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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 191
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за опазване на околната среда, приет от 44-то
Народно събрание на 27 юли 2017 г., повторно
приет на 14 септември 2017 г.
Издаден в София на 18 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95
и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105
от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52
и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35
и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.,
бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г.
и бр. 12 и 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 27 думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „глава трета,
раздел IV от Закона за достъп до обществена
информация“.
§ 2. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу становища и решения по ал. 1, свързани с реализацията на обекти, които са определени
като обекти с национално значение с акт на
Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.
(5) Съдът разглежда жалбите по ал. 4 и се
произнася с решение, като производството
приключва в 6-месечен срок от подаването
им. Съдът обявява решението в едномесечен
срок от заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 3. В чл. 93 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Решенията по ал. 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Окончателни са решенията
на първоинстанционния съд по жалби срещу
решения на министъра на околната среда и
водите по инвестиционни предложения, техни
разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с
акт на Министерския съвет и са обекти със
стратегическа важност.
(11) Съдът разглежда жалбите по ал. 10,
изречение второ и се произнася с решение,
като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им. Съдът обявява
решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането
на делото.“
§ 4. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения
на министъра на околната среда и водите по
инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени
като обекти с национално значение с акт на
Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.
(8) Съдът разглежда жалбите по ал. 7 и се
произнася с решение, като производството
приключва в 6-месечен срок от подаването
им. Съдът обявява решението в едномесечен
срок от заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото.“
2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 10 и 11.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 76:
„76. „Обект със стратегическа важност“
е всеки обект, включен в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за
надеждна, ефективна и по-чиста енергетика
или в Интегрирана транспортна стратегия в
периода до 2030 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г.,
бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от
2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77
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от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г.
и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 31 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 19 се създава изречение второ:
„Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на
компетентния орган по планове, програми
и инвестиционни предложения, свързани с
реализацията на обекти, които са определени
като обекти с национално значение с акт на
Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.“
2. Създава се нова ал. 20:
„(20) Съдът разглежда жалбите по ал. 19,
изречение второ и се произнася с решение,
като производството приключва в 6-месечен
срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в
което е приключило разглеждането на делото.“
3. Досегашните ал. 20 и 21 стават съответно
ал. 21 и 22.
4. Досегашната ал. 22 става ал. 23 и в нея
думите „ал. 21“ се заменят с „ал. 22“.
5. Досегашните ал. 23 и 24 стават съответно
ал. 24 и 25.
§ 7. Образуваните до влизането в сила
на този закон а дминист рат ивни дела по
чл. 27, 88, 93 и 99 от Закона за опазване
на околната среда и по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие се довършват по
досегашния ред.
Законът е приет от 44-то Народно събр ание
на 27 юли 2017 г. и на 14 септември 2017 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Валерий Гергиев – художествен ръководител и директор на Мариин
ския театър на Санкт Петербург, Руската
федерация, с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големите му заслуги в област
та на културата и изкуството и за приноса
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му за укрепване на културните връзки между
Република България и Руската федерация.
Издаден в София на 4 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Миломир Михалиевич –
извънреден и пълномощен посланик на Черна
гора в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за особено големите му заслуги за развитието на българочерногорските отношения и сътрудничество.
Издаден в София на 8 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Парагвай със седалище
в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6813

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2017 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национална
програма „Осигуряване на съвременна обра
зователна среда“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одоб
ряване на национални програми за развитие
на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 062 114 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централ-
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ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Осигуряване на съвремен
на образователна среда“ за 2017 г.
Община

Област

Модул „Модернизиране
на системата на професионалното образование“

1

2

3

Модул „Подкрепа
на целодневното
обучение на
учениците“

Общо средства за общината

4

5

Петрич

Благоевград

23 663

23 663

Сатовча

Благоевград

18 948

18 948

Хаджидимово

Благоевград

19 830

19 830

Айтос

Бургас

8 655

8 655

Бургас

Бургас

7 003

7 003

Карнобат

Бургас

9 377

9 377

Руен

Бургас

8 854

8 854

Варна

Варна

29 586

29 586
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Община

Област

Модул „Модернизиране
на системата на професионалното образование“

1

2

3

С Т Р. 5
Модул „Подкрепа
на целодневното
обучение на
учениците“

Общо средства за общината

4

5

Долни чифлик

Варна

8 066

8 066

Дългопол

Варна

8 506

8 506

Провадия

Варна

9 998

9 998

Лясковец

Велико Търново

9 060

9 060

Бойница

Видин

5 231

5 231

Видин

Видин

9 468

9 468

Бяла Слатина

Враца

7 781

48 731

Криводол

Враца

8 434

8 434

Мизия

Враца

6 825

6 825

Генерал Тошево

Добрич

9 548

9 548

Добрич

Добрич

10 000

50 040

Добричка

Добрич

10 000

10 000

Кърджали

Кърджали

9 277

9 277

Бобов дол

Кюстендил

9 895

9 895

Дупница

Кюстендил

9 997

9 997

Кюстендил

Кюстендил

9 645

9 645

Невестино

Кюстендил

8 034

8 034

Луковит

Ловеч

Тетевен

Ловеч

9 138

9 138

Берковица

Монтана

9 997

9 997

Вълчедръм

Монтана

9 978

9 978

Панагюрище

Пазарджик

10 000

10 000

Септември

Пазарджик

Перник

Перник

16 801

16 801

Плевен

Плевен

15 357

15 357

Червен бряг

Плевен

18 155

56 982

Асеновград

Пловдив

8 347

8 347

Кричим

Пловдив

9 834

9 834

„Марица“

Пловдив

18 522

18 522

Пловдив

Пловдив

28 547

28 547

Първомай

Пловдив

16 373

16 373

„Родопи“

Пловдив

19 419

19 419

Садово

Пловдив

9 950

9 950

Куклен

Пловдив

9 731

9 731

Цар Калоян

Разград

8 513

8 513

Русе

Русе

18 197

18 197

Алфатар

Силистра

9 950

9 950

Силистра

Силистра

19 426

19 426

Нова Загора

Сливен

9 932

9 932

40 950

40 040

38 025

38 025

38 775

38 827

38 775
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Община

Област

Модул „Модернизиране
на системата на професионалното образование“

1

2

3
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Модул „Подкрепа
на целодневното
обучение на
учениците“

Общо средства за общината

4

5

Сливен

Сливен

29 287

29 287

Смолян

Смолян

28 406

28 406

Столична

София-град

58 808

58 808

Ботевград

София област

9 988

9 988

Казанлък

Стара Загора

18 477

18 477

Мъглиж

Стара Загора

9 732

9 732

Стара Загора

Стара Загора

9 850

9 850

Омуртаг

Търговище

9 994

9 994

Попово

Търговище

9 933

9 933

Търговище

Търговище

Харманли

Хасково

Хасково

Хасково

Каспичан

Шумен

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:

16 081

16 081
9 999

40 513

9 999
40 513

19 427

19 427

36 101

7 053

43 154

289 312

772 802

1 062 114
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за дейността, структурата и организацията
на работа на Междуведомствения съвет по
пространствени данни, приет с Постановле
ние № 332 на Министерския съвет от 2010 г.
(ДВ, бр. 2 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ абревиатурата „ЗДПО“ и
скобите се заличават, след думите „Закон за
достъп до пространствени данни“ се добавя
„(ЗДПД)“, а абревиат у рата „INSPIR E“ се
заменя с „чл. 22 от Директива 2007/2/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE) (ОВ, L 108/1 от 25 април
2007 г.)“;
бб) в буква „б“ думите „чл. 4, ал. 4“ се
заменят с „чл. 3, ал. 2“, а след думите „подпомагащи дейността на“ се добавя „Междуведомствения съвет и“;
вв) в буква „е“ след думите „обмен на“ се
добавя „масиви от пространствени данни и
услуги за такива“;

