4806038,524
4806023,563
4806012,282
4805962,006
4805925,218
4805936,254
4805918,842
4805910,258
4805886,714
4805874,942
4805873,401
4805879,171
4805880,187
4805877,865
4805872,350
4805859,870
4805839,844
4805827,218
4805817,641
4805806,757
4805799,646

№
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265

ВЕСТНИК

X
611862,504
611878,691
611970,169
611992,242
611995,920
611997,637
611968,452
611995,920
612018,238
612003,523
612005,976
612013,333
612086,663
612176,915
612218,607
612241,661
612347,854
612446,935
612495,946
612444,281
612267,156
612232,563
612214,625
612191,048
612165,362
612100,705
612058,138
611990,248
611932,594
611962,229
611963,846
611956,302
611946,604
611933,672
611915,891
611861,531
611781,825
611750,899
611716,147
611663,860
611642,180
611609,978
611607,883
611673,349
611673,351
611695,101
611759,265
611759,267
611759,784
30

Y
4807683,987
4807682,515
4807654,189
4807656,151
4807658,113
4807655,906
4807581,104
4807570,804
4807630,645
4807651,982
4807659,952
4807674,177
4807767,985
4807890,855
4807948,857
4807953,026
4807886,441
4807822,063
4807775,628
4807733,016
4807609,844
4807563,031
4807529,203
4807484,004
4807487,175
4807518,965
4807533,513
4807549,139
4807552,372
4807565,303
4807575,541
4807585,778
4807592,783
4807590,628
4807552,911
4807536,625
4807554,161
4807557,030
4807572,334
4807577,435
4807586,043
4807601,347
4807601,639
4807717,494
4807717,498
4807754,371
4807863,186
4807863,189
4807863,876

БРОЙ 61

№
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066

X
625990,833
626002,659
626055,527
626059,623
626085,179
626116,359
626125,530
626125,535
626133,933
626119,269
626095,100
626095,659
626139,084
626136,744
626138,871
626138,874
626141,344
626145,609
626166,371
626167,754
626216,527
626240,883
626264,672
626310,683
626310,687
626328,690
626357,344
626375,151
626383,006
626405,553
626411,977
626423,485
626443,627
626470,359
626486,055
626506,015
626540,082
626552,606
626554,660
626554,664
626587,926
626620,021
626648,543
626681,613
626680,815
626680,971
626688,300
626704,392
626718,216

Y
4813194,597
4813219,265
4813329,542
4813338,085
4813452,998
4813519,021
4813538,442
4813538,451
4813556,208
4813578,691
4813585,750
4813586,651
4813615,404
4813617,291
4813617,398
4813617,402
4813622,525
4813631,387
4813674,525
4813677,403
4813740,459
4813771,945
4813802,698
4813862,190
4813862,196
4813885,462
4813904,906
4813945,531
4813955,685
4813984,834
4813984,647
4813987,099
4813999,114
4813964,779
4813958,893
4813968,013
4813949,713
4813963,518
4813965,782
4813965,787
4814002,432
4813983,510
4814047,995
4814119,508
4814119,947
4814120,210
4814132,564
4814159,674
4814195,957

БРОЙ 61

№
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513

X
616815,112
616766,933
616739,360
616719,479
616700,614
616681,458
616650,983
616625,152
616608,754
616593,226
616578,279
616564,928
616553,754
616542,209
616521,625
616512,038
616471,681
616432,963
616297,401
616177,769
616038,958
616006,830
616006,360
616013,406
616002,132
615990,831
615983,938
615975,929
615932,325
615933,228
615856,067
615854,284
615834,892
615727,186
615717,959
615704,721
615551,147
615551,022
615550,792
615487,382
615293,670
615261,752
615233,607
615206,066
615182,130
615275,907
615259,662
615269,434
615390,563

ДЪРЖАВЕН

Y
4805790,213
4805766,559
4805750,161
4805742,179
4805739,132
4805742,179
4805747,548
4805741,599
4805741,453
4805745,807
4805755,095
4805764,672
4805766,994
4805774,860
4805819,125
4805823,051
4805808,370
4805788,082
4805679,204
4805582,572
4805476,624
4805444,986
4805445,703
4805453,315
4805461,332
4805469,369
4805479,875
4805493,055
4805518,847
4805523,037
4805571,306
4805575,214
4805584,553
4805651,929
4805631,936
4805603,258
4805703,537
4805703,629
4805703,769
4805745,174
4805871,659
4805892,390
4805909,211
4805925,089
4805939,264
4806089,402
4806127,349
4806128,541
4806143,313

№
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314

ВЕСТНИК

X
611762,291
611762,293
611810,261
611825,266
611835,323
611843,288
611847,644
611926,269
612073,665
612075,627
617981,059
617981,072
617981,045
617981,059
612151,798
612173,312
612189,201
612211,797
612211,420
612136,335
612104,642
612073,325
611926,514
611928,722
611865,076
611860,788
611867,873
611871,578
611871,586
611877,441
611921,258
611941,297
611959,736
612044,086
612044,088
612061,653
612093,138
612141,437
612153,954
612151,798
612212,099
612305,425
612473,081
612472,994
612473,323
612473,324
612474,676
612477,782
612477,784
31

Y
4807867,205
4807867,207
4807931,155
4807951,153
4807964,564
4807975,181
4807971,745
4807909,740
4807794,963
4807767,249
4808011,521
4808011,477
4808011,498
4808011,521
4808014,418
4807999,907
4807989,002
4807973,495
4807949,536
4807846,437
4807808,423
4807802,197
4807917,588
4807943,952
4807995,070
4807998,514
4808007,959
4808012,899
4808012,895
4808009,819
4807986,803
4807976,277
4807966,589
4807924,143
4807924,147
4807951,576
4807939,435
4808010,446
4808004,826
4808014,418
4808043,124
4807974,693
4807850,622
4807848,375
4807844,313
4807844,310
4807840,229
4807835,116
4807835,112

С Т Р. 9 9

№
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115

X
626741,968
626741,971
626807,585
626807,588
626788,036
626788,021
626784,775
626634,317
626594,217
626504,431
626501,113
626488,880
626488,571
626685,340
626829,562
626897,707
626897,702
626895,234
626908,801
626949,612
626964,954
626983,058
627023,869
627065,601
627106,719
627162,258
627212,275
627256,656
627275,656
627282,004
627318,414
627407,458
627425,381
627445,944
627475,562
627502,611
627504,696
627733,246
627828,094
627841,024
628010,567
627997,040
627990,969
627958,756
627953,285
627945,795
627942,652
627930,032
627918,500

Y
4814216,086
4814216,093
4814312,355
4814312,359
4814339,658
4814339,667
4814344,200
4814436,976
4814461,707
4814517,500
4814518,594
4814525,965
4814526,157
4814857,734
4815092,845
4815203,935
4815203,933
4815204,852
4815226,539
4815295,580
4815323,503
4815349,892
4815417,092
4815484,906
4815554,561
4815643,854
4815725,783
4815797,984
4815829,563
4815813,860
4815788,769
4815729,155
4815715,760
4815691,613
4815683,500
4815677,777
4815674,798
4816288,643
4816287,953
4816294,779
4816294,414
4816289,211
4816286,875
4816281,283
4816267,008
4816247,460
4816239,258
4816222,182
4816201,859

С Т Р.

№
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562

100

X
615395,279
615437,630
615530,500
615620,750
615626,137
615627,258
615650,332
615667,592
615705,876
615713,025
615714,555
615718,419
615722,161
615732,031
615634,675
615629,548
615623,625
615431,119
615429,116
615414,850
615456,844
615440,024
615592,219
615600,500
615697,594
615696,178
615975,406
615953,288
615930,121
615917,098
615913,103
615907,462
615898,694
615883,697
615870,884
615856,124
615840,848
615824,607
615834,913
615868,758
615886,170
615891,723
615921,646
615947,547
615955,256
616062,007
616067,862
616111,967
616160,576

ДЪРЖАВЕН

Y
4806144,433
4806154,496
4806176,563
4806181,203
4806184,636
4806183,180
4806195,063
4806207,301
4806235,289
4806239,852
4806242,386
4806245,255
4806252,037
4806260,875
4806369,528
4806375,250
4806381,859
4806545,166
4806546,865
4806639,085
4806687,500
4806722,916
4806816,386
4806802,625
4806865,250
4806867,641
4807037,280
4807037,549
4807036,013
4807033,534
4807032,773
4807034,243
4807036,527
4807045,673
4807057,081
4807065,085
4807071,897
4807072,946
4807072,742
4807068,818
4807066,856
4807067,263
4807066,710
4807066,235
4807081,310
4807078,698
4807053,210
4807051,858
4807043,731

№
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363

ВЕСТНИК

X
612479,387
612481,871
612481,872
612483,633
612486,262
612487,506
612487,507
612491,170
612493,947
612497,742
612501,940
612509,718
612515,070
612523,736
612537,869
612511,597
612493,026
612454,767
612405,349
612227,539
612205,765
612207,040
612177,521
612186,104
612198,122
612196,895
612190,764
612193,931
612212,099
602978,403
603213,206
603234,004
603297,241
603272,525
603220,621
603183,547
603181,075
603161,302
603146,473
603163,774
603220,621
603289,826
603297,241
603267,582
603208,263
603176,132
603126,700
603055,023
603025,363
32

Y
4807831,288
4807826,178
4807826,175
4807824,119
4807821,677
4807818,997
4807818,994
4807817,300
4807815,746
4807814,689
4807815,150
4807818,359
4807819,318
4807821,164
4807810,205
4807788,536
4807789,006
4807825,352
4807858,032
4807971,791
4807985,721
4808011,227
4808034,990
4808042,838
4808042,348
4808046,517
4808050,686
4808056,445
4808043,124
4807868,645
4807834,042
4807834,042
4807834,042
4807789,553
4807769,780
4807745,064
4807722,819
4807715,404
4807695,632
4807685,745
4807700,575
4807715,404
4807685,745
4807668,444
4807656,086
4807651,143
4807636,313
4807638,784
4807638,784

БРОЙ 61

№
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164

X
627904,387
627899,803
627893,000
627904,387
627900,281
627886,250
627878,322
627879,586
627879,438
627876,441
627855,759
627847,706
627815,811
627804,916
627776,838
627751,789
627751,782
627769,282
627776,295
627791,597
627797,972
627812,636
627809,709
627796,059
627791,750
627789,353
627776,368
627758,954
627749,811
627705,115
627688,861
627643,584
627571,530
627559,566
627539,569
627503,125
627554,850
627562,038
627562,754
627562,809
627640,067
627703,066
627717,596
627733,246
627514,710
627522,313
627530,896
627534,848
627534,850

Y
4816183,987
4816171,293
4816152,453
4816120,212
4816100,969
4816073,922
4816046,970
4816013,744
4816010,539
4815929,995
4815869,365
4815854,796
4815797,087
4815770,470
4815720,557
4815684,273
4815684,301
4815720,285
4815731,761
4815750,887
4815771,289
4815795,516
4815807,218
4815819,106
4815825,604
4815839,836
4815858,836
4815874,219
4815888,440
4815921,092
4815938,942
4816005,696
4816115,210
4816136,925
4816159,940
4816194,468
4816282,565
4816295,372
4816295,370
4816295,370
4816295,206
4816295,059
4816295,033
4816288,643
4816628,656
4816604,377
4816605,685
4816599,519
4816599,515

БРОЙ 61

№
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

X
616226,436
616274,648
616306,327
616334,162
616354,455
616392,466
616391,740
616366,887
616366,186
616358,063
616421,195
616461,566
616485,714
616522,400
616448,067
616448,175
616478,225
616536,205
616597,703
616665,619
616754,728
616757,476
616767,221
616832,873
616876,641
616911,164
616938,896
616985,871
617037,374
617047,561
617161,268
617203,942
617214,733
617227,719
617252,500
617307,717
617308,216
617341,739
617367,425
617387,894
617388,291
617413,004
617445,781
617487,523
617538,781
617557,219
617649,281
617692,563
617713,906

ДЪРЖАВЕН

Y
4807049,396
4807040,468
4807011,680
4806989,113
4806972,661
4806916,697
4806915,254
4806925,140
4806923,496
4806904,422
4806871,918
4806857,014
4806855,693
4806873,110
4806897,086
4806901,090
4806904,479
4806938,823
4806957,568
4806943,689
4806911,959
4806908,845
4806888,821
4806818,831
4806772,988
4806739,030
4806698,470
4806666,210
4806609,802
4806579,052
4806452,391
4806393,776
4806382,250
4806356,438
4806353,969
4806350,863
4806350,835
4806335,017
4806316,007
4806297,262
4806296,899
4806292,182
4806296,547
4806337,648
4806273,078
4806250,516
4806127,125
4806077,859
4806055,703

№
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412

ВЕСТНИК

X
603003,119
602953,687
602931,442
602879,538
602864,709
602844,936
602839,992
602839,992
602839,992
602817,748
602812,805
602802,918
602795,503
602795,503
602795,503
602810,333
602827,634
602849,879
602849,879
602827,634
602820,219
602795,503
602775,730
602773,259
602748,543
602748,543
602743,599
602738,656
602741,128
602741,128
602732,195
602571,877
602467,764
602434,946
602404,769
602384,399
602354,431
602358,028
602335,783
602273,993
602244,333
602207,259
602234,447
602214,674
602189,958
602155,355
602150,412
602155,355
602188,245
33

Y
4807628,898
4807619,012
4807609,125
4807601,710
4807596,767
4807604,182
4807614,068
4807636,313
4807641,256
4807641,256
4807619,012
4807606,653
4807599,239
4807589,352
4807564,636
4807547,335
4807542,392
4807530,033
4807510,261
4807507,789
4807510,261
4807520,147
4807530,033
4807532,505
4807530,033
4807507,789
4807480,601
4807455,885
4807445,999
4807430,323
4807426,964
4807370,381
4807334,168
4807320,965
4807314,175
4807311,535
4807317,097
4807324,889
4807349,606
4807354,549
4807349,606
4807337,248
4807354,549
4807376,793
4807371,850
4807359,492
4807374,322
4807391,623
4807413,007

С Т Р. 1 0 1

№
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213

X
627556,390
627556,410
627559,555
627559,675
627560,694
627560,694
627570,350
627594,301
627598,690
627598,689
627598,062
627598,062
627597,377
627597,376
627596,640
627596,638
627583,839
627583,835
627573,791
627546,554
627546,811
627546,717
627548,278
627531,650
627330,062
627266,594
627257,689
627226,390
627190,488
627157,962
627116,231
627079,716
627014,050
626980,910
626946,543
626914,631
626883,521
626882,840
626862,105
626862,000
626850,465
626804,028
626800,797
626782,254
626780,674
626774,934
626745,042
626745,052
626756,434

Y
4816601,565
4816601,421
4816570,449
4816570,458
4816560,516
4816560,510
4816561,497
4816563,418
4816490,735
4816490,730
4816472,534
4816472,524
4816452,542
4816452,534
4816431,394
4816431,388
4816374,962
4816374,954
4816353,577
4816295,615
4816295,612
4816295,414
4816295,409
4816267,945
4815934,984
4815832,625
4815819,986
4815768,742
4815710,747
4815655,514
4815591,076
4815529,092
4815422,616
4815368,303
4815313,991
4815258,144
4815209,217
4815209,470
4815216,674
4815217,297
4815224,682
4815237,162
4815237,975
4815244,417
4815242,490
4815242,211
4815251,442
4815251,460
4815267,752

С Т Р.

№
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

102

X
617780,820
617934,440
617985,344
617997,031
618014,063
618034,870
618054,318
618063,245
618076,375
618104,969
618130,281
618136,125
618129,969
618123,406
618126,373
618100,867
618098,954
618105,188
618085,938
618073,438
618057,906
618052,500
618035,281
617987,469
617925,000
617912,563
617901,635
617921,785
617995,791
618046,370
618086,302
618057,687
618029,089
618031,904
618065,211
618062,586
618058,877
618085,220
618086,250
618083,245
618080,325
618077,663
618075,345
618067,187
618060,743
618059,888
618052,847
618048,897
618048,656

ДЪРЖАВЕН

Y
4806020,133
4805914,491
4805837,719
4805833,469
4805839,844
4805865,073
4805893,129
4805930,751
4805942,563
4805972,344
4806017,234
4806061,797
4806101,500
4806138,203
4806157,116
4806169,232
4806115,669
4806036,828
4806011,938
4806089,078
4806165,938
4806203,688
4806226,953
4806205,984
4806186,469
4806189,563
4806229,098
4806238,805
4806264,893
4806301,630
4806346,885
4806388,710
4806413,578
4806439,616
4806485,095
4806489,665
4806496,119
4806511,026
4806517,552
4806547,005
4806565,038
4806579,034
4806587,020
4806603,936
4806621,677
4806624,030
4806650,477
4806677,268
4806680,608

№
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461

ВЕСТНИК

X
602219,554
602253,127
602291,980
602327,439
602361,012
602391,943
602413,806
602632,462
602752,975
602768,851
602780,397
602791,222
602798,438
602800,603
602797,716
602787,613
602778,202
602780,884
602766,343
602720,023
602699,133
602701,548
602703,669
602704,471
602696,580
602688,993
602656,304
602639,691
602639,432
602639,198
602629,631
602696,188
602768,025
602879,319
602932,943
602889,597
602926,499
602978,403
608654,435
608662,332
608665,385
608666,023
608674,490
608705,844
608716,991
608710,994
608729,216
608734,326
608747,206
34

Y
4807428,850
4807441,675
4807451,106
4807456,387
4807462,422
4807469,590
4807476,281
4807559,991
4807606,897
4807618,444
4807628,546
4807645,144
4807666,793
4807693,494
4807711,535
4807735,349
4807745,064
4807749,661
4807765,817
4807784,452
4807787,685
4807892,607
4807984,777
4808019,612
4808060,665
4808100,135
4808141,183
4808169,088
4808169,719
4808169,917
4808185,988
4808265,870
4808195,648
4808108,144
4808032,536
4807945,270
4807898,304
4807868,645
4808352,758
4808343,885
4808347,495
4808346,951
4808357,041
4808325,688
4808319,044
4808309,454
4808298,483
4808295,336
4808288,600

БРОЙ 61

№
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262

X
626773,924
626793,492
626816,027
626830,982
626882,107
626884,354
626886,816
626888,011
626894,627
626891,140
626896,954
626908,586
626906,938
626900,662
626884,280
626884,107
626884,107
626884,106
626884,323
626930,836
626930,975
626968,483
627064,584
627092,484
627109,476
627115,436
627115,436
627114,034
627113,695
627111,882
627109,396
627109,396
627108,732
627108,077
627107,423
627107,018
627105,231
627103,561
627103,560
627102,719
627102,718
627102,502
627101,657
627101,656
627098,047
627093,143
627089,628
627089,419
627089,419

Y
4815259,505
4815264,447
4815342,948
4815411,966
4815507,460
4815517,658
4815522,522
4815534,255
4815599,160
4815656,179
4815684,113
4815752,951
4815764,804
4815768,798
4815768,361
4815771,194
4815771,213
4815771,217
4815771,375
4815804,470
4815804,564
4815810,335
4815825,223
4815829,823
4815833,624
4815834,958
4815834,962
4815880,056
4815908,365
4815932,416
4815965,400
4815965,404
4815974,211
4816004,168
4816007,470
4816019,859
4816062,658
4816071,916
4816071,922
4816093,732
4816093,739
4816099,310
4816121,377
4816121,385
4816180,647
4816269,589
4816340,515
4816344,737
4816344,740

БРОЙ 61

№
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

X
618080,526
618092,386
618094,311
618097,594
618113,546
618140,857
618145,789
618182,870
618215,031
618228,303
618235,625
618242,453
618243,708
618251,411
618258,778
618269,955
618273,513
618286,563
618315,151
618318,586
618322,367
618323,635
618327,063
618339,437
618343,617
618360,250
618365,188
618423,650
618424,217
618426,035
618439,701
618440,000
618495,433
618504,637
618509,503
618531,713
618554,781
618564,867
618586,438
618609,233
618625,165
618631,777
618633,924
618629,287
618623,105
618618,382
618616,579
618618,124
618624,063

ДЪРЖАВЕН

Y
4806709,607
4806714,918
4806716,471
4806717,250
4806722,194
4806730,659
4806731,653
4806739,125
4806744,391
4806747,832
4806753,938
4806760,001
4806761,116
4806765,023
4806753,971
4806728,231
4806720,036
4806692,469
4806644,128
4806640,874
4806637,292
4806636,091
4806637,078
4806640,262
4806641,337
4806645,691
4806646,703
4806655,209
4806654,309
4806654,864
4806629,783
4806629,234
4806581,839
4806581,442
4806579,159
4806580,276
4806536,563
4806523,010
4806535,172
4806546,138
4806556,353
4806558,929
4806552,146
4806549,398
4806545,705
4806540,124
4806532,911
4806526,728
4806515,423

№
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510

ВЕСТНИК

X
608761,244
608775,888
608793,237
608811,862
608830,166
608847,522
608859,296
608861,495
608868,140
608868,696
608875,815
608876,057
608901,625
608917,756
608941,304
608946,255
608945,427
608913,533
608921,023
608943,172
608931,776
608901,105
608873,753
608784,556
608709,506
608667,443
608645,835
608611,345
608604,529
608633,977
608624,413
608625,847
608628,026
608639,513
608652,476
608654,435
610739,336
610798,313
610804,275
610805,053
610809,588
610814,783
610818,477
610826,159
610847,977
610865,302
610901,617
610902,546
610913,043
35

Y
4808281,256
4808273,596
4808264,523
4808254,780
4808245,936
4808237,625
4808231,993
4808230,940
4808220,670
4808219,825
4808224,085
4808223,970
4808208,625
4808240,886
4808239,956
4808239,761
4808238,581
4808222,958
4808175,312
4808137,567
4808126,163
4808125,001
4808123,893
4808146,671
4808170,901
4808218,435
4808242,748
4808287,739
4808323,843
4808370,751
4808383,539
4808384,874
4808382,426
4808369,520
4808354,960
4808352,758
4808198,048
4808153,070
4808159,648
4808160,507
4808160,154
4808159,778
4808164,223
4808173,508
4808207,470
4808234,472
4808280,353
4808281,483
4808294,284

С Т Р. 1 0 3

№
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311

X
627087,307
627086,986
627156,581
627157,266
627158,837
627172,498
627178,383
627178,384
627186,272
627186,273
627193,692
627203,206
627203,207
627203,998
627207,070
627212,742
627212,743
627215,821
627222,341
627223,453
627223,454
627228,018
627323,101
627329,254
627329,253
627328,300
627343,603
627386,043
627405,893
627479,477
627476,696
627488,959
627500,486
627514,710
629089,890
629077,867
629045,805
629050,153
629059,962
629061,063
629040,969
629018,005
628935,312
628903,987
628875,469
628836,221
628760,372
628734,675
628722,595

Y
4816378,824
4816383,960
4816394,439
4816396,533
4816396,662
4816401,045
4816411,458
4816411,464
4816455,531
4816455,535
4816493,299
4816539,379
4816539,383
4816544,114
4816562,474
4816587,553
4816587,558
4816603,722
4816629,869
4816634,326
4816634,331
4816656,519
4816671,843
4816672,839
4816672,845
4816678,753
4816680,621
4816685,789
4816688,206
4816697,168
4816681,876
4816649,012
4816635,523
4816628,656
4818810,442
4818762,349
4818730,287
4818752,757
4818773,355
4818787,094
4818753,719
4818739,554
4818663,047
4818643,757
4818591,734
4818545,568
4818433,246
4818387,654
4818336,776

С Т Р.

№
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758

104

X
618625,251
618650,497
618675,399
618670,247
618664,751
618659,341
618659,857
618668,873
618679,606
618688,094
618720,469
618745,375
618750,352
618757,720
618770,446
618777,590
618782,284
618779,092
618767,003
618742,333
618715,965
618708,854
618702,000
618716,546
618723,947
618722,531
618703,630
618688,973
618675,622
618658,498
618588,132
618579,094
618581,303
618591,565
618594,597
618624,964
618625,681
618626,673
618636,562
618672,627
618682,899
618700,028
618704,055
618706,708
618725,724
618728,699
618733,508
618728,970
618728,356

ДЪРЖАВЕН

Y
4806513,161
4806463,872
4806416,730
4806415,872
4806413,382
4806406,169
4806399,041
4806372,766
4806353,102
4806337,578
4806329,813
4806332,031
4806334,662
4806332,206
4806332,653
4806334,662
4806340,545
4806371,310
4806419,704
4806479,203
4806521,362
4806534,423
4806537,734
4806544,726
4806555,030
4806566,875
4806594,067
4806622,800
4806639,634
4806660,096
4806785,662
4806803,043
4806804,416
4806808,736
4806810,121
4806826,539
4806826,709
4806824,767
4806829,283
4806845,083
4806852,717
4806865,446
4806868,439
4806871,388
4806892,525
4806895,831
4806903,817
4806916,070
4806917,728

№
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559

ВЕСТНИК

X
610921,795
610924,190
610954,592
611074,458
611198,726
611219,534
611239,616
611254,684
611256,477
611259,630
611265,785
611275,843
611278,938
611284,442
611311,341
611547,242
611549,723
611549,329
611547,557
611519,514
611491,931
611453,322
611447,401
611445,079
611443,942
611441,734
611406,711
611395,396
611384,858
611382,740
611380,078
611378,160
611376,792
611376,395
611369,373
611351,732
611342,220
611320,969
611295,889
611280,150
611266,642
611248,063
611235,188
611231,479
611225,188
611184,930
611166,511
611166,511
611162,939
36

Y
4808306,174
4808309,435
4808293,525
4808220,531
4808144,893
4808128,294
4808112,257
4808101,692
4808100,414
4808098,220
4808093,891
4808092,315
4808091,839
4808093,035
4808076,815
4807908,787
4807895,426
4807888,056
4807854,239
4807775,648
4807711,669
4807631,920
4807633,386
4807628,596
4807628,327
4807627,806
4807582,007
4807564,226
4807547,231
4807553,573
4807557,985
4807562,300
4807563,431
4807564,090
4807573,503
4807588,145
4807592,128
4807608,219
4807627,603
4807635,418
4807637,650
4807628,063
4807617,094
4807615,548
4807617,094
4807619,231
4807623,362
4807634,971
4807657,855

БРОЙ 61

№
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360

X
628720,046
628743,331
628723,870
628668,395
628757,000
628759,087
628760,714
628763,805
628753,238
628724,516
628721,078
628715,643
628697,129
628637,013
628605,377
628596,935
628591,563
628576,366
628568,881
628561,971
628553,666
628548,842
628536,900
628524,795
628500,748
628472,694
628468,686
628428,720
628425,402
628396,546
628392,847
628376,465
628370,095
628364,231
628357,988
628356,469
628351,998
628347,812
628344,445
628336,430
628356,469
628348,483
628324,945
628308,376
628300,360
628281,664
628245,292
628245,075
628244,964

Y
4818316,602
4818279,885
4818244,316
4818135,597
4818167,156
4818155,749
4818147,888
4818132,949
4818117,098
4818084,068
4818080,585
4818073,864
4818040,951
4817976,826
4817919,882
4817904,687
4817893,175
4817860,611
4817844,570
4817841,806
4817838,484
4817836,555
4817816,651
4817796,477
4817756,399
4817728,345
4817720,329
4817700,346
4817698,687
4817648,189
4817641,715
4817611,171
4817599,295
4817587,567
4817575,080
4817572,042
4817566,081
4817560,499
4817537,835
4817483,871
4817459,824
4817452,622
4817431,393
4817403,715
4817383,677
4817377,387
4817422,325
4817422,184
4817422,322

БРОЙ 61

№
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801

X
618712,049
618706,545
618694,337
618689,895
618689,543
618680,250
618680,012
618679,926
618680,239
618680,837
618681,815
618684,667
618688,685
618687,856
618686,452
618681,906
618660,949
618660,874
618651,074
618602,215
618591,076
618587,297
618563,923
618549,652
618548,289
618511,906
618476,073
618439,344
618449,187
618452,192
618451,477
618450,904
618447,899
618445,492
618439,865
618436,650
618421,108
618419,642
618416,471
618405,877
618394,746
618385,594
618371,563

ДЪРЖАВЕН

Y
4806943,151
4806951,732
4806969,675
4806976,203
4806976,720
4806997,903
4806998,445
4807010,209
4807015,044
4807024,286
4807039,404
4807054,660
4807076,156
4807079,918
4807086,289
4807096,641
4807146,746
4807146,924
4807170,354
4807142,876
4807136,704
4807134,610
4807121,657
4807113,749
4807112,994
4807091,609
4807072,464
4807055,063
4807036,066
4807023,099
4807010,649
4807000,688
4806992,444
4806989,927
4806984,043
4806980,680
4806968,659
4806970,559
4806974,669
4806992,842
4807011,936
4807019,000
4807031,531

№
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602

ВЕСТНИК

X
611155,013
611150,771
611145,748
611144,631
611142,845
611133,915
611121,859
611109,580
611103,156
611086,938
611076,872
611076,426
611066,670
611054,989
611055,058
611055,470
611072,021
611059,321
611029,687
610991,587
610942,904
610880,462
610847,654
610754,520
610702,662
610642,337
610536,503
610500,520
610461,361
610455,363
610457,040
610455,532
610465,785
610466,914
610468,585
610531,407
610585,177
610626,376
610644,944
610670,767
610676,857
610677,826
610739,336

Y
4807672,925
4807681,967
4807699,270
4807732,647
4807743,921
4807750,954
4807752,517
4807757,540
4807767,063
4807789,281
4807795,048
4807795,191
4807804,377
4807814,725
4807815,523
4807815,464
4807840,954
4807868,471
4807906,571
4807940,438
4807992,296
4808028,279
4808065,321
4808107,655
4808131,996
4808151,046
4808191,263
4808264,288
4808323,555
4808365,545
4808368,528
4808369,620
4808401,415
4808400,594
4808399,403
4808353,750
4808314,639
4808284,705
4808271,217
4808252,438
4808248,015
4808247,276
4808198,048

С Т Р. 1 0 5

№
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403

X
628237,644
628201,810
628201,360
628202,078
628206,399
628183,967
628145,681
628145,357
628205,722
628194,453
628156,952
628164,649
628181,485
628191,478
628201,851
628217,653
628232,540
628236,266
628248,259
628257,484
628488,812
628781,007
628783,410
628786,683
628790,228
628951,848
628959,078
628957,773
628964,732
628963,310
628965,184
628964,649
628961,815
628945,611
628952,361
628952,238
628964,300
629101,914
629107,340
629081,875
629077,867
629085,938
629089,890

Y
4817417,575
4817436,254
4817436,993
4817460,571
4817463,266
4817495,502
4817568,928
4817573,257
4817629,683
4817647,588
4817707,170
4817713,082
4817728,225
4817737,992
4817749,252
4817770,643
4817795,153
4817802,153
4817816,516
4817850,338
4818472,031
4819254,618
4819254,815
4819255,075
4819255,361
4819224,916
4819223,325
4819202,942
4819202,817
4819163,611
4819162,878
4819157,671
4819130,031
4819038,885
4819037,846
4819036,645
4819036,010
4819014,838
4818940,171
4818918,652
4818866,551
4818828,889
4818810,442

Координати на точките, описващи териториите, които не са включени в разпространението на
местообитание 62С0
№

1

X
Y
618239,695 4805792,975

№
116

X
Y
№
618751,191 4806111,311 231
37

X
Y
618674,199 4807237,419

С Т Р.