б) създават се т. 3 и 4:
„3. координира участието на лицата по
чл. 4, ал. 1 и 2 ЗДПД, потребителите и доставчиците на услуги с добавена стойност при:
а) определянето на съответните масиви от
пространствени данни;
б) определянето на потребителските нужди;
в) предоставянето на информация за съществуващи практики;
г) събирането и обобщаването на информация, необходима за изготвянето на докладите
по чл. 20, ал. 2 – 4 ЗДПД;
4. одобрява функционалностите и стандартите, на които трябва да отговаря Националният портал за пространствени данни на
всички етапи от създаването, управлението,
поддържането и развитието му.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За изпълнение на конкретни задачи
Междуведомственият съвет с решение създава
експертни комисии и групи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 3 след д у м и т е „ч ленове т е на
Междуведомствения съвет“ се добавя „и на
експертните комисии и групи по чл. 3, ал. 2“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавят думите „и
технически секретар“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Секретарят:
1. изготвя проекта на дневен ред;
2. отговаря за подготовката на материалите
по дневния ред за предоставяне на членовете
на Междуведомствения съвет;
3. проверява изготвените от техническия
секретар протоколи от заседанията на Междуведомствения съвет.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Техническият секретар:
1. подпомага изготвянето на проекта на
дневен ред;
2. изпраща на членовете на Меж дуведомствения съвет утвърдения дневен ред за
заседанията на съвета;
3. осигурява на членовете на Междуведомствения съвет материалите по дневния ред за
запознаване с тях;
4. изготвя и предоставя на членовете на
Междуведомствения съвет протокол от всяко
заседание на съвета.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Междуведомственият съвет заседава
най-малко веднъж на шест месеца. Датата
и дневният ред на заседанията се одобряват
предварително от председателя, а в негово
отсъствие – от определен от него заместникпредседател. Одобреният дневен ред и материалите по него се изпращат на всеки член
на Междуведомствения съвет не по-късно от
7 работни дни преди датата на провеждане
на заседанието.“
2. В ал. 5 думата „секретаря“ се заменя с
„техническия секретар“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За всяко заседание на Междуведомствения съвет се води протокол, който се
съгласува с всички присъствали членове и се
подписва от председателя, секретаря и техническия секретар. Към протокола се прилагат
документите от заседанието.“
4. В ал. 8 след думите „Междуведомствения
съвет“ се добавя „и съхранението на документите от заседанията“.
§ 5. Навсякъде в правилника думите „министърът на транспорта, информационните
тех нолог ии и съобщени я та“, „минист ъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят съответно с „председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна
агенция „Електронно управление“.
§ 6. Навсякъде в правилника думите „националната инфраструктура на пространствени
данни“ и „инфраструктурата на пространствени данни“ се заменят с „националната инфраструктура за пространствена информация“.
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Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6865

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията, реда и
начина за изготвяне и верификация на док
ладите на доставчиците на горива и енергия
за транспорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т в ен. Приема Нар ед ба з а
условият а, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на
горива и енергия за транспорта.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила 30 дни след обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за условията, реда и начина за изготвяне и
верификация на докладите на доставчиците
на горива и енергия за транспорта
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията,
редът и начинът за изготвяне и верификация
на докладите на доставчиците на горива и
енергия за транспорта.
(2) Наредбата се прилага за доставчици на
горива, използвани за задвижването на пътни превозни средства, извънпътна подвижна
техника (включително плавателни съдове за
вътрешни водни пътища, когато не плават в
морски води), селскостопански и горскостопански трактори, плавателни съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски
води, както и за доставчици на електрическа
енергия, използвана в пътни превозни средства.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите е компетентен орган за приемане и
проверка на годишните доклади на доставчиците на горива и енергия за транспорта
и предоставяне на данни до Европейската
комисия във връзка с постигане на съответствието с чл. 64 от Закона за ограничаване
на изменението на климата (ЗОИК).
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Раздел II
Условия, ред и начин за изготвяне и предста
вяне на докладите
Ч л. 3. (1) Дос та вч и ц и т е на г ори ва за
транспорта ежегодно до 31 март представят
на компетентния орган по чл. 2 доклад относно интензитета на парниковите газове на
доставените от тях през предходната година
на територията на страната горива за нуждите
на транспорта.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа надеждни и
достоверни данни, които да позволяват определянето на емисиите на парникови газове с
висока степен на точност, за която се изисква:
1. идентификация на доставчика (идентификация на правния субект, отговорен за
заплащането на акциза);
2. събирането на данните да е извършено
в съответствие с приложимите стандарти;
3. да няма несъответствия на реалните
стойности с докладваните данни;
4. съответните данни да са пълни и последователни.
(3) Докладът на доставчиците на горива
по ал. 1 съдържа:
1. общия обем на всички доставени горива
с обозначение за мястото на закупуване и
произхода;
2. емисиите на парникови газове за целия
жизнен цикъл на горива, изчислени съгласно
методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК, и емисиите
на парникови газове от целия жизнен цикъл на
биогоривата, изчислени съгласно Методиката
за изчисляване намалението на емисиите на
парникови газове от целия жизнен цикъл на
биогоривата и на течните горива от биомаса;
3. изчисления при едновременна съвместна
преработка на изкопаеми горива и биогорива
съгласно методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК;
4. намаление на емисиите нагоре по веригата в случай на наличие на проект, стартирал
след 1 януари 2011 г., отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 14064:2012 и генериращ
такива емисии;
5. сравнение на постигнатите намаления
на емисиите на парникови газове от целия
жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г. с основния стандарт
на горивата, определен в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК.
(4) В случаите на ал. 3, т. 4 в доклада по
ал. 1 доставчиците на горива включват следната допълнителна информация:
1. датата на започване на проекта;
2. годишни нама лени я на емисиите в
gCO 2екв;
3. периода, през който заявеното намаление
е продължило;
4. местоположение на проекта най-близо до
източника на емисиите в градуси географска
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ширина и дължина, до четвъртия знак след
десетичната запетая;
5. базови годишни емисии преди въвеждането на мерки за намаляване и годишни
емисии след въвеждането на мерки за намаляване в gCO2екв/MJ на произведените изходни
суровини;
6. неизползваем повторно номер на сертификат, който идентифицира по уникален начин
схемата и заявените намаления на емисиите
на парникови газове;
7. неизползваем повторно номер, който
идентифицира по уникален начин метода на
изчисление и съответната схема;
8. когато проектът е свързан с добива на
нефт, историческото средно годишно, както
и за отчетната година съотношение газ-нефт
(GOR) в разтвор, налягането в природния
резервоар, дълбочината и производителността
на сондажа за суровия нефт.
(5) В случаите, когато съдържа информацията по ал. 3, т. 4, докладът по ал. 1 подлежи
на верификация по реда на раздел III.
(6) За доставчиците по ал. 1, които са малки
и средни предприятия, „произход“ и „място
на закупуване“ по ал. 3, т. 1 е или ЕС, или
извън ЕС, независимо дали извършват внос на
суров нефт или доставка на нефтени масла и
масла, получени от битуминозни материали.
(7) При изчисление на интензитета на
парникови газове на целия жизнен цикъл на
горивата, различни от биогоривата и електрическата енергия, доставчиците на горива
използват средните приети стойности съгласно
методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК.
Чл. 4. (1) Доставчиците на електрическа
енергия за транспорта ежегодно до 31 март
представят на компетентния орган по чл. 2
доклад относно интензитета на парниковите
газове на доставената от тях през предходната
година на територията на страната енергия
за нуждите на транспорта.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. общия обем на доставената енергия
с обозначение за мястото на закупуване и
произхода;
2. интензитета на парниковите газове на
енергията, изчислена в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК;
3. сравнение на постигнатите намаления
на емисиите на парникови газове на електрическата енергия с основния стандарт на
горивата и приноса на електрическите пътни
превозни средства за намаляване на емисиите
на парникови газове, определени в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК.
(3) За целите на чл. 4, ал. 2 доставчиците
на електрическа енергия за транспорта водят
дневници за отделните общественодостъпни
зарядни точки, които съдържат:
1. местоположение на зарядната точка;
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2. употребеното от електрическите пътни
превозни средства количество енергия в мегаватчаса за годината, предхождаща годината
на докладване;
3. период, в който е било употребено количеството електрическа енергия, ако този период
не обхваща цялата година на задължението.
Чл. 5. За целите на доклада по чл. 3, ал. 1
доставчиците на горива осъществяват мониторинг на намалението на емисиите нагоре
по веригата за изкопаемите горива съгласно
изискванията на БДС EN ISO 14064-1:2012 и
на чл. 5 – 7, чл. 57 – 60, чл. 62 и чл. 66 – 67
от Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга
и докладването на емисиите на парникови
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
181, 12.07.2012 г.).
Чл. 6. (1) Докладите по чл. 3, ал. 1 и чл. 4,
ал. 1 се представят в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) на хартиен
и на електронен носител в оригинал съгласно
образците в методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК
и електронните формуляри, публикувани на
интернет страницата на МОСВ, и по електронен път съгласно Закона за електронното
управление. Извън случаите на подаване по
електронен път при несъответствие в данните
на хартиения и на електронния носител за
достоверни се приемат данните на хартиения
носител.
(2) Доставчиците на горива и на електрическа енергия за транспорта подават декларация за достоверност на данните, включени в
докладите. При подаване по електронен път
декларирането на достоверността на данните се
извършва в рамките на електронния формуляр.
Чл. 7. Компетентният орган по чл. 2:
1. проверява в 45-дневен срок от подаването
в МОСВ на годишните доклади по чл. 3, ал. 1
и чл. 4, ал. 1 съдържанието, формата и съответствието им с изискванията на наредбата и
методиката по чл. 64, ал. 3 ЗОИК;
2. изисква от доставчиците в 7-дневен срок
да представят допълнителна и/или уточняваща
информация по отношение на докладваните
данни, ако по време на проверка по ал. 1 се
установи такава необходимост;
3. при установени несъответствия в резултат
на проверката по ал. 1 изисква от доставчика
на горива в 14-дневен срок да представи нов
доклад; новият годишен доклад се представя
по реда на чл. 6, ал. 1.
Раздел III
Верификация на годишните доклади за еми
сиите нагоре по веригата
Чл. 8. Докладите на доставчиците на горива
по чл. 3, ал. 3, т. 4, докладващи намаление на
емисиите нагоре по веригата, подлежат на годишна верификация от верификационен орган.
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Чл. 9. Верификационен орган може да
бъде всяко физическо или юридическо лице,
отговарящо на изискванията на БДС EN
ISO 14065:2013, ISO 14066:2011 и на чл. 18 от
Наредбата за условията, реда и начина за
изготвяне на докладите и за верификация на
докладите на операторите на инсталации и
на авиационните оператори и за изготвяне и
проверка на заявления на нови участници,
приета с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 75 от 2014 г.).
Чл. 10. Верификационният орган извършва проверката и верификацията на доклада
по чл. 3, ал. 5 съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 и при спазване на
следните етапи при верификационния процес:
1. извършване на стратегически анализ
на всички дейности, обхванати от доклада,
осъществени от доставчиците на горива, и
тяхното значение за емисиите;
2. извършване на проверки, включително
на внезапни, на място на обекти, използвани от доставчиците на горива за дейности,
обхванати от доклада;
3. оценяване на всички източници на емисии
по отношение на надеждността на данните
за всеки източник, допринасящ за общото
количество емисии от горивата;
4. определяне на източниците с висока
степен на риск от грешка при определянето
на общото количество емисии, включително
избора на емисионни фактори, и за изчисленията, необходими за определяне на равнището
на емисиите от индивидуални източници;
5. отчитане на всички методи за ефективен
контрол на риска, прилагани от доставчиците
с цел намаляване степента на несигурност.
Чл. 11. (1) Верификационният орган отразява резултатите от извършена проверка на
доклада по чл. 3, ал. 5 във верификационен
доклад.
(2) Верификационният орган верифицира
годишните доклади по чл. 3, ал. 5, след като
установи, че са спазени изискванията на чл. 3.
(3) Верификацията се извършва чрез поставяне на подпис и печат на верификационния
орган върху всяка страница на годишния
доклад по чл. 3, ал. 5.
(4) Верификационният док лад по ал. 1
се счита от компетентния орган по чл. 2 за
удовлетворителен, ако липсва съществено
разминаване между реалното и докладваното
общо количество на емисиите.
Чл. 12. (1) В случай че верификационният
орган идентифицира грешки, пропуски или
несъответствия относно данните за емисиите,
които се оценяват като съществени, годишният
доклад се счита за неудовлетворителен и не
се верифицира от верификационния орган.
(2) Верификационният доклад по чл. 11,
ал. 1 посочва всички обстоятелства, поради
които:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