№

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

106

X
618230,522
618215,856
618195,034
618169,528
618099,632
618017,228
617951,501
617911,770
617881,605
617838,195
617815,632
617769,770
617739,605
617602,191
617525,354
617422,692
617290,699
617194,414
617126,504
617043,291
616981,757
616922,137
616814,693
616788,549
616815,544
616808,849
616826,357
616831,016
616922,985
616914,892
616931,078
616940,852
617050,190
617043,021
617053,409
617062,641
617157,015
617150,498
617167,665
617176,249
617282,632
617273,123
617291,516
617301,443
617399,322
617388,145
617407,029
617419,089
617521,113

ДЪРЖАВЕН

Y
4805771,483
4805759,049
4805741,710
4805726,014
4805705,167
4805680,397
4805660,532
4805644,100
4805625,216
4805595,541
4805579,599
4805569,299
4805558,998
4805483,731
4805439,096
4805366,085
4805280,002
4805225,483
4805178,297
4805113,894
4805073,084
4805034,825
4804949,380
4804929,613
4804965,974
4804979,364
4804990,070
4804976,827
4805053,590
4805066,588
4805076,153
4805064,858
4805132,423
4805145,440
4805153,079
4805143,742
4805215,662
4805230,867
4805242,884
4805230,867
4805288,673
4805304,442
4805316,950
4805299,832
4805372,524
4805389,298
4805400,335
4805385,277
4805457,332

№
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ВЕСТНИК

X
618762,460
618760,605
618752,624
618740,724
618726,502
618723,890
618718,085
618721,859
618737,967
618744,642
618761,476
618768,732
618777,149
618783,969
618784,652
618790,949
618792,512
618797,758
618798,651
618796,307
618783,281
618781,795
618771,637
618762,460
618707,254
618677,939
618671,998
618659,735
618647,850
618628,419
618605,025
618581,444
618582,010
618589,556
618600,498
618615,024
618645,397
618671,054
618707,254
598904,252
598974,778
599030,398
599125,502
599169,834
599203,263
599212,549
599218,121
599232,979
599294,267
38

Y
4806124,260
4806124,232
4806134,390
4806162,108
4806198,968
4806213,335
4806243,955
4806259,047
4806264,997
4806266,448
4806270,366
4806274,429
4806276,461
4806277,187
4806276,998
4806270,625
4806216,819
4806191,368
4806174,623
4806164,242
4806143,901
4806141,581
4806126,288
4806124,260
4806088,481
4806080,919
4806087,794
4806125,902
4806158,539
4806189,667
4806220,795
4806255,696
4806267,770
4806273,241
4806279,655
4806282,107
4806230,982
4806173,254
4806088,481
4806637,166
4806633,259
4806635,164
4806631,402
4806624,166
4806607,451
4806592,593
4806581,450
4806572,164
4806570,307

БРОЙ 61

№
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

X
618676,123
618700,935
618417,314
618405,835
618409,196
618408,343
618426,211
618436,840
618461,508
618514,206
618545,414
618589,997
618638,243
603792,759
603774,588
603750,057
603791,547
603798,664
603775,799
603792,759
621415,094
621537,875
621563,594
621610,375
621314,531
621326,219
621368,313
621351,938
621209,179
621025,719
620992,320
620935,123
620799,176
620871,375
620895,938
621010,249
621047,938
621087,688
621261,906
621327,624
621377,688
621415,094
626190,969
626210,036
626232,583
626270,724
626275,066
626280,656
626281,774

Y
4807238,553
4807217,230
4807049,988
4807069,279
4807081,168
4807081,826
4807141,113
4807160,921
4807205,469
4807313,399
4807332,088
4807299,207
4807217,380
4808072,269
4808066,212
4808132,687
4808146,921
4808128,598
4808120,270
4808072,269
4808574,781
4808568,938
4808579,453
4808517,484
4808419,266
4808352,625
4808339,750
4808278,953
4808311,758
4808395,875
4808409,243
4808411,315
4808441,986
4808484,750
4808535,016
4808546,411
4808522,156
4808549,047
4808565,422
4808588,201
4808618,047
4808574,781
4813608,801
4813600,911
4813601,841
4813597,687
4813577,246
4813563,830
4813551,533

БРОЙ 61

№
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

X
617512,977
617529,409
617539,924
617640,673
617635,602
617656,694
617663,947
617738,552
617779,362
617775,640
617795,567
617803,911
617897,965
617960,314
617956,390
617975,274
617981,160
618087,598
618083,429
618103,785
618110,161
618180,910
618213,925
618200,689
618210,573
618228,108
618251,064
618284,327
618277,207
618305,264
618312,674
618291,440
618239,695
618657,031
618640,600
618633,733
618618,282
618596,945
618591,521
618573,646
618601,386
618627,873
618653,869
618657,548
618672,258
618673,463
618657,031
618751,191
618738,855

ДЪРЖАВЕН

Y
4805472,438
4805484,455
4805469,447
4805527,155
4805544,296
4805555,087
4805541,183
4805582,311
4805593,470
4805612,231
4805619,700
4805601,122
4805657,873
4805676,486
4805690,466
4805696,106
4805681,882
4805714,500
4805730,441
4805738,535
4805719,650
4805743,216
4805774,155
4805782,974
4805798,596
4805789,669
4805838,768
4805911,982
4805933,778
4805943,980
4805904,213
4805897,267
4805792,975
4805993,878
4805991,181
4806011,782
4806054,946
4806122,389
4806132,511
4806182,230
4806195,182
4806158,885
4806099,289
4806072,311
4806019,134
4805998,048
4805993,878
4806111,311
4806097,136

№
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

ВЕСТНИК

X
599325,839
599346,269
599375,984
599411,271
599444,701
599465,130
599478,131
599487,417
599487,417
599487,417
599491,131
599492,988
599453,987
599427,986
599405,699
599400,128
599364,841
599336,983
599310,982
599270,123
599245,979
599214,407
599188,406
599186,548
599184,691
599173,548
599160,547
599132,689
599091,831
599069,544
599060,258
599030,543
599028,685
599080,687
599067,687
599036,114
598993,398
598956,254
598887,537
598872,680
598868,965
598865,251
598852,250
598826,249
598794,677
598772,390
598737,103
598698,102
598644,243
39

Y
4806581,450
4806594,450
4806601,879
4806607,451
4806611,165
4806609,308
4806601,879
4806594,450
4806585,164
4806574,021
4806574,021
4806564,735
4806566,592
4806577,736
4806566,592
4806548,020
4806548,020
4806529,448
4806518,305
4806516,448
4806522,019
4806518,305
4806494,161
4806484,875
4806460,731
4806444,016
4806429,159
4806421,730
4806414,301
4806447,731
4806455,160
4806457,017
4806471,874
4806522,019
4806544,306
4806544,306
4806551,735
4806549,877
4806544,306
4806542,448
4806520,162
4806497,875
4806486,732
4806483,018
4806471,874
4806460,731
4806451,445
4806449,588
4806449,588

С Т Р. 1 0 7

№
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

X
626287,363
626301,897
626315,312
626330,964
626330,964
626323,138
626311,958
626296,539
626275,340
626245,345
626220,708
626194,721
626171,518
626149,855
626174,450
626193,455
626215,814
626209,106
626207,988
626193,578
626149,166
626156,609
626190,969
626612,252
626603,238
626603,238
626609,455
626615,515
626620,178
626624,684
626628,570
626633,698
626639,448
626646,752
626647,529
626647,840
626649,394
626650,171
626649,860
626646,752
626647,995
626652,658
626660,273
626668,509
626676,124
626678,766
626678,455
626670,996
626658,563

Y
4813532,527
4813512,404
4813504,579
4813472,158
4813453,153
4813424,086
4813399,491
4813391,349
4813382,173
4813375,043
4813372,343
4813386,370
4813399,322
4813448,681
4813490,045
4813494,517
4813516,876
4813563,830
4813586,189
4813591,918
4813593,697
4813602,121
4813608,801
4813805,410
4813804,322
4813806,653
4813812,714
4813818,620
4813823,904
4813827,789
4813834,471
4813838,823
4813843,019
4813851,411
4813856,850
4813860,580
4813866,951
4813876,120
4813884,512
4813887,776
4813890,729
4813892,749
4813893,526
4813893,371
4813892,594
4813891,195
4813889,175
4813887,310
4813887,154
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№
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

108

X
618731,554
618728,536
618721,933
618712,311
618698,351
618694,578
618694,578
618697,031
618707,218
618714,575
618720,235
618723,253
618730,234
618743,817
618751,114
618751,929
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Y
4806099,021
4806103,737
4806133,545
4806158,447
4806188,820
4806197,121
4806204,101
4806208,440
4806213,723
4806214,100
4806207,497
4806193,914
4806173,728
4806141,468
4806121,178
4806115,245

№
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
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X
598594,098
598571,811
598562,525
598555,096
598560,668
598569,954
598586,669
598660,957
598711,102
598753,818
598766,819
598822,535
598855,965
598904,252
618638,243
618638,851

Y
4806447,731
4806455,160
4806486,732
4806516,448
4806540,591
4806553,592
4806574,021
4806583,307
4806594,450
4806607,451
4806611,165
4806626,023
4806635,309
4806637,166
4807217,380
4807216,577
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№
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

X
626655,144
626655,455
626655,610
626657,631
626658,252
626658,252
626655,300
626650,793
626645,198
626642,090
626639,604
626633,076
626627,793
626621,576
626616,914
626614,428
626612,252

Y
4813883,891
4813877,985
4813871,614
4813864,154
4813857,161
4813853,276
4813847,370
4813844,107
4813839,600
4813838,978
4813836,647
4813831,208
4813825,613
4813819,086
4813812,403
4813807,741
4813805,410

5548

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока, имитираща храна, е
във видимо несъответствие с изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1 „Безопасност
на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4. „Изпитване
на опън“, поради възможност за лесно отделяне
на малки части, които влизат изцяло в цилиндъра
за малки части, и съгласно Наредбата за стоките,
имитиращи храни. Поради това, че макар че не
е храна, стоката има такава форма, цвят, външен
вид и размер, поради което е привлекателна за
деца до 3-годишна възраст и може да я объркат
с храна, да я поставят в устата си, да я отхапят
или да погълнат малка част от нея, което може
да съдържа рискове за здравето и безопасността
им и да причини задавяне или запушване на
храносмилателния тракт.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съ-

ЗАПОВЕД № 300
от 21 април 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на Комисията съгласно протокол № 10
от 16.03.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка
с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изискванията
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4. „Изпитване
на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стока, имитираща храна – сапун под формата на
близалка, червен на цвят, кръгъл с диаметър 5,5
см и дървена дръжка, опакован в индивидуална
целофанова опаковка с прикрепена панделка в
червен цвят и етикет със съдържание: „Нанесете продукта на тялото си. Изплакнете с вода.
Съхранявайте на сухо и хладно място. Начин на
употреба: намокрете продукта под топла течаща
вода. ВНИМАНИЕ!!! Не е хранителен продукт.
Пазете далеч от деца! Арт. № 1147245, баркод:
46634600034, произведено в Китай“, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
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общаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5396

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 303
от 8 юни 2017 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-Ж-15 от 2.07.2007 г. от
Жеко Павлов Дешев с искане за допускане на
устройствена процедура – план за застрояване
на имот № 607, к.л. 809, м. К в. Симеоново,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 13, том Ik, peг. № 1237, дело № 99 от
17.12.1998 г. за имоти с пл. № 439 и 607 на името на заявителя, договор за доброволна делба
от 15.12.1998 г., скица на имота, мотивирано
предложение.
На 14.11.2007 г. с мотивирано предписание от
главния архитект на София е допусната устройствена процедура – изработване на ПУП – ПРЗ.
Със заявление вх. № ГР-94-Ж-15 от 14.01.2008 г.
е внесен проект с обяснителна записка.
Допълнително са представени: съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 8.04.2008 г. и „Софийска вода“ – АД, с изходни
данни от м. 03.2008 г.
С писмо изх. № ГР-94-Ж-15 от 29.02.2008 г.
проект ът е изпратен до район „Витоша“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ на
заинтересованите лица.
С писмо № 66-02-774 от 18.11.2008 г. на главния
архитект на район „Витоша“ е удостоверено, че
в законоустановения срок е постъпило 1 бр. възражение, оттеглено от възразителя на 1.10.2012 г.
На 13.08.2012 г. е представена скица № 31053
от 16.05.2012 г. от СГКК – София, за имот с
идентификатор 68134.2047.607.
Със заявление вх. № ГР-94-Ж-15 от 16.08.2012 г.
от Павел Жеков Андонов е представено удостоверение за наследници на Жеко Павлов Дешев.
Във връзка с влязлата в сила за територията
на район „Витоша“ кадастрална карта проектът
е преработен.
Със заявление от 13.05.2013 г. са представени
контролно заснемане и декларация за липсата
на дървесно-храстова растителност съгласно
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на
10.05.2013 г., и скица от СГКК – София, за ПИ
с идентификатор 68134.2047.607 по КККР.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-49 от 2.07.2013 г., т. 10, със
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служебно предложение да се изпълнят изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
Корекциите по проекта са нанесени в кафяв
цвят.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № Г Р-9 4 -Ж-1 5 -[1] о т
20.07.2015 г. от Павел Жеков Андонов е декларирано, че е съгласен задънената улица да
завърши с обръщало в неговия имот.
Проект ът е разгледан от ОЕСУ Т, като с
решение по протокол № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г.,
т. 14, е направено служебно предложение проектът да се коригира, като се предвиди обръщач
в ПИ с идентификатор 68134.2047.607. Проектът
е приет, като се предлага след изпълнение на
служебното предложение да се изпрати в СОС
за одобряване.
Корекциите по проекта са нанесени в кафяв
цвят.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124
ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проекта за ПРЗ е
направено от заинтересованото лице по смисъла
на чл.131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно: Павел Жеков Андонов, собственик на
имот с идентификатор 68134.2047.607 по КККР
(номер по предходен план: 607), което се установява от приложения документ за собственост, удостоверение за наследници и скица от
СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план за
улица до о.т. 425ж е одобрен със Заповед № РД09-50-623 от 21.06.2005 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Имот с идентификатор 68134.2047.607 представлява неурегулиран поземлен имот. С внесения
проект за ПР имотът се урегулира по границите
си в кадастралната карта в нов УПИ II-607, с
което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
За осигуряване на лице (изход) към улица
се продължава задънена улица от о.т. 425ж по
о.т. 425з до о.т. 425и и от о.т. 425и до о.т. 425к.
Предвид дължината на задънената улица за
същата е предвидено уширение.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване в новообразувания
УПИ II-607 се предвижда свободностояща двуетажна жилищна сграда с Кб=7,5 м.
П ла н ът за зас т роява не се одобрява п ри
спазване нормите на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32
ЗУТ с оглед на предвиденото в съседните имоти застрояване и с оглед на бъдещото такова в
зона „Жм3*“.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
В конкретния случай не се налага одобряване
на СПН, тъй като такива са приети с ОУП на
СО в част схеми „Зони и терени за прилагане на
специфични правила и нормативи в отклонение
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от общите в ОУП“. Параметрите на застрояване
са отразени в матрицата върху плана съгласно
посочената схема, т. 7 от същата. Предвид малкия обхват на конкретния ПУП не се налага
изработване на допълнителни СПН.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПРЗ от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на заинтересованите лица, проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за изменение на уличната регулация
и планът за регулация и застрояване е изработен
върху действаща кадастрална карта, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО новият УПИ, обект
на плана, попада в „Жилищна устройствена зона
за малкоетажно застрояване, ограничителни параметри, със специфични правила и нормативи в
отклонение от общите по ОУП“ (Жм3*), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 5, е допустимо конкретното предназначение
за жилищно застрояване. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества – „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и декларация, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предвиденото с проекта изменение за създаване на улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, предвиждащо
отчуждаване на част от имоти с идентификатори
68134.2047.604, 605, 606, 607, 608, 609, поради
което на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри проекта е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУ Т,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4,
чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ,
т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г.,
т. 14, Столичният общински съвет реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява:
1. Проект за план за улична регулация на
местност Кв. Симеоново, продължаване на улица от о.т. 425ж по о.т. 425з до о.т. 425и и създаване
на задънена улица от о.т. 425и до о.т. 425к по
червените линии, цифри и букви с корекциите
в кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Проект за план за регулация на местност К в. Симеоново, к в. 61, за създаване на
УПИ II-607 по червените и сините линии и
цифри съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване на местност К в. Симеоново, кв. 61, нов УПИ II-607,
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5283

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 434
от 13 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 26.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
№ 112, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 234 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие в търга – 23 400 лв.,
се внася по банковата сметка на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, при
„Общинска банка“ – А Д, BIC – SOMBBGSF,
ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне
на депозитите – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5563
РЕШЕНИЕ № 435
от 13 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 693 от
29.09.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VII со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
№ 114, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 20 000 лв.,
се внася по банковата сметка на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, при
„Общинска банка“ – А Д, BIC – SOMBBGSF,
ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне
на депозитите – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5564

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 436
от 13 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 411 от
6.07.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 20.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
Поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2120
в УПИ I 1-19, кв. 172 – „за чисто производство,
офиси и КОО“, м. Военна рампа-запад, ул. Бяла
бука № 12, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5565
РЕШЕНИЕ № 437
от 13 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 411 от
6.07.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с идентификатор 68134.1380.196, кв. 172,
м. Военна рампа-запад, ул. Александър Михов
№ 18, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5566
РЕШЕНИЕ № 438
от 13 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 411 от
6.07.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с идендификатор 68134.1380.195 в УПИ I
1-19 – „за чисто производство, офиси и КОО“,
кв. 172, м. Военна рампа-запад, ул. Александър
Михов № 20, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 56 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5567

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 240
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Алфатар, реши:
1. Одобрява нанасяне на имотите по кадастралния план на „Стопански двор“, предоставен
от ОД „Земеделие“ – Силистра, и заличаване на
съборените сгради.
2. Одобрява изменението на уличната регулация и създаване на нови урегулирани поземлени
имоти, като вътрешните им регулационни линии
съвпадат с имотните граници.
3. Одобрява създаване на нов квартал № 22.
4. Одобрява създаване на нова улична отсечка с преобладаваща ширина 17 м и вътрешни
улични отсечки, следващи контура на имотите
по кадастралния план на „Стопански двор“, с
ширина 6 м.
5. Одобрява образуване на седем нови УПИ
в кв. 14, отредени за „Стопанска дейност“:
– УПИ IX-149, кв. 14, с площ 2888 кв. м;
– УПИ XV-150, кв. 14, с площ 6000 кв. м;
– УПИ XIV-151, кв. 14, с площ 684 кв. м;
– УПИ ХІІІ-152, кв. 14, с площ 299 кв. м;
– УПИ XII-153, кв. 14, с площ 2060 кв. м;
– УПИ XI-154, кв. 14, с площ 1671 кв. м;
– УПИ X-160, кв. 14, с площ 4609 кв. м.
6. Одобрява образуване на шест нови УПИ в
кв. 22, отредени за „Стопанска дейност“:
– УПИ І-155, кв. 22, с площ 1188 кв. м;
– УПИ ІІ-156, кв. 22, с площ 1625 кв. м;
– УПИ ІІІ-157, кв. 22, с площ 601 кв. м;
– УПИ IV-158, кв. 22, с площ 518 кв. м;
– УПИ V-159, кв. 22, с площ 10 581 кв. м;
– УПИ VІ-160, кв. 22, с площ 8378 кв. м.
7. Одобрява образуване на ПИ № 161, представляващ местен път, с площ 1890 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Алфатар, пред Административния
съд – Силистра.
Председател:
Е. Талят
5524

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАПОВЕД № 310
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321,
ал. 1 ЗПУО и Решение № 406, протокол № 29 от
25.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Вършец,
нареждам:
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1. Преобразу вам чрез вливане като бази
(филиали) към ДГ „Слънце“, гр. Вършец, считано от 1.09.2017 г. следните детски градини в
община Вършец:
– Детска градина „Звънче“ – гр. Вършец,
кв. Заножене;
– Детска градина – с. Долно Озирово.
2. Обу чен ие т о на децата о т нас елен и т е
места на вливащите се детски градини да се
осъществява в съответните населени места, в
бази (филиали) към ДГ „Слънце“, с една смесена
група без директор, с две учителки.
3. Задължителната документация на ДГ„Звънче“ – кв. Заножене, и ДГ – с. Долно Озирово,
наличният инвентар и сградният фонд да се
приемат за управление и стопанисване от ДГ
„Слънце“, гр. Вършец.
4. Да се извърши инвентаризация на материално-техническата база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните и приемащата детска
градина.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят
при условията на КТ.
6. Адресите на сградите, в които ще се провежда обучението, са, както следва:
– гр. Вършец, ул. Д-р Елена Теодосиева № 1;
– г р. Вършец, к в. За ножене, ул. М ла дос т
№ 16;
– с. Долно Озирово, община Вършец, ул. Първа № 22.
7. Финансиращ орган по преобразуването е
Община Вършец.
Заповедта да се доведе до знанието на директорите на преобразуваните и приемащата
детска градина за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец.
Кмет:
И. Лазаров
5458

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 418
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6,
ал. 1, чл. 34, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС, чл. 15,
ал. 3 и 5, чл. 129 ЗУТ във връзка с чл. 54, ал. 1,
т. 2 от НРПУРОИ в Община Доспат Общинският
съвет – гр. Доспат, реши:
1. Вк лючва в Програмата за у правление
и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост на Община Доспат през 2017 г.,
общинските части, придаващи се към новообразувания УПИ І-167, кв. 26 на с. Змейца.
2. Променя собствеността на 25 кв. м от улица от публична в частна общинска собственост
в кв. 26 на с. Змейца.
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Ружди Мустафов Адемов от
с. Змейца по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
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4. Упълномощава кмета на община Доспат да
сключи предварителен договор с Ружди Мустафов
Адемов от с. Змейца за продажбата на общинската
част с площ 25 кв. м, представляваща общински
имот, придаващ се към новообразувания УПИ
І-167, кв. 26 по ПУП на с. Змейца, на пазарна
цена 154 лв. без ДДС.
5. Одобрява ПУП – ИПР за УПИ І-167, кв. 26
на с. Змейца.
6. Упълномощава кмета на община Доспат да
извърши всички необходими законосъобразни
действия по т. 1, 2, 3, 4 и 5.
Председател:
Ад. Ферев
5442

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 499
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за
елек т роснабд яване на поземлен имот (ПИ)
№ 058061, собственост на Георги Димов Георгиев, преминаващ през ПИ № 000167 – „дере“, и
№ 000165 – „полски път“, в м. Досотя, землище
с. Розово, ЕК АТТЕ 62983, с дължина 108,5 м и
сервитут 217 кв. м.
Решението може да са обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5521
РЕШЕНИЕ № 500
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за
елек т роснабд яване на поземлен имот (ПИ)
№ 043002, собственост на Метин Фезлиев Пазвантов, преминаващ през ПИ № 000359 – „дере“,
и ПИ № 000113 – „полски път“, намиращи се в
м. Под село в землището на с. Долно Изворово,
община Казанлък, ЕК АТТЕ 22633, с дължина
42 м и площ на сервитута 84 кв. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5522

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 446
от 29 юни 2017 г.
Н а о с нов а н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11
ЗМСМ А и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нск и я т
с ъ в е т – г р. Ко т е л , одо б р я в а п р о ек т з а
ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект:
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Кабелна линия 1 kV от нов МКТТ 20/0,4 kV
на съществуващ ЖБ стълб в ПИ 000326 от ВЛ
20 kV „Аврамов“ през ПИ 000326 и 260007 до
ел. табло на обект „Търговско дружество“ в ПИ
260005 в землището на с. Градец, община Котел.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
5460

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-194
от 12 юли 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 2.02.2017 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 29.06.2017 г. на Община Невестино одобрявам план на новообразувани имоти
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор
№ 30613.601.1 в м. Ташарника (Дави дол), попадащ в имот № 017008 от КВС на с. Згурово,
община Невестино.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
5553

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 311
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лом,
одобрява ПУП – парцеларен план за проектиране
на нов кабел 20 kV от съществуващ железорешетъчен стълб на въздушен електропровод
20 kV „Блатото“ (П/Ст „Лом“) до нов бетонов
комплектен трафопост 20/0,4 kV в ПИ № 001074
в землището на с. Добри дол, община Лом.
Председател:
Хр. Христова
5554

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 89
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура към ПУП – ПЗ: „Трасе на ка-
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белна линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.43
по плана на новообразуваните имоти по § 4
ЗСПЗЗ в м. Мамулица, землище на Момчилград,
община Момчилград“, с възложител така, както
е показано в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
5440
РЕШЕНИЕ № 90
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура към ПУП – ПЗ: „Трасе на кабелна линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.69 по
плана на новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ
в м. Мамулица, землище на Момчилград, община Момчилград“, с възложител Шабан Абдула
Юсеин така, както е показано в графичната
част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
5446

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1006
от 22 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 57, ал. 1
ЗИДЗУТ и протокол № 19 от заседание на ПК
„По устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по чл. 16 ЗУТ на част от
землището на с. Горни Окол, община Самоков.
2. Под робен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за
улична регулация – нова улица от о.т. 77а от
регулационния план на с. Горни Окол до о.т.
375 в новата жилищна територия в землището
на с. Горни Окол, засягаща ПИ № 16599.47.80,
16599.47.81, 16599.47.82, 16599.47.83, 16599.47.79,
16599.47.113, 16599.2.374, 16599.2.71, 16599.48.88,
16599.48.106, 16599.48.104, 16599.48.103, 16599.48.107,
16599.48.108, 16599.48.110, 16599.48.119, 16599.48.118,
16599.48.117, 16599.48.116, 16599.2.69, 16599.48.120
и 16599.2.912.
3. Подробен устройствен план – парцеларен
план за нова пътна връзка от съществуващ
път с. Горни Окол – с. Долни Окол до новата
жилищна територия в землището на с. Горни
Окол, засягаща ПИ № 16599.37.2, 16599.37.99,
16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26, 16599.39.27,
16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32, 16599.39.33,
16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38, 16599.39.40,
16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44, 16599.39.46,
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16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6, 16599.40.7,
16599.40.8, 16599.40.17, 16599.40.18, 16599.40.26.
4. Подробен устройствен план – парцеларен
план за довеж дащ водопровод от сонда ж ни
к ладенци до новата жилищна територия на
с. Горн и Окол, зася га щ П И № 16599.2.137,
16599.35.5, 16599.37.55 и 16599.87.448.
5. Подробен устройствен план – парцеларен
план за електрическа подстанция и подземен
електропровод – кабел 110 kV и кабел 20 kV, засягащи ПИ № 16599.2.399, 16599.2.437, 16599.2.501,
16599.2.58, 16599.35.35 и 16599.87.448.

Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Е. Найденов
5448

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 59
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на експертен съвет
с протокол № 3 от 19.06.2017 г. Общинският
съвет – с. Ситово, одобрява ПУП – парцеларен
план за изместване на водопровод РЕ ∅ 180,
минаващ през поземлени имоти № 000487 и
№ 000496 в ПИ № 038101, ПИ № 038102 и ПИ
№ 000487 по КВС на землището на с. Ситово,
община Ситово, с възложител: Община Ситово.
Председател:
Ст. Арсов
5453

5459

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСК А ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 51
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 3 – 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ
№ 046012, м. Романов дол, землище на с. Белопопци, община Горна Малина.
2. При прилагането на подробния устройствен план да се спазват всички изисквания на
действащата нормативна уредба.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Е. Найденов
5441
РЕШЕНИЕ № 61
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 3 – 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП – ИПР)
на улица по границата на УПИ II-165, кв. 29, с
о.т. 131 и о.т. 132; отпадане на улица от о.т. 138
до о.т. 131, гранична с УПИ II-165 и УПИ I-167;
създаване на нова улица с о.т. 190 до о.т. 194;
изменение на границата на УПИ II-165, кв. 29;
създаване на У ПИ X III – за озелен яване и
паркинг, кв. 29; създаване на УПИ XIV – за
озеленяване, и УПИ XII-168, кв. 22, и подробен
устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) на УПИ ІІ-165, кв. 29,
и новосъздаден УПИ ХІІ-168, кв. 22, по регулационния, застроителния и кадастралния план
на с. Байлово, община Горна Малина.

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

40. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за т ърсене и
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни
изкопаеми, в площ „Турон“, разположена на
територията на община Мирково и община Челопеч, Софийска област, и описана със следните
координати в координатна система 1970 година:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4610146.30

8546295.78

2.

4608402.88

8554863.49

3.

4607862.89

8556064.88

4.

4604877.40

8556064.73

5.

4604832.24

8554977.16

6.

4600154.09

8555125.98

7.

4600164.99

8554679.99

8.

4600177.95

8554254.97

9.

4600287.26

8550360.45

10.