1. верификационният орган е на мнение, че
една или няколко части на годишния доклад
за емисиите на парникови газове не съответстват на нормативните изисквания;
2. верификационният орган не е в състояние да получи достатъчни доказателства, за
да оцени една или повече части от съответствието на годишния доклад за емисиите на
парникови газове с нормативните изисквания;
3. съществува обосновано съмнение, че сумарни грешки и пропуски в годишния доклад
водят до съществено несъответствие.
Чл. 13. (1) В случай че верификационният
орган идентифицира грешки, пропуски или
несъответствия относно данните в докладите
по чл. 3, ал. 5, които се оценяват като несъществени, препоръчва във верификационния
доклад мерки за отстраняването им.
(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на
горива за транспорта подават за одобрение до
компетентния орган по чл. 2 доклада в срок до
30 юни на годината, в която верификаторът е
издал верификационния доклад. Докладът се
подава във формата на електронния формуляр,
публикуван на интернет страницата на МОСВ.
(3) Компетентният орган по чл. 2:
1. следи за спазване на срока по ал. 2,
проверява изпълнението на мерките по ал. 1
и при необходимост изисква документи и
доказателства;
2. уведомява Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и/или чрез
нея съответния орган, издал акредитацията
на верификационния орган, верифицирал годишните доклади по чл. 3, ал. 5, за установени
несъответствия в резултат на проверката по
чл. 7, ал. 1 или в новия верифициран доклад
по чл. 7, ал. 3 в срок до 30 юни на текущата
година.
Чл. 14. В срок до 31 декември на съответната година компетентният орган по чл. 2
предоставя на Европейската комисия данните
от предходната година относно обемите горива и/или енергия за транспорта, доставени
на пазара.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Битуминозни шисти“ е всеки източник
на суровина за рафинерия, разположен в скално
образувание, което съдържа твърд кероген, и
отговарящ на определението за битуминозни
шисти по код КН 2714 съгласно Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г.
относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
2. „Доставчици на горива“ са лицата по § 1,
т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона
за възобновяемите енергийни източници и
лицата по § 1, т. 18 от Закона за чистотата
на атмосферния въздух.
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3. „Доставчик на електрическа енергия“
е юридическо лице, притежаващо лиценз за
производство на електрическа енергия, за
търговия с електрическа енергия, за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител и доставка на електрическа енергия от
доставчик от последна инстанция съгласно
чл. 39, ал. 1, т. 1, 5, 10 и 13 от Закона за
енергетиката.
4. „Електрическо превозно средство“ е
превозно средство по смисъла на § 2, т. 11 от
допълнителните разпоредби на Наредба № 2
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2015 г., бр. 70
от 2016 г.; попр., бр. 75 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 33 от 2017 г.).
5. „Емисии нагоре по веригата“ са всички
емисии на парникови газове, които възникват,
преди суровината да влезе в рафинерията или
преработвателната инсталация, в които се
произвежда горивото, посочени в методиката
по чл. 64, ал. 3 ЗОИК.
6. „Зарядна точка“ е точка по смисъла на
§ 2, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 2 на министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии.
7. „Конвенционален суров нефт“ е всяка
суровина за рафинерии с плътност в градуси
по API, по-висока от 10 градуса, намираща се
в геоложка формация в мястото на произход,
както е измерена по изпитвателния метод
ASTM D287, и която не попада в определението за код КН 2714 съгласно Регламент
(ЕИО) № 2658/87.
8. „Малки и средни предприятия“ са предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от
Закона за малките и средните предприятия.
9. „Място на закупуване“ е държавата и
наименованието на преработвателната инсталация, в които горивото или енергията са
претърпели последната съществена трансформация, използвана за определяне на произхода
на горивото или енергията в съответствие с
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от
2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за
прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета за създаване на Митнически кодекс
на Общността.
10. „Основен стандарт на горивата“ е основен стандарт на горивата, който се основава
на емисиите на парникови газове от целия
жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г.
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11. „Природен битум“ е всеки източник на
суровина за рафинерии, който:
а) има плътност в градуси по American
Petroleum Institute (API) от 10 градуса или
по-малка, когато се намира в резервоарно
образувание на мястото на добив, както е
дефинирано в метода за изпитване D287 на
Американското общество за изпитвания и
материали (ASTM);
б) има среден годишен вискозитет при
температурата на находището, надвишаващ
изчислени я по форм улата: Вискозитет (в
сантипоази) = 518,98e-0,038T, където T е температурата в градуси по Целзий;
в) попада в обхвата на определението
за битуминозни пясъци по код КН 2714 от
Комбинираната номенклатура, установена с
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета, и
г) за който оползотворяването на източника на суровина се постига чрез минен добив
или топлинно гравитачно дрениране, за което
топлинната енергия произхожда главно от
източници, различни от изходната суровина.
12. „Произход“ e търговското наименование
на изходната суровина, посочено в методиката
по чл. 64, ал. 3 ЗОИК, когато доставчиците на
горива притежават необходимата информация
в случаите, когато:
а) са лице или предприятие, което осъществява внос на суров нефт от трети държави или получава доставки на суров нефт
от друга държава членка, съгласно член 1
от Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета от
20 декември 1995 г. относно въвеждането на
регистриране на вноса и доставките на суров
нефт в Общността, или
б) имат договорености за споделяне на
информация, постигнати с други доставчици.
Във всички други случаи „произход“ се
отнася до това, дали горивото е с произход от
ЕС, или извън ЕС. За биогоривата „произход“
е начинът на производство на биогоривото,
определен в Методиката за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове
от целия жизнен цикъл на биогоривата или
на течните горива от биомаса.
13. „Съществено несъответствие“ е индивидуална грешка или съвкупността от всички
грешки, пропуски и неточни твърдения в
доклада на доставчика на горива и енергия
за транспорта, които могат да повлияят или
да променят решение на лицата, за които
е п р ед на значен док ла д ът. К ат о п ра ви ло
верификат орът би следва ло да оп редел и
несъответствие в броя на общите емисии
като съществено, ако то води до съвкупни
пропуски, неточно предаване на данни или
грешки в броя на общите емисии, по-големи
от пет процента.
§ 2. За целите на наредбата се прилагат
определенията по § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОИК и по § 1 от допълнителните
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разпоредби на Наредбата за критериите за
устойчивост на биогоривата и течните горива
от биомаса, приета с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 95
от 2012 г.).
§ 3. Наредбата въвеж да изиск ва н и я та
на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от
20 април 2015 г. за установяване на методи за
изчисляване и на изисквания за докладване
съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно качеството
на бензиновите и дизеловите горива (OB, L
107, 25.04.2015 г.).
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 5, т. 5 от Закона за ограничаване на изменението на климата.
6866

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
за финансиране на Европейско изследване
на ценностите на територията на Република
България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява предоставянето на средства в размер 76 300 лв. за финансиране на
територията на Република България на петата
вълна на Европейско изследване на ценностите, провеждано от Групата за проучване на
европейската система от ценности.
Чл. 2. Одобрява допълнителни разходи в
размер 76 300 лв. (левовата равностойност на
39 000 евро) по бюджета на Министерския
съвет за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по т. 2 да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността
му“ към област „Осигуряване дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“ по бюджета на Министерския съвет
за 2017 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Средствата по т. 2 да бъдат осигурени
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от т. 4 промени по
централния бюджет за 2017 г.
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Чл. 7. Организацията по предоставянето
на средствата по т. 1 се възлага на заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, приет с
Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6867

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 20, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. за участие в екипи за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане
в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст;
5. за провеждане на допълнително обучение
на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или
на деца, които не владеят български език.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата за допълнително трудово
възнаграждение за постигнати резултати от
труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора
са включени в стандартите за едно дете или
ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко
от 3,5 % и не повече от 4,5 % от годишния
размер на средствата за работни заплати.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Средствата за допълнително трудово
възнаграждение за постигнати резултати от
труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора
са включени в стандартите за едно дете или
ученик и от 1.01.2018 г. и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер
не по-малко от 4 % от годишния размер на
средствата за работни заплати.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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§ 3. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 в
таблицата се създава ред 3.14:
„
3.14. Учителска длъжност в центрове за подкрепа за личностно развитие за дейности
за развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата на децата
и учениците и в Националния дворец на децата
за обучение по областите
„Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“

70 0 часа, о т
които 72 часа
индивидуална
работа с деца
и ученици

“
§ 4. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни
работни заплати на педагогическите специалисти

Група

Длъжности

Пед а г о г ически спе- директор
циалисти с
функции по
управлението на ин- заместник-директор
ституциите
учител, възпитател,
лог опед , пс и хо лог,
п ед а г о г и ч е с к и с ъ ветник, корепетитор,
хореог раф, т реньор
по вид спорт, рехаПед а г о г и- билитатор на слуха и
чески спе- говора, ръководител
на направление ИКТ
циалисти

Минимална основна
работна
заплата от
1.09.2017 г.
950 лв.

887 лв.

760 лв.

старши учител, старши възпитател

792 лв.

главен учител, главен
възпитател

836 лв.

“
§ 5. В приложение № 5 към чл. 24, ал. 3 в
таблицата се създава ред 10:
„
Осигурено заместване за часовете на
10. отсъстващите учители над 70 % за 10
учебната година