4602508.43

8548045.97

11.
4604336.40
8546219.17
5525
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-30 от 18.07.2017 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект:
„Изграждане на маршрутно-релейна централизация тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуко-
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во“, с местоположение гара Карлуково, община
Луковит, област Ловеч. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5456
7. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170004-091-0000306 от 12.07.2017 г. възлага
на Траян Василев Тодоров с адрес: гр. Добрич,
ул. К лимент Охридски № 31, вх. В, ет. 1, ап. 1,
следния недвижим имот: масивна едноетажна
сграда за търговия – магазин за хранителни
стоки, състоящ се от търговска част, два склада, баня и тоалетна с преддверие, със застроена площ 167 кв. м по актуална скица, а по
одобрен проект 162,50 кв. м, с идентификатор
65927.501.1958.3, с административен адрес: Севлиево, ул. Стоян Бъчваров № 8, която сграда
е построена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1958, целият с площ 4609 кв. м,
п ри г ра н и ц и: 65927.501.4597, 65927.501.5114,
65927.501.5115, 65927.501.3711, 65927.501.2311,
65927.501.4663. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението
на имота.
5533
149. – На ц ион а л н ат а а г ен ц и я з а п ри ходите, Териториална дирекция – Пловдив, на
основа н ие ч л. 239, а л. 2 ДОПК въ з ла га на
Петьо Николов Чолаков с адрес Асеновград,
бул. България № 23, ет. 1, ап. 5: 1. С постановление за възлагане на недвижим имот, изх.
№ С170016-091-0000297 от 7.07.2017 г., поземлен
имот, КИД 06029.502.82 по кадастрална карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-42 от 9.06.2004 г., номер по предходен
план: квартал: 3, парцел: XIV-82, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), площ 540 кв. м, намиращ се в с. Боянци,
община Асеновград, област Пловдив, ул. Бузлуджа № 11, с граници: 06029.502.73, 06029.502.471,
06029.502.83, 06029.502.84. 2. С постановление за
възлагане на недвижим имот, изх. № С170016091- 0 0 0 0298 о т 7.07.2017 г., 491/510 и деа л н и
части от поземлен имот, КИД 06029.502.83 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № 300-5-42 от 9.06.2004 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер
по предходен план: квартал: 3, парцел: XV-83,
с т ра й но п р ед н а зн ачен ие н а т ери т ори я т а:
у р ба н и зи ра н а , н ач и н н а т ра й но по л зва не:
ниско застрояване (до 10 м), площ 510 кв. м,
намиращ се в с. Боянци, община Асеновград,
област Пловдив, ул. Бузлуджа № 13, с границ и: 06029.502.82, 06029.502.471, 06029.502.85,
06029.106.32, 06029.502.84. Имотите се продават
такива, каквито са в момента на продажбата, и
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купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупените имоти. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
5534
57. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Етнография – Българска народна култура) – един; 1.2.
Педагог ика (Ди дак т ика, м узейно образование) – един; 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Теория и история на културата. Приложно културознание) – един; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Теория и история на културата. История на
българската средновековна к улт у ра) – един;
доценти по професионално направление: 3.6.
Право (Гражданско и семейно право) – един;
3.3. Политически науки (Международни отношения) – един; 4.2. Химически науки (Теоретична
химия) – един; 4.5. Математика (Математическа логика) – един; 7.1. Медицина (Физикална
и рехаби ли тац ионна медиц ина) – един; 3.2.
Психология (Социална психология – социална пси хологи я на маргина лизирани общности) – един; 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (Социология – Социология
на т ру да) – ед и н; 4.3. Биолог и ческ и нау к и
(Обща и геологична микробиология) – един;
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението в дигитална и традиционна среда – английски език) – един; главни асистенти
по професионално направление: 2.1. Филология
(Славянск и езици – руск и език) – един; 4.5.
Математика (Математическа логика) – един;
4.3. Биологически науки (Екология и опазване
на екосистеми те – зооеколог и я) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по … (Физическо
възпитание и спорт – аеробика) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по … (Физическо
възпитание и спорт – тенис) – един; 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – волейбол) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. К л. Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая
№ 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17 ч.
5432
670. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 13 от 6.06.2017 г.)
обявява конкурси за доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармаци я,
научна специалност „Органична химия“ – един
за нуждите на катедра „Химия“; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Неорганична химия“ – един
за нуждите на катедра „Химия“, двата със срок
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2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават
заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
5532
28. – Медицинският университет – София,
Фа к ул т е т по ден т а л н а мед и ц и н а , о бя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент – един, в област на висшето
образование 7. Зд равеопазване и спор т, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научната специалност „Обществено
дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по
дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски
№ 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.,
тел. 02/952 22 10.
5568
96. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: доценти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята
(Геодемография и човешки ресурси) – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопеди я) – един, със срок 2 месеца; главни
асистенти по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Автоматизация на области от нематериалната
сфера) – един на 1/4 щат, със срок 2 месеца;
област на висше образование 3. Социа лни,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(А л г ебра и т еори я на ч ислата) – ед и н, с ъс
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
5531
8. – Инстит у т ът по астрономи я с Национ а л н а ас т р оном и че ск а о б серв ат ор и я п р и
БАН – София, обявява 3 конкурса за заемане
на академични длъжности в област на висше
образование 4.1. Физически науки, по научна
специалност „Астрофизика и звездна астрономия“ за нуждите на отдел „Звезди и звездни
системи“: професор по тематика „Симбиотични
звезди“ – един; доцент по тематика „Магнитни
полета и активност при звезди гиганти“ – един;
главен асистент по тематика „Еволюция на тесни
двойни системи“ – един. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
Института по астрономия с НАО, 1784 София,
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/974-19-10.
5457
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21. – И н с т и т у т ът п о а г р а р н а и ко н о м ика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Организация и управление на производството
(селско стопанство)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделските организации“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ИАИ, София 1113, бул. Цариградско шосе № 125,
бл. 1, ет. 2, тел. 02/465 31 53.
5526
5. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява конку рс за академична длъжност главен
асистент по професионално направление 4.4.
Нау к и за Зем ята, нау чна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство“, за нуждите на секция „Физика
на атмосферата“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института в София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
5433
30. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност доцент в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.10.
Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите
неметални материали) – един за нуждите на
Научна секция 4 „Технологии и съоръжения
за неметални материали“ към института със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат в института,
София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел
„Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/462-62-28.
5527
6. – Национа лни ят природонау чен м узей
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Зоология“ (шифър 10602), за нуж дите на отдел
„Гръбначни животни“ (област херпетология).
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството
на Националния природонаучен музей – БАН,
бул. Цар Освободител № 1, 1000 София.
5530