“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2017 г.
Министър:
Красимир Вълчев
6869
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 12 от 2007 г.; доп., бр. 67 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.;
изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 87 от
2013 г.; доп., бр. 76 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 11:
„11. условията и редът за организиране и
провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач
на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари и за удължаване на срока на
свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасност та при превоз на
опасни товари и удължаване на срока на
удостоверението.“
§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки
доклад се изпраща в съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ до края на месец февруари
на следващата година.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Ръководителят на предприятието
по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“:
1. трите имена и ЕГН на консултанта по
безопасността при превоз на опасни товари
в предприятието;
2. копие на договора с консултанта по
безопасността при превоз на опасни товари
в предприятието;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове
на опасните товари, идентификационен номер
(VIN код) и регистрационен номер на пътните
превозни средства, с които се извършва превоз
на опасни товари);
4. информация за превозените количества
опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по
ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприя
тието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в
едномесечен срок Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез съответното
регионално звено.
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(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на
календарната година.
(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три
предприятия по чл. 6, ал. 1.“
§ 4. В чл. 8б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 думите „приложение № 1а“ се
заменят с „т. 5.4.3 от приложение А на ADR“;
б) в т. 11 след думите „ППС с“ се добавя
„изправни“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. да не приемат за превоз опасен товар
или да преустановят превоза на опасен товар
при наличие на теч от цистерната или ППС.“
§ 5. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК А НА СВИДЕТЕЛСТВОТО И
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТ
ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ
НА СРОК А НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО“.
§ 6. Член 10 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „2,50 м“ се заменят с „2,40 м“
и думите „е осигурено изкуствено осветление“
се заменят с „има естествена светлина през
деня и изкуствено осветление вечер“;
б) в т. 3 числото „15“ се заменя с „20“.
2. В ал. 2, т. 5 думите „чл. 10, ал. 2, т. 1“
се заменят с „у чебната документация по
чл. 9, ал. 2“.
§ 8. В чл. 12 т. 4 се изменя така:
„4. притежава удостоверение за консултант
по безопасността при превоза на опасни товари
с вписани модули, необходими за темите, които
ще преподава съгласно приложение № 1а.“
§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Учебните помага ла съдържат подробно развити темите, посочени в
раздел 1.8.3 (за консултанти) и глава 8.2 (за
водачи) от ADR, в зависимост от обучението,
което ще провежда учебният център.
(2) Учебната документация по чл. 9, ал. 2
включва учебна програма и график за разпределение на учебните часове по дни за всеки
модул, за който учебният център ще провежда
обучение, съобразени с изискванията на раздел
1.8.3 или глава 8.2 от ADR.
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(3) Учебната програма и графикът по ал. 2
се изготвят поотделно за курсовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно
превозно средство за превоз на опасни товари,
курсовете за удължаване срока на валидност
на свидетелството и курсовете за придобиване
на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила
на всяко изменение и/или допълнение на
приложения А и В на ADR учебните центрове
представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ актуализирана и
съобразена с измененията и/или допълненията учебна документация за утвърждаване от
изпълнителния директор.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) За издаване на разрешение
лицата по чл. 9, ал. 1 подават в ИА „А А“
за я влен ие до м и н ис т ъра на т ра нспор та,
информационните технологии и съобщения
та или упълномощено от него длъжностно
лице (приложение № 1б). Към заявлението
се прилагат:
1. учебна документация в съответствие с
изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпл яра);
2. учебно помагало в съответствие с изиск
ванията на чл. 14, ал. 1;
3. копие на документ за собственост или
договор за наем или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин
помещенията, които се ползват за учебен
кабинет;
4. копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към
нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка
към разрешение за извършване на обучение;
5. свидетелства за съдимост на преподавателите – в оригинал;
6. данни за преподавателите по образец
(приложение № 1в);
7. документи за платена държавна такса
за издаване на разрешение и за проверка на
съответствието на учебния кабинет с изиск
ванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията.
(2) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка по ал. 7, се
заверяват със свеж печат на лицата по чл. 9,
ал. 1 и се представят заедно с оригиналите
за сверяване от служител на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(3) В 10-дневен срок от датата на подаване
на заявлението за издаване на разрешение
за обучение служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на лицата по чл. 9,
ал. 1 извършва проверка за установяване на
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годността на учебния кабинет. За направения
оглед се съставя протокол за съответствие
с изискванията на чл. 11 по образец (приложение № 1), който се прилага към подаденото заявление за издаване на разрешение
за обучение.
(4) При несъответствие, непълнота и/или
нередовност в представените документи по
ал. 1 или когато документите не удостоверяват съответствието на лицето по чл. 9, ал. 1
с изискванията, определени с тази наредба,
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
уведомява лицето по чл. 9, ал. 1 за това и
определя 14-дневен срок за отстраняването
им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата
на уведомяването на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ за отстраняването на непълнотата и/или нередовността,
или на несъответствието.
(5) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или упълномощено от него длъжностно лице
издава разрешение (приложение № 1г) или
мотивирано отказва издаването на разрешение, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или
несъответствието с изискванията не са отстранени в срока по ал. 4;
2. заявлението за издаване на разрешение е
подадено преди изтичането на една година от
отнемането на разрешение за същата дейност
на същото лице.
(6) Отказът за издаване на разрешение
подлежи на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ води регистър за издадените
разрешения и изготвя списък към разрешението (приложение № 1д), който съдържа данни
за преподавателите, с които се извършва
обучението, и за учебните кабинети.
(8) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до
и нф орма ц ион нат а сис т ема , о б с л у ж ва ща
дейността по обучението и изпитите за придобиване на свидетелство за водачи на МПС
за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултанти по безопасността при
превозите на опасни товари, на лицата по
чл. 9, ал. 1 и на преподавателите, включени
в списъка към съответното разрешение – за
отразяване на присъствията и отсъствията
на кандидатите. За всеки учебен център се
предоставя едно техническо устройство за
организиране на дейността по провеждане
на обучението и изпитите по чл. 15г, ал. 2 и
по едно техническо устройство за всеки от
преподавателите, включени в списъка към
съответното разрешение, за изпълнение на
задълженията по чл. 15з.“
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§ 12. В глава трета, раздел I се създават
чл. 15а – 15в:
„Чл. 15а. (1) При настъпване на промени
в обстоятелствата, вписани в разрешението
или удостоверени с документите по чл. 15,
а л. 1, лицето по чл. 9, а л. 1 е длъж но в
14-дневен срок от настъпването им да заяви
промените, като подаде в ИА „А А“ заявление
по образец (приложение № 1б) до министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от
него длъжностно лице. Към заявлението се
прилагат съответните документи по чл. 15,
ал. 1 съобразно исканата промяна, както
и док у мен т з а п лат ена д ърж а вна т а кс а
съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(2) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в разрешението се извършват по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Чл. 15б. (1) Срокът на разрешението може
да бъде продължен за нов период от 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило
писмено заявление за това най-малко един
месец преди изтичането на срока на валидност
на разрешението и отговаря на изискванията
на тази наредба.
(2) За явлението по а л. 1 (при ложение
№ 1б), се подава в Изпълнителна агенция
„А втомобилна администрация“, като към
него се прилагат документите по чл. 15, ал. 1,
т. 3, 5, 6 и 8.
(3) Разглеждането на заявлението се извършва по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Чл. 15в. (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(2) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински
документ или документ с невярно съдържание или при нарушения на условията и реда
за извършване на обучението, определени в
тази наредба.
(3) Разрешението се отнема с мотивирана
заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Отнемането на разрешението подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) Лицата, чието разрешение е отнето,
могат да кандидатстват за получаване на
ново разрешение не по-рано от една година
от датата на отнемането му.“
§ 13. В глава трета се създава раздел Iа с
чл. 15г – 15и:
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„Раздел Iа
Провеждане на обучение
Чл. 15г. (1) Лицата по чл. 9, ал. 1 провеждат
обучение в съответствие със:
1. глава 8.2 от ADR – за водачите, превозващи опасни товари;
2. раздел 1.8.3 от ADR – за консултантите
по безопасността при превозите на опасни
товари.
(2) Управителите на лицата по чл. 9, ал. 1
или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система
данните на лицата, които ще се обучават
и/или ще полагат изпит за свидетелство за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари и/или за удостоверение за
консултант по безопасността при превоз на
опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика
за обучението по модули в информационната
система.
(3) Данните на лицата по чл. 15к, ал. 3 и 4
се вписват в регистъра на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ от
служител на ИА „АА“.
(4) На задължително обучение преди изпита
подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач
на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството
за водач на моторно превозно средство за
превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари.
Чл. 15д. (1) Обучението се провежда с
предварително определена група или индивидуално. За провеждането му учебният център
изготвя в информационната система график
на занятията.
(2) Кандидат за удължаване на срока на
валидност на свидетелството за водач на
моторно превозно средство за превоз на
опасни товари може да бъде включен в група
за обучение за придобиване на свидетелство.
В последния случай кандидатът преминава
пълния курс на обучение за придобиване на
свидетелство по съответните модули.
(3) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава 10 учебни часа.
(4) Дневната натовареност на обучаваните
не може да надвишава 8 учебни часа.
Чл. 15е. (1) Кандидатите за придобиване
на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари
преминават обучение по модул „Основен“.
В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават
съответното обучение и по един или повече
от следните специализирани модули:
а) „Цистерни“;
б) „Клас 1“;
в) „Клас 7“.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(2) Обучението за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и за удължаване
срока на валидност на свидетелство за водач
на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари е с хорариум, както следва:
1. за придобиване на свидетелство за водач
на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 19 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 13 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 8 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 8 учебни часа;
2. за удължаване на срока на валидност на
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 8 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 4 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 2 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 2 учебни часа.
(3) При обучението по ал. 2, т. 1 се допуска
кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни
часа по модул „Основен“ и 1 учебен час по
модул „Цистерни“.
Чл. 15ж. (1) Кандидатите за придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от
приложение А на ADR, за следните модули:
1. „Общи теми“;
2. „Клас 1“;
3. „Клас 2“;
4. „Клас 7“;
5. „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
8 и 9“;
6. „Товари с номер по ООН: 1202, 1203,
1223, 3475, и авиационно гориво с номер по
ООН: 1268 или 1863“.
(2) Обучението за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари е с хорариум не помалко от 64 часа. Допуска се кандидатът да
отсъства не повече от 4 учебни часа.
Чл. 15з. (1) Учебните часове са с продължителност 45 минути.
(2) Преподавателят по съответния модул
отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията
на кандидатите.
(3) Когато поради технически причини не
е възможно отразяването на присъствията и
отсъствията на кандидатите в електронния
дневник, преподавателят своевременно ги
нанася на хартиен носител.
(4) След отпадането на невъзможността по
ал. 3 присъствията и отсъствията се нанасят
и в електронния дневник.
Чл. 15и. Когато е изминала повече от една
година от датата на завършване на обучението
по някой от модулите, за допускане до изпит
за придобиване на свидетелство за водач на
моторно превозно средство за превоз на опасни
товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение
за консултант по безопасността при превоза
на опасни товари за същия модул кандидатът
преминава ново обучение.“
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§ 14. В глава трета се създава раздел Iб с
чл. 15к – 15о:
„Раздел Iб
Изпити за придобиване на свидетелство за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари и удължаване на срока на
свидетелството и изпити за придобиване на
удостоверение на консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и удължаване на
срока на удостоверението (изпити по ADR).
Общи положения
Чл. 15к. (1) Изпитите по ADR се организират и провеждат от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ в кабинети
на ИА „А А“, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от
2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и за провеждане на проверочните изпити:
1. изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и удължаване
на срока на свидетелството – в кабинети на
регионалните звена на ИА „АА“;
2. изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на удостоверението – в изпитния
център на ИА „А А“ в София, ул. Ген. Й. В.
Гурко № 5.
(2) До изпити по ADR се допускат лица:
1. преминали съответното задължително
обучение в квалификационни курсове, организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 в съответствие
с учебната документация по чл. 9, ал. 2;
2. представили документ за самоличност
(лична карта, меж дународен паспорт или
свидетелство за управление на моторно превозно средство, документ за продължително
или постоянно пребиваване на територията
на Република България);
3. платили държавната такса за явяване на
изпит, определена в Тарифа № 5 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на т ранспорта, информационните
технологии и съобщенията;
4. явили се преди приключване на проверката на самоличността на кандидатите.
(3) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на свидетелството за водач
на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари, представят и легализиран
превод на свидетелството, ако то е издадено:
1. преди 31.12.2012 г., вк лючително, от
компетентен орган на страна по ADR;
2. след 1.01.2013 г. от компетентен орган
на държава, която е страна по ADR, но не
е членка на Европейския съюз или страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария.
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(4) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари, представят и легализиран превод на
удостоверението, ако то е издадено от компетентен орган на държава, която е страна по
ADR, но не е членка на Европейския съюз или
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
Чл. 15л. (1) Кандидатите за придобиване
на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и
удължаване на срока на валидност на свидетелството и кандидатите за придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари се представят
на изпит от управителите на лицата по чл. 9,
ал. 1 или упълномощени от тях лица чрез
информационната система.
(2) При повторно и следващо явяване на
изпит по ал. 1, както и за явяване на изпит
за удължаване на срока на удостоверението
за консултант по безопасността при превоз
на опасни товари кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в
регионалните звена на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(3) Кандидатите по ал. 2 подават заявление
по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ не по-късно от 3 работни
дни преди избраната дата за изпит, към което
прилагат копие на легализирания превод на
свидетелството, съответно удостоверението – в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.
Чл. 15м. (1) Изпитите за придобиване на
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари и за
удължаване на срока на свидетелството се
провеждат от служител на Изпълнителна
а г ен ц и я „ А вт омоби л на а д м и н ис т ра ц и я“,
определен в деня на изпита чрез електронен
жребий по реда на приложение № 1з.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при
превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на валидност на удостоверението
се провеждат от комисия, назначена в деня
на изпита от директора на дирекция „Пътни
превозни средства и водачи“ на ИА „А А“.
Комисията се състои от председател и член
на комисията.
(3) Отговорите на отворените въпроси
и казусите от изпитите за придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на удостоверението се оценяват от
комисия, различна от комисията, провела
изпита по ал. 4, назначена от директора на
дирекция „Пътни превозни средства и водачи“
на ИА „АА“.
(4) Служителите, които могат да бъдат
включвани в комисиите по ал. 3, трябва да
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притежават удостоверение за консултант по
безопасността при превоз на опасни товари.
(5) Служителите, които могат да бъдат
включвани в жребия по ал. 1 и в комисиите
по ал. 2 и 3, се определят със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 15н. (1) Изпитите за придобиване на
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелство се провеждат
всеки четвъртък, който е на четна дата.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз
на опасни товари и за удължаване на срока
на удостоверението се провеждат на сесии.
(3) Една и съща група за изпит може да
включва кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и кандидати
за удължаване на срока на свидетелството,
съответно кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и кандидати
за удължаване на срока на удостоверението.
Чл. 15о. Изпитите по ADR се организират
и провеждат по реда, определен в приложение № 1з.“
§ 15. Наименованието на раздел II от глава
трета се изменя така:
„Раздел II
Съдържание на изпита за придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на удостоверението“.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като думите „по образец съгласно приложение № 2“
и запетаята след тях се заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изпитът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при
превоза на опасни товари и за удължаване
на срока на удостоверението е теоретичен и
се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават
тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на
казуси.
(3) За изготвяне на тестове за провеждане
на изпитите за придобиване на удостоверение
за консултант по безопасността при превоза
на опасни товари и за удължаване на срока
на валидност на удостоверението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ утвърждава
масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите,
определени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR.
Изпитните въпроси и казусите по модулите
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„Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно
с Министерството на вътрешните работи и
Агенцията за ядрено регулиране.“
§ 17. Създават се чл. 16а – 16е:
„Чл. 16а. (1) Тестът на всеки кандидат е
индивидуален, обозначен с уникален номер и
съдържа изпитни въпроси по всички модули,
за които кандидатът се явява на изпит.
(2) Тестът съдържа 10 въпроса от модул
„Общи теми“ и въпроси от специализираните
модули, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за придобиване на квалификация само
за един модул („Клас 1“, „Клас 2“, „Клас 7“,
„Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“
или „Товари с номер по ООН: 1202, 1203,
1223, 3475, и авиационно гориво по номер на
ООН: 1268 или 1863“) – 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста
е 80 минути;
2. за придобиване на квалификации за