С ЪД И Л И Щ А
92. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2017 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
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НА 18.09.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1700/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча
№ 23, срещу „ВВК“ – ООД, с управител Вълчан
Видев Колев чрез адвокат А лександър Комсийски, Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 42А.
Първ о т ър г ов с ко о тде ле н и е , 2 479/2 016 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 271/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Община Стара Загора
чрез адвокат Димитър Гроздев, Стара Загора,
бул. Генерал Столетов № 66, ет. 1, ап. 3, срещу
„Пътстрой“ – ООД, с управител Сашо Петков
Желязков чрез адвокат Жана Кисьова, София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 46, ет. 1,
офис 1; „Интегрирани пътни системи“ – А Д,
с изп ъ лни телен ди рек тор Николина Димитрова Добрилова чрез адвокат Жана Кисьова,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 46,
ет. 1, офис 1.
Първо търговско отделение, 2512/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2628/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – А Д, с изпълнителен директор Петя Николова Димитрова чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. К локо т н и ца № 2 А , е т. 8, бизнес сг ра да
ИВЕЛ, срещу ЕТ „Ивелина Василева Никова“
с фирма „Ивелина Никова“ чрез адвокат Веска
Волева, София, ул. А лабин № 50, вх. А, ет. 4;
Васил Костадинов Ников чрез адвокат Веска
Волева, София, ул. А лабин № 50, вх. А, ет. 4.
Първо търговско отделение, 2530/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5206/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мусала Ив“ – ЕООД, чрез адвокат
Веселка Маркова, София, бул. Македония № 10,
вх. 2, ап. 12; „А легра Дивелопмент“ – ООД, с
управител Силвия Борисова Стоянова-Виденова
чрез адвокат Слави Димитров, София, бул. Христо и Евлоги Георгиеви № 65, ет. 3, ап. 7, срещу
„Портал“ – ЕООД, с управител Петьо Тодоров
Пенчев чрез адвокат Ваня Димитрова, София,
ул. Триадица № 5Б, ет. 3, офис 314.
Първо търговско отделение, 2587/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1640/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Минералургия консулт“ – ЕООД,
с у прави тел А н тоанета Дими т рова БотеваПарашкевова чрез адвокат Светозар Зафиров,
София, ул. Хризантема № 18, ет. 2, ап. 6, срещу
„Интерстрой-2000“ – ООД, с управител Красимира Иванова А дамска чрез адвокат Николай
Николов, София, ул. Граф Игнатиев № 9, ет. 2,
офис 3.
Първо търговско отделение, 2615/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Рифат Мехмедов Паликаров чрез
адвокат Мая Орманова, Рудозем, община Рудозем, област Смолян, бул. България № 9, срещу
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„Банка ДСК“ – Е А Д, ч рез а двокат Симона
Петракиева, София, бул. Витоша № 15, ет. 3.
Първо т ърговско отделение, 61/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Тихомир Кънчев Тодоров
чрез адвокат Георги Петров, Ловеч, ул. Тракийска № 13, срещу Теодор Атанасов Данков чрез
адвокат Филип Филипов, Ловеч, ул. Стефан
Караджа № 3, офис 5.
Първо търговско отделение, 268/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5095/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска № 33; „К арат-С“ – А Д, с у п ра ви т ел
Миролюб Георгиев Столарск и чрез адвокат
Християн Лаков, София, ул. Позитано № 9а,
ет. 4, офис 11.
НА 18.09.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3907/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 279/2016 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Спас Ангелов Ганев чрез адвокат
Румяна Костова, Русе, ул. К. Старцев № 12,
офис 6, срещу Ивелин Искренов Илиев чрез
адвокат Даниела Иванова, Русе, ул. Борисова
№ 8, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4139/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 394/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Стопанска академия
„Д. А. Ценов“ чрез адвокат Димитър Пелов,
София, ул. А лабин № 38, ет. 1, срещу Теодора
Димитрова Петрова, Свищов, ул. Рила № 6,
вх. Д, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4287/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 243/2016 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Община Аксаково, Хасково,
ул. Георги Петлешев № 58Б, срещу „Летище
П ловд и в“ – Е А Д, ч рез а д вокат Паска л Го нов, Варна, ул. Братя Шкорпил № 26А, ет. 4,
офис 16 – 17.
Четвърто гражданско отделение, 4439/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1195/2016 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Таня А лександрова Рангелова, Пловдив, ул. Даме Груев № 24, ет. 2,
ап. 5, срещу Красимир Тодоров Байрямов чрез
адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска № 5, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 5147/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 149/2016 по описа на Окръжен съд
Благоевг ра д, пода дена от Бойка Атанасова
Карабелска чрез адвокат Димитрина Хаджиева, Сандански, ул. Банска № 2, срещу Атанас
Георгиев Груфалов, Сандански, ул. Александър
Буйнов № 10.
Четвърто гражданско отделение, 60137/2016
(137/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3122/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Йовка Белчева Малева чрез
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адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
№ 6, офис 10; Димитър Костадинов Малев чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
№ 6, офис 10, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх № 51Д.
Четвърто гражданско отделение, 60394/2016
(394/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 137/2016 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от „Вестонел“ – ЕООД, чрез
адвокат Христо Ангелов, Русе, пл. Хан Кубрат
№ 1, ет. 6, офис 6, срещу „Енерго-Про Продажби“ – А Д, чрез адвокат Елеонора Караиванова,
Русе, пл. Средец № 1, ет. 5/507.
Четвърто гражданско отделение, 821/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 461/2016 по описа на Окръжен съд
К юст ен ди л, пода дена о т Обединено детско
заведение № 2 – Дупница, с филиал с. Самораново, община Дупница, ул. Христо Ботев № 41,
срещу Славка Радоева Пейчинова, Дупница,
ул. Иван Вазов № 22.
НА 25.09.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4521/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Анка Христова Момчилова чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща № 32, срещу
Столична община, София, ул. Московска № 33.
Трето гра ж данско отделение, 60370/2016
(370/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1826/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и
благоустройството чрез областния управител
на област с административен център Благоевград – Бисер Михайлов, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев № 9, срещ у „Ст ру ма-С“ – А Д (в
несъстоятелност), чрез синдика Соня Илиева
Тахова, Благоевград, ул. Цар Шишман, бл. 18,
ет. 5, ап. 19, Григор Димитров Солунов чрез
адвокат Иван Чолаков, Сандански, ул. Македония № 38.
Трето гра ж данско отделение, 60409/2016
(409/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 460/2016 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа № 2; Антонио Коно в качеството си
на баща и законен представител на Фелисия
Коно чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Славянска № 6, офис 10.
Трето гражданско отделение, 2211/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2016 по описа на Камарата на частните
съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ Иван
Карапанчев, Плевен, ул. Дойран № 154, ет. 2,
срещу Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска № 7, ет. 4; министъра
на правосъдието, София, ул. Славянска № 1.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2217/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Керамик“ – ЕООД, чрез адвокат
Нели Янчева, Стара Загора, ул. Димитър Наумов
№ 37, ет. 2, ап. 4, срещу „МК Билдинг“ – ЕООД,
чрез адвокат Пламен Пейков, Стара Загора,
ул. Цар Симеон Велики № 112, ет. 4, офис 3.
Първо търговско отделение, 374/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3089/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Симеон Методиев Симеонов чрез
адвокат Яника Апостолова, София, бул. Шипченски проход № 18, бл. Д, ет. 1, офис 107, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх № 51Д.
НА 25.09.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1995/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Варна Инвестмънтс“ – ООД, чрез
адвокат Галя Маринова, Варна, ул. Баба Тонка
№ 14Б, срещу Хардийп Синг Гакхал чрез адвокат Елена Иванова, Бургас, бул. Иван Вазов
№ 71, ет. 1; Калбир Гакхал чрез адвокат Елена
Иванова, Бургас, бул. Иван Вазов № 71, ет. 1.
Първо т ърговско отделение, 12/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Ди Ейч Ел Експрес България“ – ЕООД, с управители Калоян Стоянов
и Красимир Младенов чрез адвокат Антоанета
Китова, София, ул. Алабин № 56, офис 1, срещу
„Еврокомерс“ – ООД, в ликвидация, с ликвидатор Анка Христова Ангелова, Велико Търново,
ул. Трети март № 17, ет. 2; ЕТ „Румен Вълков
Янков“ с фи рма „Маркони – Р у мен Янков“
чрез адвокат Иван Лясков, Велико Търново,
ул. Васил Левски № 27, вх. Б.
Първо т ърговско отделение, 66/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4703/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Калояново чрез адвокат
Евелина Божикова, Пловдив, ул. Парчевич № 2,
бизнес център, офис 302, срещу Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий № 17 – 19.
Първо търговско отделение, 282/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Община Царево чрез адвокат Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий
№ 2, вх. 1, ет. 1, срещу „Горстрой“ – ООД, с
у п ра ви т ел К амел и я Лазарова ч рез а двокат
Юлиан Димит ров, Софи я, ул. Отец Паисий
№ 1 – 3, ет. 1, офис 4.
Първо търговско отделение, 502/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2317/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на земеделието
и храните, Софи я, бул. Христо Ботев № 55,
срещу Сдружение за напояване „Габрене“ с
председател Димо Георгиев, с. Габрене, област
Благоевград, община Петрич.
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НА 25.09.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4241/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 951/2016 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Пламен Тодоров Пенков,
с. Поповци, ул. Иван Вазов № 5, срещу „Енерго-Про Продажби“ – А Д, чрез адвокат Пламен
Стефанов, Варна, бул. Владислав Варненчик
№ 258, Варна Тауърс, кула Г.
Четвърто гражданско отделение, 4445/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 419 2/2 016 по оп ис а н а С о фи йс к и
градски съд, подадена от Свитлана Каллистратидис чрез адвокат Велина Пиргова, Петрич,
ул. А лексан д ър Стамболийск и № 14а, ет. 1,
срещ у Столи чна общ ина, район „Лозенец“,
София, ул. Васил Левски № 2, и страна Ева
Каллистратиди чрез законния є представител
Свитлана Каллистратиди чрез адвокат Велина
Пиргова, Петрич, ул. Александър Стамболийски
№ 14а, ет. 1; Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша № 2.
Четвърто гражданско отделение, 5159/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1844/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „З М Б Г“ – А Д, София,
ул. Евлия Челеби № 55, ж.к. Карпузица, срещу Костадин Младенов Андреев чрез адвокат
Стефан Даскалов, Перник, ул. Черешово топче,
бл. 2, ап. 15, Община Перник, Перник, пл.
Свети Иван Рилски № 1а.
Четвърто гражданско отделение, 5386/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 176/2016 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Министерството на финансите на Република България, София, ул. Раковски № 102,
срещу Атанас Тодоров Христов чрез адвокат
Рена Стефанова, Русе, ул. Тодор А лександров
№ 7, ет. 1, и трета страна „Газтрейд“ – А Д,
Софи я, бул. Цариг ра дско шосе № 62, ет. 2,
район „Младост“.
Четвърто гражданско отделение, 60238/2016
(238/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 604/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Застрахователно дружество
„Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
№ 43, срещу Донка Василева Христова чрез
адвокат Явор Димитров, София, бул. Джеймс
Баучер № 87, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 60405/2016
(405/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5241/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Румяна Михайлова Катаринова лично и в качеството на майка и законен
представител на малолетното си дете Митко
Симеонов Йорданов чрез адвокат Петя Керанова,
Казанлък, ул. Славянска № 6, офис 10, срещу
ЗК „Уника“ – А Д, София, ул. Юнак № 11 – 13,
и трета страна Стефан Михайлов Катаринов,
Затвора Бургас.
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НА 26.09.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3933/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9907/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петя Добрева Списаревска чрез
а двокат Нина Седефова, Софи я, ул. Шест и
септември № 13, вх. А, срещу „Специализирана болница за рехабилитация – Банк я“ – А Д,
чрез адвокат Коста Богацевски, София, ул. Цар
Петър № 10.
Първо гражданско отделение, 4013/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2016 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Варна,
подадена от Румяна Георгиева Добрева чрез
адвокат Васил Барбов, Варна, бул. Мария-Луиза
№ 21, офис 2, срещу Ивайло Георгиев Добрев
чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар
Симеон І № 6А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4222/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2016 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Велико Стоянов Великов, Тополовград,
ул. Младежка № 27, срещу Мария Кирова Дешлиева чрез адвокат Весела Сотирова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов № 14, кантора 507.
Първо гра ж данско отделение, 4596/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 132/2016 по описа на Окръжен съд
Ловеч, подадена от Анна Маринова Симеонова
чрез адвокат Веселка Коева, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски № 37, ет. 6, офис 18, срещу
Стилианос Йоанис Симос чрез адвокат Стефан
Петков, София, бул. Македония № 10, ет. 1,
ап. 9; Светлин Маринов Стоянов чрез особен
п редс та ви т ел Пепа Хрис т ова Ку н и н ча нска,
Тетевен, ул. Иван Вазов № 9.
Първо гражданско отделение, 4627/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стефка Йорданова А лександрова чрез
адвокат Атанас Атанасов, Варна, бул. Владислав
Варненчик № 53 – 55, ет. 3, срещ у Преси ян
Петров Каракостов чрез адвокат Петър Станев,
Варна, ул. Ал. Дякович № 45; Полина Георгиева
Каракостова чрез адвокат Петър Станев, Варна,
ул. А л. Дякович № 45, и трета страна Община
Варна, бул. Осми приморски полк № 43, Варна.
Първо гражданско отделение, 4818/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Виолета Димитрова Рогачева чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница
№ 178, ет. 3, офис 1, срещу Милена Костадинова
Харизанова чрез адвокат Пламен Вълканов,
София, ж.к. Изток, ул. Тинтява № 13Б, ет. 6;
Милко Харизанов Харизанов чрез адвокат Пламен Вълканов, София, ж.к. Изток, ул. Тинтява
№ 13Б, ет. 6; Костадин Савов Стоев, област
С офи я, общ и на Е л и н Пел и н, с. Нови х а н,
ул. Марица № 30.
Първо гражданско отделение, 5044/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2016 по оп иса на Ок ръжен с ъд Вра ца,
подадена от Иван А постолов А нтонов чрез
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адвокат Емилия Ангелова, София, ул. Париж
№ 4, партер, ап. 1; Екатерина Иванова Антонова чрез адвокат Емилия Ангелова, София,
ул. Париж № 4, партер, ап. 1; Димитър Иванов
Антонов чрез адвокат Емилия Ангелова, София,
ул. Париж № 4, партер, ап. 1, срещу Апостол
Христов Иванов чрез адвокат Елена Михова,
Враца, ул. Иванка Ботева № 22, офис 13.
Първо гражданско отделение, 5333/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2016 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Вълчо Иванов Вълчев чрез адвокат
Петя Ганева, Ямбол, ул. Жорж Папазов № 5,
ет. 2, офис 4, срещу Иванка Стефанова Вълчева
чрез адвокат Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов № 14, кантора 507.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 4080/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 143/2016 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Тина Асенова Николова
чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп
Харитон № 13; Даниел Асенов Николов чрез
своята майка и законен представител Даниела
А лександрова Николова чрез адвокат Димитър
Топалов, Варна, ул. Поп Харитон № 13; Даниела
А лександрова Николова чрез адвокат Димитър
Топалов, Варна, ул. Поп Харитон № 13; Теменужка Димитрова Попова чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон № 13,
срещу „Роден Балкан“ – ЕООД, чрез адвокат
Денис Петков А нгелов, София, ул. А нтим І
№ 53, ет. 2, и контролираща страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги
Раковски № 62.
Трето гражданско отделение, 4231/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5454/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Колев Лалев чрез адвокат
Николай Стойнов Стойнов, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза № 19, ет. 1, офис 5; Христо Димитров Лачев чрез адвокат Марина Дикова, София, ул. Георг Вашингтон № 13, ет. 4, офис 3.3;
Любка Василева Качакова чрез адвокат Марина
Дикова, София, ул. Георг Вашингтон № 13, ет. 4,
офис 3.3, срещу „Медия Холдинг“ – А Д, чрез
адвокат Надежда Борисова Ковачева, София,
ул. Ами Буе № 10, вх. Б, ап. 43.
Трето гражданско отделение, 5185/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Енчев Маринов чрез адвокат
Цветомила Вукова, София, ул. Банат № 11 – 13,
офис 5, срещу Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония № 3.
Трето гражданско отделение, 5257/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2353/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пенка Андреева Илиева чрез адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска
№ 19, партер, срещу Станю Маринов Танев,
област Велико Търново, гр. Лясковец, ул. Любен
Каравелов № 9.
Трето гражданско отделение, 5321/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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1117/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Прогрес“ – АД, чрез адвокат Елка
Неделчева Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов № 119, ет. 3, офис 6; Дончо
Василев Асенов чрез адвокат Петя Димитрова
Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6, ет. 4,
офис 10.
Трето гражданско отделение, 1948/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
37/2016 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ Асен Тонев,
Шумен, ул. Съединение № 82, срещу Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска
№ 1; Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска № 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6134/2015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8372/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от Филип Иванов Датков,
Габрово, бул. Могильов № 48, срещу Росица
Георгиева Георгиева чрез адвокат Есен Фикри,
София, ул. Три уши № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10;
Кемал Еюп А дил чрез адвокат Есен Фикри,
София, ул. Три уши № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10;
Благой Иванов Видин чрез адвокат Есен Фикри,
София, ул. Три уши № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.
Четвърто гражданско отделение, 4507/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 466/2016 по описа на Окръжен съд
Пазард ж ик, пода дена о т Основно у чи лище
„Васил Левски“, представлявано от директора
Муса Реджепов Бирков чрез адвокат Валерий
Пей чев, Пазард ж ик, ул. Ма дара № 5, ет. 1,
срещу А хмед А хмед Хат унчев чрез адвокат
Чавдар Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов
№ 18, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4709/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 388/2016 по описа на Окръжен съд
П левен, пода дена от Цветелина Стефанова
Димит рова чрез а двокат Борислав Бла жев,
Плевен, ул. Ресен № 8, вх. Б, ап. 4, срещу Росица Детелинова Николова, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 33, вх. 1, ап. 16, ет. 8; Михаил
Ганчев Манев чрез адвокат Диан Петров, Плевен, ул. Д. Константинов № 16, ет. 2, офис 7.
Четвърто гражданско отделение, 4743/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 161/2016 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Емил Иванов Коларов
чрез адвокат Петър Тренев, София, ул. Георги
Сава Раковски № 110, ет. 5, ап. 5, срещу Венко
Георгиев Божинов чрез адвокат Иван Найденов,
Плевен, ул. Бъкстон № 1, ет. 4, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 4806/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 196/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Мария Милкова Запрянова чрез адвокат Мари я Ж ивкова, Софи я,
ул. Пиротска № 16, ет. 1, офис 26, срещу „Инт ерл и йз“ – Е А Д , с изп ъ л н и т елен д и рек т ор
Атанас Христов Ботев чрез адвокат Свилен
Митков, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 11, ет. 3.
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Четвърто гражданско отделение, 4827/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 239/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури чрез процесуален
представител Иво Папазов, София, бул. Христо
Ботев № 17, ет. 4, срещу Валентин Венев Велинов чрез адвокат Вася Пантелеева Пешева,
Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 5151/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 12590/2015 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Министерството на
правосъдието, ГДИН, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, юрисконсулт Маргарита
Дойчинова, София, бул. Г. М. Димитров № 42,
срещу Пламен Кирилов Савов чрез адвокат
Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова № 2,
ет. 3, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 5227/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 20103/2014 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Елисавета Петрова
Григорова чрез адвокат Пена Тотева, София,
ул. Цар Асен № 2Б, ет. 1, срещу Василий Делянов Василев чрез адвокат Николай Генадиев,
София, ул. Бузлуджа № 40 – 42, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1198/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2831/2015 по описа на Апелативен съд София,
под а д ен а о т Л ат и н к а С т ои ч ков а Ц а н ков а
чрез адвокат Антон Ангелов Ангелов, София,
ул. Иван Денкоглу № 12 – 14, ет. 5, офис 512;
Валери Стоичков Йорданов чрез адвокат Антон
Ангелов Ангелов, София, ул. Иван Денкоглу
№ 12 – 14, ет. 5, офис 512, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев № 2, и трета
страна Кирил Крумов Китин чрез адвокат Веска
Волева, София, ул. А лабин № 50, вх. А, ет. 4.
Второ търговско отделение, 1313/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат
Силвия Запрянова Попова, София, бул. Цар
Освободител № 17а, срещу Министерството на
околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза № 22.
Второ търговско отделение, 1604/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Валерия Николова Лютова чрез адвокат
Светослав Христов, Варна, бул. Вл. Варненчик
№ 55, ет. 5, срещу „Постморф“ – ЕООД, с управител Богдан Николов Татаров чрез адвокат
Добрин Каишев, Варна, ул. Витоша № 10, ап. 9.
Второ търговско отделение, 1834/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3369/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бончо Петров Бончев чрез адвокат
Жанета Стефанова Златанова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов № 89, ет. 4, офис 2;
Георги Петров Бончев чрез адвокат Жанета
Стефанова Златанова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димит ър Асенов № 89, ет. 4, офис 2, срещу
Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев
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№ 2, ет. 4; Траян Николаев Колев чрез адвокат
Борислав Димитров Божинов, София, ул. Цар
Калоян № 6, ет. 1, офис 108.
Второ търговско отделение, 2155/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2016 по описа на Ок ръжен съд Разг ра д,
подадена от Драгомир Русев Павлов, Разград,
ж.к. Освобождение 63, ет. 2, ап. 7, срещу „Първа
инвестиционна банка“ – АД, чрез юрисконстулт
Деница Илиева, Шумен, бул. Симеон Велики
№ 67.
Второ търговско отделение, 2180/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Златарско“ – ЕООД, в несъстоятелност чрез адвокат Стоил Моллов – синдик на
„Златарско“ – ЕООД, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 126, ет. 1, срещу Националната агенция за
приходите, София, ул. Аксаков № 29.
Второ търговско отделение, 2210/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2147/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Лом чрез адвокат Илиян
Шопов, София, бул. Черни връх № 46, ет. 1,
ап. 5, срещу Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий № 17 – 19.
НА 26.09.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3512/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „МОБАЛ“ Д-р Стефан
Черкезов“ – А Д, чрез адвокат Боян Жеков,
Варна, ул. Сан Стефано № 10, срещ у „Специализирана болница за активно лечение по
кардиология – Велико Търново“ – ЕА Д, чрез
адвокат Димитър Стоянов, София, бул. Г. М.
Димитров № 1.
Второ търговско отделение, 1274/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3886/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от EТ „Деян Цветолюбов Генов“ с
фирма „Цвето – Мари – Цветолюб Генов – Деян
Генов“ чрез адвокат Виктор Христов Велчев,
Ботевград, пл. Незнаен воин № 4, срещу „Сосие т е Женера л Експ ресба н к“ – А Д, Варна,
бул. Владислав Варненчик № 92.
Второ търговско отделение, 1580/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
252/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Соня Георгиева Узунова чрез адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Булаир
№ 9, срещ у „Би л динг инвест м ън т“ – А Д (в
несъстоятелност), Бургас, ул. Перущица № 62,
ет. 5; „Билдинг инвестмънт“ – А Д (в несъстоятелност), синдик Милен Иванов Козарев, Бургас,
ул. Гладстон № 1, вх. Б, ет. 1; „Инвестмънт
СП клуб“ – А Д, чрез адвокат Виржиния Хайк,
Бургас, ул. Възраждане № 28, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1641/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Свилен Атанасов Славов чрез адвокат
Йордан А лексиев, Варна, ул. Братя Георгиевич
№ 36, ет. 3, срещу Застрахвателно дружество
„Евроинс“ – А Д, София, бул. Христофор Колумб № 43.
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Второ търговско отделение, 2143/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Красимира Динева Савова чрез
адвокат Чавдар Пенчев, София, бул. Черни връх
№ 1 – 3, ет. 1, офис 2, срещу Петребителска
кооперация „Напред“ чрез особен представител
адвокат Ваня Велкова Парушкова, гр. Златица,
ул. Софийско шосе, бл. 18, вх. А, ет. 3, община
Златица, област София, и трета страна Стефан
Георгиев Стефанов, Пирдоп, ул. Цар Освободител № 45; Добринка Григорова Тодореова,
П и рдоп, ул. К н яз А л. Бат енберг № 12 , бл.
46, ап. 10; Райна Стойкова Петкова, Пирдоп,
ул. Цар Освободител № 62; Евгения Георгиева
Велкова, Пирдоп, ул. Цар Освободител № 45;
Радка Иванова Димитрова, Пирдоп, ул. Цар
Освободител 45; Пенка Атанасова Пет рова,
Пирдоп, ул. Цар Освободител № 45; Пенка Цекова Венкова, Пирдоп, Софийска област; Райна
Цанова Георгиева, Пирдоп, Софийска област.
Второ търговско отделение, 2205/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
306/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Мариана Стратева Петрова
чрез адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска № 5, ет. 3, срещу „Автогара – Ивест“ – А Д, чрез адвокат Митко Тончев
Цветков, Хасково, ул. Преслав № 24, партер.
Второ търговско отделение, 2317/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
894/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветелина Евгениева Фиданова
чрез адвокат Свилен Стоянов, София, район
„Слатина“, ул. Кадемлия № 1, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – А Д, София,
бул. Черни връх № 51Д.
Второ търговско отделение, 2382/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
749/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Стамболийски чрез адвокат Магдалена Иванова, Пловдив, бул. Марица
№ 85; „Комунал“ – ООД, чрез адвокат Красимир
А лексиев, Пловдив, ул. Опълченска № 1.
Второ т ърговско отделение, 449/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3243/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Си Ти Ес груп“ – ООД, чрез адвокат Сава Каров, Бургас, ул. Пиротска № 26,
партер, офис 2, срещу „Мирела“ – ЕООД, чрез
адвокат Илиян Пенев Петков, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 196, ет. 2, офис 3.
НА 27.09.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3343/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6714/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Таня Младенова Младенова чрез
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович № 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу
Николай Йорданов Баташки, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3.
Първо гражданско отделение, 4101/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
пода дена о т Ва н я Васи лева Пача лова ч рез
адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
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Омуртаг № 2, ет. 2; Георги Стоянов Пачалов
ч р е з а д вок ат И ва н Църцар ов, Па з ард ж и к ,
ул. Хан Омуртаг № 2, ет. 2; Мария Иванова
Йочева чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик,
ул. Хан Омуртаг № 2, ет. 2, срещу Надя Асенова Григорова чрез адвокат Миляна Шулева,
Велинград, бул. Хан Аспарух № 32; Смилена
Асенова Баракова чрез адвокат Миляна Шулева,
Велинград, бул. Хан Аспарух № 32.
Първо гра ж данско отделение, 4216/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 98/2016 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Железопътен
терминал – Троян“ – ООД, чрез адвокат Стефка
Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска № 21, ет. 2,
офис 207, срещу „Деспред“ – А Д, чрез адвокат
Борислав Блажев, Плевен, ул. Ресен № 8, вх. Б,
ап. 4; ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза № 110; държавата чрез министъра
на земеделието и храните, Враца, бул. Христо
Ботев № 2, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 4367/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
987/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Евдокия Богданова Караколиду
чрез адвокат Ваня Костова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов № 30, срещу Димитрия Андреева
Бърняшева, Пловдив, ул. Болград № 10.
Първо гражданско отделение, 4406/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Басри Халил Шакир чрез адвокат
Евгения Костадинова, Русе, ул. Църковна независимост № 3, ет. 3, офис 10а; Сюлбие Мехмед
Шакир чрез адвокат Евгения Костадинова, Русе,
ул. Църковна независимост № 3, ет. 3, офис 10а,
срещу Стоян Христов Щерев чрез адвокат Михаил Робев, Русе, ул. Духовно възраждане № 10;
Юмюгюл А ли Шакир, с. Цар Самуил, община
Тутракан, област Силистра, ул. Арда № 1; Зюреф
Юзеир Сеид, с. Цар Самуил, община Тутракан,
област Силистра, ул. Дунав № 26; Нели Здравкова Симова, с. Цар Самуил, община Тутракан,
област Силистра, ул. Дунав № 26.
Първо гражданско отделение, 4561/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1627/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от А лександра Георгиева МилушеваТанева чрез адвокат Асен Симеонов Велинов,
София, ул. Иван Вазов № 29, вх. А, ет. 1, ап. 3;
Анита Георгиева Милушева чрез адвокат Асен
Симеонов Велинов, София, ул. Иван Вазов № 29,
вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу „Мотом“ – ЕООД, чрез
адвокат Иво Иванов, София, ул. Цар Асен № 12.
Първо гражданско отделение, 4905/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14089/2015 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от Елеонора Ми хайлова Минчева
чрез адвокат Силвия Ясенова Семчева, София,
ул. Владайска № 99, вх. А, партер, ап. 22, срещу
Евгени Славчев Асенов чрез адвокат Светозар
Зафиров, София, ул. Хризантема № 18, ет. 2,
ап. 6.
Първо гражданско отделение, 4951/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
680/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена о т К а лофер Ата насов К а лоферов
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чрез адвокат Петко Тодоров Тодоров, Пловдив,
ул. Четвърти януари № 36, ет. 4, срещу Наталия
Анатолиевна Калоферова чрез адвокат Николай
Светославов А нгелов, Пловдив, ул. Йоак им
Груев № 38, ет. 2.
Първо граж данско отделение, 60365/2016
(365/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2043/2015 по описа на Окръжен
съд Бургас, подадена от Джерард Майкъл Хенри чрез а двокат Верж ини я Дакова, Софи я,
бул. Черни връх № 84, ет. 4, кв. Хладилника,
район „Лозенец“; Хелън Уилсън чрез адвокат
Вержиния Дакова, София, бул. Черни връх 84,
ет. 4, кв. Хладилника, район „Лозенец“, срещу
„Старт Инвест“ – ЕООД, Пловдив, ул. Тодор
Хрулев № 7, ет. 3.
Първо граж данско отделение, 60393/2016
(393/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 319/2016 по описа на Апелативен
съд Пловдив, подадена от „Мони МГ“ – ООД,
ч р е з а д вок ат И ва н Демерд ж иев, П ловд и в,
ул. Хъшовска № 5, ет. 3, срещу „Рила 1“ – А Д,
чрез адвокат Иво Кемалов, Пловдив, бул. Шести септември № 161, офис 37, и страна частен
съдебен изпълнител Драгомира Митрева, рег.
№ 828, район на действие ОС Пловдив, Пловдив,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител № 54, партер.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3844/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2347/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Ивелина Христова Панчева чрез
адвокат Ваня Великова, Варна, ул. Ю. Скайлер
№ 24; Христо Росенов Панчев чрез адвокат Ваня
Великова, Варна, ул. Ю. Скайлер № 24; Боян
Тодоров Иванов, Варна, ул. Цар Освободител
№ 109, вх. Б, ет. 1, срещу Румен Григоров Тодоров чрез адвокат Румяна Манковска, Варна,
бул. Мария-Луиза № 24Б, ап. 16; Григор Тодоров
Иванов, Варна, ул. Топра Хисар № 30, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 4601/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
939/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Стряма строй“ – ЕООД, Пловдив,
бул. Марица № 182, срещу Димитър Николаев Кисимов чрез адвокат Юлияна Рангелова,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет. 4, офис 404, Делови център; Костадин Георгиев Стаматов чрез
адвокат Юлияна Рангелова, Пловдив, ул. Хан
Кубрат № 1, ет. 4, офис 404, Делови център.
Трето гражданско отделение, 4830/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5246/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Камелия Петрова Ралякова чрез
адвокат Борислав Вълчев, София, бул. Тодор
А лександров № 137, ет. 6, срещу Силвия Йорданова Христова чрез адвокат Николай Илиев,
София, бул. Фритьоф Нансен № 31, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 5025/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, пода дена о т С та н исла в На й денов
Стоянов чрез адвокат Цветелина Костадинова,
София, бул. А лександър Стамболийски № 108,
ет. 1 (партер), ап. 2; Даниела Георгиева Сто-
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янова чрез адвокат Цветелина Костадинова,
София, бул. А лександър Стамболийски № 108,
ет. 1 (партер), ап. 2, срещу Гергана Добринова
Георгиева чрез А двокатско дружество „Шопов
и Янков“, София, ул. Цар Асен № 8, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 5372/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
340/2016 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Иван Иванов Славов чрез адвокат
Стефан Любенов Колев, Стара Загора, бул. Св.
Патриарх Евтимий № 97, вх. О, ет. 4, офис 4,
срещу Новачо Радев Колев чрез адвокат Стефан Тодоров, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики № 100, ет. 1, ап. 3.
Трето гра ж данско отделение, 60339/2016
(339/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 62/2016 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Трансвагон“ – А Д, чрез
адвокат Христина Тодорова, Бургас, пл. Тройката
№ 4, офис 4, срещу „ЕП Комерс“ – ООД, чрез
адвокат Светлана Георгиева, София, ул. ЖолиоКюри № 316, бл. 155, партер, офис 1.
Трето гра ж данско отделение, 60344/2016
(344/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 455/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ПМ Консепт“ – ЕООД,
чрез адвокат А лександрина Терзийска, София,
ул. Аксаков № 11А, ет. 5, офис 3, срещу „Метатрон – МТ“ – ООД, чрез адвокат Паулина
Китанова, София, ул. Хан Аспарух № 18.
Трето гражданско отделение, 227/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Тинка Трифонова Борисова чрез адвокат
Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух № 31,
ет. 2, срещу Община Русе, пл. Свобода 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4793/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4226/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Биляна Ваньонова Борисова
чрез особен представител Райна Аврамова-Еланджиева, София, ул. Георги Бенковски № 12А,
вх. А , е т. 2 , а п. 19; „Първа и н вес т и ц ион на
банка“ – А Д, изпълнителни директори Васил
Христов и Димитър Костов, София, бул. Драган
Цанков № 37, срещу Корнелия Лазарова Стоилова чрез адвокат Тихомир Спасов, София,
ул. Леонардо да Винчи № 4, ет. 1; Кирил Сергиев
Стоилов чрез адвокат Тихомир Спасов, София,
ул. Леонардо да Винчи № 4, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 171/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 275/2016 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша № 2;
Тонимир Стойчев Гечев чрез адвокат Кремена
Найденова-Добрева, Троян, пл. Възра ж дане
№ 2, НЧ „Наука“, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 358/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1655/2016 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от А двокатско дружество
„Гърбев“, представлявано от управителя Стоимен Гърбев чрез адвокат Димитър Георгиев
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Бакърджиев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви № 1,
срещу Община Съединение чрез адвокат Иван
Христов Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари
№ 36, ет. 6, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 432/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез инспекторюрист Емилия Димитрова, Видин, пл. Бдинци
№ 1, ет. 3, стая 48, срещу Кирил Владимиров
Малчиковски, Видин, ул. Княз Борис І № 1,
ап. 4; „Глобал констракшънс“ – ЕООД, София,
район „Възраждане“, ул. Княз Борис І № 143,
вх. Б, ет. 2; „Глоба л Лод ж ис т и кс“ – ЕООД,
Видин, ул. Княз Борис І № 1, ап. 4, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша № 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 879/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2383/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
С о ф и я , у л . Н . В. Го г о л № 18 – 2 0 ; „ ГА П
Трейд“ – ЕООД, София, ж.к. Младост, бл. 87,
вх. 5, ет. 7, ап. 41.
Второ търговско отделение, 2323/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2149/2016 по описа на Апелативен съд София,
пода дена от „Търговска Лига – Национа лен
Аптечен Център“ – А Д, чрез адвокат Димитър
Стоянов, София, ж.к. Дианабад, бул. Г. М. Димитров № 1, срещу МБА Л „Света Петка“ – А Д,
Ви д и н, ул. С и меон Вел и к и № 119, и т ре та
страна „Специализирана болница за активно
лечение по кардиология – Видин“ – ЕА Д, чрез
адвокат Слав Сачански, София, ул. бул. Г. М.
Димитров № 1.
Второ търговско отделение, 2580/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4717/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сдружение „Артист Аутор“, София,
ул. Искър № 68 – 70, срещу Стефан Методиев
Илиев чрез адвокат Георги Стойчев, София,
бул. Княз Дондуков № 13, ет. 2.
Второ търговско отделение, 20 0/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3949/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хета Асет Резолюшън Ауто България“ – ООД, София, бул. Черни връх № 1 – 3,
ет. 4, срещу А лександър Веселинов Антонов
чрез а двокат Светослав Тан човск и, Софи я,
ул. Позитано № 22, ет. 2.
Второ т ърговско отделение, 474/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4790/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трейд експрес-Л“ – ЕООД, чрез
а д вок ат Н и кола й Хрис т ов Цон ков, С офи я,
бул. Витоша № 126, ет. 5, срещу „Лизингова
къща София лизинг“ – ЕА Д, София, бул. Ботевградско шосе № 459.
НА 27.09.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4063/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 134/2016 по описа на Окръжен съд Ям-
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бол, подадена от „Съюз на глухите в България“
чрез адвокат Кирил Тодоров Николов, София,
ул. И ва н Н. Ден когл у № 12 – 14, офис 516,
срещу Райна Минева Атанасова чрез адвокат
Мима Атанасова Атанасова, Ямбол, ул. Жорж
Папазов № 5, ет. 3, кантора № 8.
Четвърто гражданско отделение, 4402/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 178/2016 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Тодор Филипов Тодоров чрез
адвокат Михаил Мишев, Враца, ул. Лукашов
№ 10, ет. 5, офис 506; Милчо Стоянов Босилков
чрез адвокат Владимир Ценов Чернев, Враца,
ул. Лукашов № 10, ет. 5, офис 502; Цветомила
Иванова Спасова, Бърдарски геран, ул. Георги
Димитров № 9, срещу ЧСИ Валери Генов Йотов
чрез адвокат Цветомила Димитрова Маринова,
Враца, ул. Никола Войводов № 3, вх. А, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 4594/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6502/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Юлия Андреева Андреева чрез
адвокат Анета Генова, София, ул. Цар Симеон
№ 13, ет. 4, срещу Стефан Стоянов Йорданов
чрез страна и служебен защитник Ренета Георгиева Станчева, София, ул. Христо Белчев,
ет. 3, кантора № 17.
Четвърто гражданско отделение, 4618/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 10871/2015 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Софийска районна
прокуратура, София, бул. Драган Цанков № 6,
срещу Мариана Тодорова Лекова чрез адвокат
Данаил Цолов, София, бул. Витоша № 40, ет. 5,
ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 4797/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 673/2016 по описа на Окръжен съд
Бу ргас, подадена от Природоматематическа
гимназия „Академик Никола Обрешков“ чрез
адвокат Мима Кънева, Бу ргас, ул. А лександровска № 20, ет. 1, ап. десен, срещу Станчо
Стамов Славов чрез адвокат Мима Иванова,
Бургас, ул. Гладстон № 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 60274/2016
(274/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 897/2016 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Димит ър Неделчев
Петров чрез адвокат Теодора Златева, София,
ул. Кърниградска № 1, ет. 3, срещу „УниКредит
Лизинг“ – ЕА Д, чрез адвокат Стоян Атанасов,
Софи я, ул. Сердика № 23, А К „Атанасов и
Иванов“.
НА 27.09.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2299/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
пода дена о т „Ви т оша“ – ООД, с у п ра ви т ел
Евелин Бобев чрез адвокат Бойко Темелков,
Бургас, ул. Климент Охридски № 1, ет. 3; Евелин
Неделчев Бобев чрез адвокат Бойко Темелков,
Бургас, ул. Климент Охридски № 1, ет. 3; Мария
Андреева Маркова-Бобева чрез адвокат Бойко
Темелков, Бургас, ул. К лимент Охридски № 1,
ет. 3, срещу „Евротрак Лизинг“ – ООД, чрез
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адвокат Христо Минчев, Бургас, ул. Македония
№ 61 – 63, офис 1.
Второ търговско отделение, 408/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10355/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Паломита“ – ЕА Д, чрез адвокат
Димитрина Атанасова, София, ул. Марко Балабанов № 4А, вх. Б; Даниела Иванова Петрова
чрез адвокат Димитрина Атанасова, София,
ул. Марко Балабанов № 4А, вх. Б, срещу „Балкам“ – А Д, чрез адвокат А лбена Сиракова, София, ул. Св. св. Кирил и Методий № 118 – 120,
ет. 6, ап. 28.
Второ т ърговско отделение, 417/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
578/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Авто Инженеринг Холдинг
Г ру п “ – О ОД , с у п р а ви т е л Юл и а н Д и мов
чрез адвокат Венцислав Соколов, София, ж.к.
Люлин, бл. 796, ет. 4, ап. 19, срещу „А л Шам
94“ – ООД, чрез адвокат Елка Стоева, София,
ул. Бигла № 8А, ет. 1; „Фрилайн“ – ООД, чрез
адвокат Дора Симеонова, София, ул. Кръстю
Сарафов № 1, ет. 1.
Второ търговско отделение, 466/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
414/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от СД „Найпо – Запрянов и Сие“, с
управител Радка Тенева, чрез адвокат Светослав
Димитров, Стара Загора, ул. Генерал Столетов
№ 42А, срещу „Уникредит Лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Радостина Хаджийска, София, ул. Хенрик Ибсен № 15, т. 7.
Второ търговско отделение, 638/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3424/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Партнърс Мейнт Къмпани“ – ЕООД,
с управител Мартин Балтийски чрез адвокат
Борис Витанов, София, ул. Кешан № 10, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, срещу „Енергопроект“ – А Д, чрез
адвокат Веселин Вангелов, София, ул. К няз
А л. Батенберг № 1.
Второ търговско отделение, 608/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3408/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мирослава Христова Асенова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
№ 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Светослав Стоянов
Асенов чрез адвокат Павел Смолички, София,
ул. Позитано № 9, вх.А, ет. 3, офис 9, срещу
Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, ул. Позитано № 5.
НА 28.09.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4536/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2016 по описа на Окръжен съд Кърджали,
пода ден а о т Ра ма да н Б ейси м Афу змех мед
чрез адвокат Сунай Фаик Мехмед, Кърджали, бул. Беломорски № 75, бл. Марица, вх. А,
ет. 1, офис 3; А й шег юл А х мед Афу змех мед
чрез адвокат Сунай Фаик Мехмед, Кърджали,
бул. Беломорски № 75, бл. Марица, вх. А, ет. 1,
офис 3, срещу „Лейк Сайд Пропъртис“ – ООД,
чрез адвокат Николай Маргаритов, Кърджали,
бул. Беломорски, бл. Арда, вх. Б, ет. 1, ап. 19.
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Първо гражданско отделение, 4736/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
307/2016 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Веселин Генов Илиев чрез адвокат
Димо Райнов Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат
№ 8, офис 23; Недялка Генева Тинчева, Стара
Загора, ул. Димчо Стаев № 30, срещу Карамфилка Митева Димитрова чрез адвокат Веселка
Христова Боева, Пловдив, бул. Шести септември
№ 121; Гинка Димитрова Гогова чрез адвокат
Веселка Христова Боева, Пловдив, бул. Шести
септември № 121.
Първо гражданско отделение, 4813/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1429/2013 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т Ра н г ел Вел и нов Кр ъс т ев ч рез
адвокат Михо Радойнов, София, бул. Витоша
№ 1А, Търговски дом, ет. 3, стая 351; Любен
Велинов Кръстев чрез адвокат Михо Радойнов,
София, бул. Витоша № 1А, Търговски дом, ет. 3,
стая 351; Георги Велинов Кръстев чрез адвокат
Михо Радойнов, София, бул. Витоша № 1А, Търговски дом, ет. 3, стая 351; Радослав Велинов
Кръстев чрез адвокат Михо Радойнов, София,
бул. Витоша № 1А, Търговски дом, ет. 3, стая
351, срещу Валентина Димитрова Милева чрез
адвокат Румяна Кирилова Сидерова, София,
бул. Витоша № 1А, вх. Е, ет. 4, кантора 401;
Елена Димитрова Милева чрез адвокат Румяна
Кирилова Сидерова, София, бул. Витоша № 1А,
вх. Е, ет. 4, кантора 401; Венелин Йорданов
Иванов чрез адвокат Румяна Кирилова Сидерова, София, бул. Витоша № 1А, вх. Е, ет. 4,
кантора 401; Мая Йорданова Русева чрез адвокат
Румяна Кирилова Сидерова, София, бул. Витоша № 1А, вх. Е, ет. 4, кантора 401; Стефка
Илиева Калаева, София, ж.к. Лев Толстой, бл.
35, вх. А, ет. 6, ап. 17; Маргарит Петров Калаев,
Карлово, ул. Васил Караиванов № 75; Валентина Петрова Георгиева, София, ул. Стрешер
№ 6, ет. 3, ап. 4 А; Николай Петров Калаев,
Карлово, ул. Парчевич № 60, вх. А, ет. 4, ап. 12;
Тодор Петров Калаев, Карлово, ул. Парчевич
№ 43, вх. А; Даринка Николова Калаева, София,
ул. Доспат № 27, ет. 4, ап.12; Христо Николов
Калаев, София, ул. Атанас Переклиев, бл. 131,
вх. Г, ет. 4, ап. 75.
Първо гражданско отделение, 4879/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3684/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Светломир Емилов Костадинов чрез
адвокат Ваньо Новкиришки, София, ул. Прелом
№ 8, ет. 4; Елена Владимирова Костадинова чрез
адвокат Ваньо Новкиришки, София, ул. Прелом
№ 8, ет. 4; Галя Кирилова Цекова чрез адвокат
Арно Артюн Мамасян, София, ул. П. Парчевич
№ 27, Адвокатска кантора , срещу Американски
университет в България чрез адвокат Димитър
Петров Ганев, София, ул. Георги С. Раковски
№ 127, ет. 3, кантора 329 – 331; Лазар Тодоров
Бъчваров чрез адвокат Росица Йорданова Кебеджиева, София, ул. Георги С. Раковски № 127,
ет. 3, кантора 329 – 331; Столична община,
София, ул. Московска № 33.
Първо гражданско отделение, 5225/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2016 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Райна Димитрова Карашка чрез
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адвокат Радка Тетрадова, Бургас, ул. Сердика
№ 2Б; Тодор Димитров Тодоров чрез адвокат
Радка Тетрадова, Бу ргас, ул. Сердика № 2Б;
Радостин Дончев Щуров чрез адвокат Радка
Тетрадова, Бу ргас, ул. Сердика № 2Б; Тодор
Дончев Щуров чрез адвокат Радка Тетрадова,
Бургас, ул. Сердика № 2Б, срещу Елка Георгиева
Гудова чрез адвокат Ненчо Драгнев, Бургас,
ул. А лександровска № 17, ет. 1; Марина Георгиева Бабачева чрез адвокат Ненчо Драгнев,
Бургас, ул. А лександровска № 17, ет. 1; Вълчо
Ге орг иев Та м а х к я р ов ч р е з а д вок ат Нен чо
Драгнев, Бургас, ул. Александровска № 17, ет. 1;
Тодор Георгиев Тамахк яров чрез адвокат Ненчо
Драгнев, Бургас, ул. Александровска № 17, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 5479/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2453/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Т.А.А.“ – ЕООД, чрез адвокат Георги Данчев, София, ж.к. Лозенец, ул. Момин
кладенец № 1, ет. 3; „Интерпроект“ – ЕООД,
чрез адвокат Георги Данчев, София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет. 3, срещу
Вероника Славчева Богоева чрез адвокат Ваня
Толева, София, ул. Шести септември № 33, ет. 1.
Първо граж данско отделение, 60360/2016
(360/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 5508/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Иванка Стоянова Вражалова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Славянска № 6, офис 10; Александър Иванов
Вражалов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6, офис 10, срещу ЗА Д
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, пл.
Позитано № 5.
Първо граж данско отделение, 60399/2016
(399/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 89/2016 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Медея-90“ – ООД,
чрез адвокат Валери Ставрев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски № 39, срещу Община Велико Търново чрез адвокат Красимира Дурчева,
Велико Търново, ул. Рафаил Попов № 2, ет. 1,
А двокатско дружество.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4758/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
924/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Виргиния Мирославова Сингерова чрез
адвокат Велислав Върбанов, Варна, ул. Ангел
Кънчев № 3, срещу Славчо Мирчев Севов чрез
адвокат Тодорка Рачева, Варна, бул. Сливница
№ 98, вх. 21, ет. 1.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 5037/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 420/2016 по описа на Окръжен съд
Перник, подадена от Стоян Миланов Лепоев
чрез адвокат Георги Василев, София, ул. Иван
Денкоглу № 2, ет. 1, офис 1; Вера Миланова
Лепоева-Радкова чрез адвокат Георги Василев,
София, ул. Иван Денкоглу № 2, ет. 1, офис 1,
срещу Веселин Христов Стоев чрез адвокат
Васил Стефанов Василев, София, ул. Дамян
Груев № 10 – 12, ет. 6, офис 27, А двокатско
дру жест во „Легаком – А н тов и парт ньори“;
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Йорданка Драганова Стоева чрез адвокат Васил
Стефанов Василев, Софи я, ул. Дам ян Груев
№ 10 – 12, ет. 6, офис 27, Адвокатско дружество
„Легаком – Антов и партньори“.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тд е л е н и е , 91 9/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3715/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша № 2, срещу
Мирослав Илиев Бакърджиев чрез адвокат А лбена Найденова-Михайлова, София, ул. Лавеле
№ 32, ет. 2, кантора 20.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4321/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3668/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Стоян Илиев А лександров
чрез адвокат Даря Стоева Пенкова, София,
бул. Александър Стамболийски № 84 – 86, ет. 7,
офис 36; Снежана Найденова Ганчева чрез адвокат Росен Йорданов Воденичарски, София,
ул. Бистрица № 7, вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4348/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 15602/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мариан Милчев Геочелов
чрез адвокат Катя Гигова, София, бул. Витоша № 1А, ет. 3, кантора 313; Кирил Милчев
Гиочелов чрез адвокат Катя Гигова, София,
бул. Витоша № 1А, ет. 3, кантора 313; Светлин
Милчев Гиочелов чрез адвокат Катя Гигова,
София, бул. Витоша № 1А, ет. 3, кантора 313,
срещу „ЧЕЗ Електро България“ – А Д, София,
бул. Цариградско шосе № 159.
Четвърто гражданско отделение, 4471/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 19533/2014 по оп иса на С офи йск и
г ра дск и с ъд , пода дена о т И ва н Д и м и т р ов
Димов чрез адвокат Марияна Котари, Варна,
ул. Атанас Христов № 12, ет. 1, ап. 1; Военна
академия „Георги Стойков Раковски“, София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82.
Четвърто гражданско отделение, 4488/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 293/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша № 2; Димитър
Христов Димитров чрез адвокат Георги Димитров Георгиев, София, ул. Топли дол № 11,
вх. Б, ап. 29.
Четвърто гражданско отделение, 4531/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 197/2016 по описа на Окръжен съд
Мон та на, пода дена о т Гора н к а Д и м и т рова
Михайлова чрез адвокат Иван Веселинов, Берковица, ул. Христо Ботев № 4, срещу Дом за
стари хора с ОЛБ – гр. Берковица, ул. Стефан
Стамболов № 32.
Четвърто гражданско отделение, 4874/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1596/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша № 2; Петко
Георгиев Михайлов чрез адвокат Ивелина Миланова, София, ул. Неофит Рилски № 34, ет. 1.
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Четвърто гражданско отделение, 60316/2016
(316/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 27/2016 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Мариян Светлинов Маринов чрез адвокат Николай Николаев
Димитров, София, ул. Христо Белчев № 2, полует. 4, офис 4; Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – А Д, чрез адвокат А лександър Илиев,
София, бул. Джеймс Баучър № 87.
Четвърто гражданско отделение, 60363/2016
(363/2016 по описа Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 4714/2014 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Емил Петракиев Денков чрез адвокат А нжела Асенова, Перник,
ул. Търговска № 42, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ул. Московска № 19.
Четвърто гражданско отделение, 60404/2016
(404/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 263/2016 по описа на Апелативен
съд Пловдив, подадена от „Застрахователно
дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб № 43, срещу А лександър Николов
С т ой нов ч рез а д вок ат Евг ен и я Бърза нова,
Пазарджик, ул. Иван Вазов № 8, ет. 2, ап. 11,
и трета страна Спас Бориславов Лачев чрез
адвокат Малин Стоилов Комсийски Пазарджик,
ул. Иван Вазов № 5, офис 107.
Четвърто гражданско отделение, 215/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7515/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Топлофикаци я Софи я“ – ЕА Д,
Софи я, ул. Яс т ребец № 23Б, срещ у Ел и н ка
Асенова Лютова чрез адвокат Андрей Иванов,
София, ул. А лабин № 42, ет. 2, офис 9.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 153/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Солвекс Мира Фрукт“ – А Д, с
изп ъ л н и т елен д и рек т ор Конс та н т и н Д и м итров Келбечев чрез адвокат Камен Петров,
София, ул. Траянови врата № 20, ап. 16, срещу
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136.
Първо търговско отделение, 937/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
503/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Пламен Николов Петров чрез адвокат
Валентина Недялкова, Ловеч, пл. Свобода № 1,
ет. 2, стая 208, срещу Пламен Николаев Нацев
чрез адвокат Ваня Иванова-Кривошиева, Ловеч,
ул. Търговска № 1, офис 2.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 15 0 4/2 016 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 4839/2015 по описа на А пелат ивен
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съд София, подадена от Гюро Кралев Кралев
чрез адвокат Гергана Илиева, София, ул. Хан
Крум № 25, ет. 1, срещу „Пауерскрийн – Българи я“ – ЕООД, с у п ра ви т ел Да н чо Г юров
Гюров чрез адвокат Иван Братанов, София,
ул. Оборище № 18Б, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1672/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
71/2016 по описа на Окръжен съд – Ловеч,
подадена от „УниКредит лизинг“ – ЕА Д, чрез
адвокат Радостина Хаджийска, София, ул. Хенрик Ибсен № 15, ет. 7, срещу „Алдекс“ – ООД,
с управител Огнян Йорданов Дермански, Ловеч,
ул. Никола Петков № 2, вх. В, ет. 4, ап. 16;
Огнян Йорданов Дермански чрез адвокат Ваня
Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска № 1.
НА 28.09.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4254/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2016 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Станислав Маринов Тодоров чрез
адвокат Ангел Ангелов, Варна, бул. Владислав
Варненчик № 55, ет. 4, офис 2, срещу Антоанета
Димитрова Димитрова лично и като законен
представител на Марио Антоанетов Димитров
чрез адвокат Миглена Славова, Добрич, ул. Д-р
К. Стоилов № 5, ет. 1, офис 2.
Т рето гра ж данско отделение, 4666/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 322/2015 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Частен съдебен
изп ъ л н и т ел Вен ц ис ла в Йорда нов Мари нов
чрез адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма № 15; „Ме т – И в“ – ООД, ч рез а д вок ат
Йордан Йорданов, София, ул. Позитано № 9Б,
ет. 3, офис 7 – 8, срещу „Агро 1“ – ЕООД, чрез
управителя А лександър Захариев Минковски,
Русе, ул. Фердинанд № 32, ет. 3, офис 7; Застрахователна компания „Лев Инс“ – А Д, София,
ул. Черни връх № 51, подн. Д.
Трето гражданско отделение, 534/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша № 2, ет. 4; Радослава
Георгиева Димова чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 786/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1330/2016 по описа на Окръжен съд Бургас,
пода дена о т К а л у дка Въ лева Йоргова ч рез
адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова,
Бургас, бул. Сан Стефано № 10, срещу Нели
Йоргова Янева чрез адвокат Бойко Братанов,
София, ул. Славянска № 29А, ет. 2.
5245
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