повече от един модул – по 5 въпроса от всеки
модул, за който кандидатът се явява на изпит;
времето за решаване на теста е 40 минути
за въпросите от модул „Общи теми“ и по
20 минути за въпросите от всеки от модулите.
(3) Когато кандидатът притежава квалификация по модул „Общи теми“ и се явява
на изпит за придобиване на квалификация:
1. само по един модул – решава 10 въпроса
от съответния модул; времето за решаване
на теста е 40 минути;
2. по повече от един модул – решава по
5 въпроса от всеки от модулите; времето за
решаване на теста е по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
Чл. 16б. (1) При втората част на изпита за
придобиване на удостоверение за консултант
кандидатът решава по два казуса за всеки
модул, за който се явява на изпит.
(2) Времето за решаване на казусите е
общо 120 минути.
Чл. 16в. (1) Съдържанието на първата част
на изпита за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността
на превоза на опасни товари е идентично със
съдържанието на изпита за придобиване на
удостоверението.
(2) При втората част на изпита за удължаване на срока на удостоверението кандидатът
решава по един казус за всеки от модулите, за
които се явява на изпит. Времето за решаване
на казусите е 60 минути за всеки модул.
Чл. 16г. (1) Оценка се поставя за всеки от
модулите поотделно.
(2) За положителна оценка за модул при
първата част на изпита е необходимо броят
на точките от правилните отговори на въп
росите да е не по-малко от 70 % от общия
брой точки за отговорите на въпросите от
съответния модул.
(3) За положителна оценка за модул при
втората част на изпита е необходимо общият
брой на точките от правилните отговори на
казусите за модула да е не по-малък от 70 % от
общия брой на точките за съответните казуси.
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(4) Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите
за съответния модул не се оценяват.
(5) Изпитът за придобиване и за удължаване
на срока на удостоверението за консултант е
издържан успешно, когато кандидатът е получил положителна оценка от първата част
на изпита и положителна оценка от втората
част от изпита за съответния модул.
Чл. 16д. (1) Когато при първата част на
изпита за придобиване на удостоверение за
консултант по безопасността на превоза на
опасни товари или за удължаване на срока
на удостоверението кандидатът е издържал
успешно изпита за модул „Общи теми“, но
има отрицателна оценка за някой от специализираните модули, при повторно и всяко
следващо явяване кандидатът решава само
въпросите от съдържанието на темите за
модула, за който се явява на изпит.
(2) Когато кандидатът е издържал успешно
първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при
превоза на опасни товари или за удължаване
на срока на удостоверението, при повторно и
всяко следващо явяване полага само втората
част на изпита.
(3) Когато е изминала повече от една
година от успешното полагане на изпита за
модул „Общи теми“, за допускане до изпит
за придобиване на квалификация по специализираните модули кандидатите подлежат
на нов изпит за модул „Общи теми“.
(4) За придобиване на квалификация по
нов модул кандидат, притежаващ валидно
удостоверение за консултант по безопасността
при превоза на опасни товари:
1. полага изпит само по новия модул, или
2. полага нов изпит по модул „Общи теми“
и изпит по модула, за който желае да придобие
квалификация.
Чл. 16е. Изпълни телни я т ди рек тор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на
кандидат:
1. за когото се установи, че за допускане
до изпит е представил неистински документ
или документ с невярно съдържание;
2. не е решил самостоятелно изпитния
си тест;
3. за когото се установи, че процедурата за
запазване на анонимност при провеждане на
изпита му е нарушена (върху изпитния тест
или листа с казусите са поставени отличителни знаци, имена, подписи, символи или
други белези).“
§ 18. Член 17 се отменя.
§ 19. В чл. 18, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. товари с номер по ООН: 1202, 1203,
1223, 3475, и авиационно гориво с номер по
ООН: 1268 или 1863.“
§ 20. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Удостоверението на консултант
по безопасността при превоз на опасни товари
се издава със срок 5 години от датата на ус-
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пешно положения изпит (датата на вписване
на положителната оценка в протокола от
проведения изпит) – когато кандидатът се е
явил на изпит само за един специализиран
модул, или от датата на първия успешно
положен изпит за един от специализираните
модули – когато кандидатът се е явил на изпит
за няколко модула.
(2) В удостоверението се вписват всички
модули, за които кандидатът е придобил
квалификация. Когато след издаването на
удостоверението консултантът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се
добавят в удостоверението, без да се променя
срокът му на валидност.
(3) Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул
„Общи теми“ в срока на валидност на удостоверението;
2. положил успешно изпит за удължаване
на срока на валидност на удостоверението,
като срокът на новото удостоверение започва
да тече от датата на изтичане на срока на
предишното и в него се вписват само модулите, за които кандидатът успешно е положил
изпит за удължаване на срока.“
§ 21. Наименованието на раздел III в глава
трета се изменя така:
„Раздел III
Съдържание на изпита за придобиване на
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари и за
удължаване на срока на валидност на свидетелството“.
§ 22. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари, издадено
след успешно положен изпит.
(2) Едно лице може да притежава само
едно валидно свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни
товари.“
§ 23. В чл. 22, ал. 1 думите „приложение
№ 4, раздел I“ се заменят с „т. 8.2.2.3.2 от
ADR“ и след думите „раздел І“ се добавя
„(модул „Основен“)“.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречение първо, след
думата „товари“ се добавя „по съответния
модул – „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
2. В ал. 2 след думите „допускат до“ се
добавя „изпит за“ и думите „за основен курс“
се заменят с „по модул „Основен“.
3. В ал. 3 след думата „изпит“ се добавя
„по модул „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
§ 25. Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) За изготвяне на тестове за
провеждане на изпитите за придобиване и
удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз
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на опасни товари изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни
въпроси за модулите, определени в т. 8.2.2.3.2
от ADR. Изпитните въпроси по модулите
„Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно
с Министерството на вътрешните работи и
Агенцията за ядрено регулиране.
(2) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа
изпитни въпроси по всички модули, за които
се явява кандидатът.
(3) Тестовете на хартиен носител, използвани в случай на технически проблем, съдържат
въпросите за всички модули, като кандидатите
решават само въпросите за модулите, за които
се явяват на изпит.
(4) Решените тестове се оценяват по електронен начин, като оценка се поставя за всеки
модул поотделно.
Чл. 23б. (1) Съдържанието на тестовете за
придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни
товари е в зависимост от модулите, за които
кандидатът се явява на изпит:
1. за модул „Основен“ – 30 въпроса, като
оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът
е допуснал не повече от 6 грешни отговора;
времето за решаване на теста е 60 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или
„Клас 7“ – по 15 въпроса за всеки от модулите, като оценка „ДА“ се поставя, когато
кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни
отговора; времето за решаване на теста е
30 минути.
(2) Съдържанието на тестовете за удължаване на срока на валидност на свидетелството за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари е в зависимост от модулите,
за които кандидатът притежава квалификация,
и модулите, за които е преминал обучение:
1. за модул „Основен“ – 15 въпроса, като
оценка „Д А“ се поставя за не повече от
3 грешни отговора; времето за решаване на
теста е 30 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или
„Клас 7“ – 10 въпроса, като оценка „ДА“ се
поставя за не повече от 2 грешни отговора;
времето за решаване на теста е 20 минути.
(3) По време на изпита кандидатите имат
право да ползват таблица за смесено товарене
(приложение № 4а).“
§ 26. Член 24 се отменя.
§ 27. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и
трето: „Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и изпитите за
удължаване на срока на свидетелството са
теоретични и се състоят в решаване на тест
по електронен начин. Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват
запазване на решените тестове и прилагане
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към тях на три снимки в произволно избрани
моменти от изпита на кандидата. Записите
се съхраняват 2 години.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по методика, утвърдена
от изпълнителния директор на ИА „А А“ се
заличават.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари за модулите
„Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден
успешно положен изпит за модул „Основен“.
Валидността на модул „Основен“ е 5 години.
(6) Кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за
превоз на опасни товари или за удължаване
на срока на валидност на свидетелство за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари за модулите „Цистерни“,
„Клас 1“ или „Клас 7“ може да положи нов
изпит за модул „Основен“, независимо че има
валиден такъв.
(7) До изпит за удължаване на срока на
свидетелство за водач на моторно превозно
средство за превоз на опасни товари се допускат само кандидати, които имат валидно
свидетелство, в което е вписан модулът, за
който ще се явяват на изпит.“
§ 28. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Свидетелството за водач на
моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава със срок на валидност
5 години, който започва да тече от датата на
последния успешно положен изпит по модул
„Основен“.
(2) В свидетелството се вписват всички
модули, за които кандидатът е придобил
квалификация. Когато след издаването на
свидетелството водачът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят
в свидетелството, без да се променя срокът
му на валидност.
(3) Ново свидетелство с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул
„Основен“ в срока на валидност на свидетелството, като:
а) когато до изтичане на валидността на
свидетелството остава по-малко от една година, срокът на новото свидетелство започва
да тече от датата на изтичане на срока на
предишното свидетелство на същия водач;
б) когато до изтичане на валидността на
свидетелството остава повече от една година,
срокът на новото свидетелство започва да
тече от датата на последния успешно положен
изпит по модул „Основен“ от водача.“
§ 29. Член 26а се отменя.
§ 30. В глава трета се създава раздел IIIа
с чл. 28а – 28б:

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

„Раздел IIIа
Издаване на свидетелствата за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни
товари и на удостоверенията за консултант по
безопасността при превоз на опасни товари.
Издаване на дубликати
Чл. 28а. (1) Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни
товари или удостоверение на консултант по
безопасността при превоз на опасни товари
се издават на кандидат, който е преминал
успешно предвиденото в тази наредба задължително обучение и/или е положил успешно
съответния изпит.
(2) За издаване на свидетелство кандидатите
подават заявление по образец (приложение
№ 11) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
към което се прилагат:
1. Снимка, отговаряща на следните изиск
вания:
а) размер 45 × 35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето
фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 × 35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват
обстоятелствата.
4. В с л у ча й на о т к ра д нат о сви де т елство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде
подадено във всяко регионално звено на ИА
„АА“ в областните градове или в седалището
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко
№ 5, по електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
или по пощата, включително с куриер.
(4) Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в
заявлението и/или приложените към него
документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на
определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява заявителя за това
и определя 10-дневен срок за отстраняването
на посочените несъответствия.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава свидетелството в 10-дневен срок от
получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказва
да издаде свидетелство, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията
на тази наредба;
2. несъответствията не са отстранени в
срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или упълномощено от него длъжностно лице
издава удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари въз
основа на резултатите от успешно положения
изпит на съответния кандидат, отразени в
протокола от изпита, в 30-дневен срок от
успешното полагане на изпита.
(8) Сви детелството и удостоверението
могат да бъдат получени лично от заявителя
или упълномощен негов представител. При
полу чаване на свидетелството, съответно
удостоверението, пълномощникът представя
нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е
изрично за получаване на съответния документ.
(9) Сви детелството и удостоверението
могат да бъдат получени от деловодството
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко
№ 5, или от заявено от кандидата регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(10) Свидетелството за водач на моторно
превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде получено на посочен от
заявителя адрес срещу заплащане от негова
страна на цената за доставката.
(11) При получаване на удостоверението
се представя документ за платена държавна
такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(12) При получаване на свидетелството
се връща предишното свидетелство, ако има
такова. Когато е заявено получаване чрез
куриер, предишното свидетелство се прилага
към заявлението за издаване. При получаване
на удостоверението предишното удостоверение, издадено на същото лице, се връща, ако
някой от класовете, за които се издава новото,
се съдържат и в предишното удостоверение.
Чл. 28б. (1) Дубликат на свидетелство за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари се издава и получава въз
основа на заявление по образец (приложение
№ 11) по реда на чл. 28а.
(2) За издаване на дубликат на удостоверение кандидатите подават заявление по образец (приложение № 5и). Към заявлението се
прилага документ за платена държавна такса
за издаване на дубликат на удостоверение,
определена в Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(3) Когато свидетелството или удостоверението са откраднати, към заявлението по
ал. 1 и 2 се прилага документ от компетентен
орган, удостоверяващ това обстоятелство.“
§ 31. В чл. 37, ал. 2 думите „Наредба № 32
от 1999 г. за периодичните прегледи за про-
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верка на техническата изправност на пътните
превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.;
доп., бр. 79 от 2001 г.; изм., бр. 32 от 2003 г.,
бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм.,
бр. 41 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73
от 2014 г. и бр. 40 от 2016 г.)“.
§ 32. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „български“ се поставя запетая и се добавя „като заглавието на
удостоверението и всички забележки, вписани
под № 11, са написани“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „приложение № 8А към
чл. 31а, ал. 2 от Наредба № 32 от 1999 г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства)“ се заменят с „приложение № 12
към чл. 43, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-32 от
2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни средства“;
б) в т. 2 буква „бб“ се изменя така:
„бб) сертификати за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието,
както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи,
издадени от нотифициран орган, на транспортируемите оборудвания под налягане, използвани
за превоз на газове, така както са определени
в т. 2.2.2.1.1, глава 2.2, част 2, приложение А
на ADR и на вещества с ООН (UN) № 1051,
1052, 1790, 1745, 1746 и 2495 от ADR;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. копие на свидетелство за регистрация
на превозното средство;“
г) създава се т. 4:
„4. документ за платена държавна такса
съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се изисква протоколът по ал. 3,
т. 1 от първия преглед на нов влекач, одоб
рен съгласно т. 9.1.2.2 от ADR, за теглене
на полуремарке, за който производителят,
негов надлежно упълномощен представител
или организация, призната от компетентния
орган, са издали декларация за съответствие
с изискванията на глава 9.2 от ADR.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Валидността на удостоверението по
ал. 1 може да бъде продължена с 1 година след
извършване на ежегоден преглед за годност
на ППС за превоз на опасни товари:
1. от лицата по чл. 37, ал. 2;
2. от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ – при промяна на данните
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от удостоверението по ал. 1 се вписва новият
срок на валидност.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) При промяна на данните от удостоверението по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ издава ново
удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни
товари, с новите данни за срока на валидност
на върнатото удостоверение.“
§ 33. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Всяко пътно превозно средство,
с което се извършва превоз на опасни товари,
се сигнализира с оранжеви табели за опасен
товар и се обозначава със знаци за опасност,
когато това се изисква, съгласно част 5 на
приложение А от ADR.
(2) Сигнализацията с оранжеви табели и
знаци за опасност върху пътното превозно
средство трябва да бъде добре видима, четлива
и устойчива по време на превоз.
(3) Идентификационният номер за опасност
и номерът на веществото (номер по ООН),
изобразени на оранжевите табели, трябва да
издържат на огън най-малко 15 минути.“
§ 34. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Сигнализацията с оранжеви табели,
която не се отнася до превозваните опасни
товари или до остатъците от такива товари, трябва да бъде премахната или закрита.
В случай че табелите се закрият, покритието да
е пълно и да издържа на огън поне 15 минути.“
§ 35. В чл. 44, ал. 7 думите „самото място
или друго място“ се заменят с „най-близкото
безопасно място“, а думите „с оглед осигуряване на безопасност“ се заличават.
§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При констатиране на нарушения от
рискова категория 1 и 2 се прилагат принудителните административни мерки, предвидени
в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 37. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Длъжностните лица от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ могат
да присъстват при провеждане на курсове
за обучение на водачи на моторно превозно
средство за извършване на превоз на опасни
товари и/или консултанти по безопасността
при превозите на опасни товари и осъществяват контрол по спазване на изискванията,
определени в учебната документация и тази
наредба.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет – за съответствие с
изискванията на чл. 11;
2. учебната документация, използвана при
обучението;
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3. спазването на учебната документация,
утвърдена от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Лицата, получили разрешение за обучение на водачи на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и/или консултанти
по безопасността при превоз на опасни товари,
осигуряват на контролните органи по чл. 44,
ал. 1 достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване предоставят
цялата документация, свързана с обучението
на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и/или консултанти
по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) При извършване на проверки на теоретичните занятия и практическите упражнения при провеждане курсове за обучение
на водачи на моторно превозно средство за
превоз на опасни товари и/или консултанти
по безопасността при превоз на опасни товари
контролните органи по чл. 44, ал. 1 имат право
да проверяват документите за самоличност
на присъстващите кандидати.“
§ 38. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 7 – 12:
„7. „К лин за подлагане на колелата“ е
приспособление за застопоряване на гумите,
размерът на който съответства на максималната маса на превозното средство и диаметъра
на гумите.
8. „Екипаж на превозното средство“ са
лица, които придружават водача по време на
превоза на опасни товари по причини, свързани с безопасността, сигурността, обучението
или експлоатацията.
9. „Номер по ООН“ е четирицифрен идентификационен номер на опасното вещество
или изделие.
10. „Ново оценяване на съответствието“
е процеду рата, извършвана по искане на
собственика или оператора за последващо
оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено
и пуснато на пазара преди 1.01.2007 г.
11. „Нотифициран орган“ е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR
и на условията по чл. 20 и 26 от Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане и е нотифициран в съответствие
с чл. 24 от същата наредба.
12. „Оценка на съответствието“ е процес на
проверка на съответствието на даден продукт
съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 на
ADR по отношение на одобрението на типа,
производствения надзор и първоначалния
контрол и изпитване.“
§ 39. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2015 г.“ се
заменят с „1 януари 2017 г.“.
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§ 40. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 15, ал. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ № ....................................../.......................г.
за съответствие на учебен кабинет за обучение с изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г.
за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и утвърдената учебна
документация по чл. 9, ал. 2
Днес, .......................................... г., комисия в състав:
Председател: ........................................................................................ – служител на регионалното звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Членове:
1. ...................................................................................... – служител на регионалното звено
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
2. ............................................................................................................. – представител на лицето по чл. 9,
по искане на: ................................................................................................................................................................
(фирма, организация)
ЕИК/БУЛСТАТ: ........................................................................................, тел. ........................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................................,
направи преглед на учебен кабинет на адрес: ..........................................................................................................
............................................................................................................................, площ на кабинета .................. кв. м.
№
по
ред

Изисквания

1.

Светла височина на помещението не по-малко от 2,40 м

2.

Естествено осветление през светлата част на денонощието и изкуствено
осветление за тъмната част от денонощието

3.

Осигурени условия за отопление на помещението

4.

Работни места за преподавателя и ......................... бр. кандидати

5.

Учебна дъска

6.

Аудио-визуална техника

7.

Дидактически материали, предвидени в учебната документация

8.

Санитарен възел

9.

Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение,
предвидени в учебната документация

Съответства
ДА

НЕ

Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на .....................................
(водачи, консултанти)
Забележки на комисията: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Възражения на заявителя: ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Комисия:
Председател: ....................................................
Членове:

1. .................................................
2. .................................................“
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§ 41. Приложение № 1а към чл. 8б, т. 7 се изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 12, т. 4
Удостоверения за консултант, придобити до 16.05.2016 г.
ВОДАЧИ

Всички

КОНСУЛТАНТИ

Осно- Цис- Клас Клас Общи Клас Клас
вен
терни
1
7
теми
1
2

Клас 1

x

x

Клас 2

x

Клас 7

х

Класове: 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
8 и 9

x

Клас 2, Класове: 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 и 9

x

К лас 2 , Товари с
ООН: 12 02 , 12 03,
1223, 3475, и авиа
ционно гориво
ООН: 1268 или 1863
Всички класове

Товари с номер
Класове:
по ООН: 1202,
3, 4.1,
1203, 1223,
Клас 4.2, 4.3,
3475, и авиа7
5.1, 5.2,
ционно гориво
6.1, 6.2, 8
ООН: 1268 или
и 9
1863

x

x

x

x

x

x

х

x

х

x
x

x

х
x

x

x

x

x

x

x

х

Удостоверения за консултант, придобити след 16.05.2016 г.
ВОДАЧИ

Всички

КОНСУЛТАНТИ

Товари с номер
Класове: по ООН: 1202,
3, 4.1, 4.2,
1203, 1223,
Осно- Цис- Клас Клас Общи Клас Клас Клас
4.3, 5.1,
3475, и авиавен
терни
1
7
теми
1
2
7
5.2, 6.1,
ционно гориво
6.2, 8 и 9 ООН: 1268 или
1863

Клас 1

x

x

x

Клас 2

x

Клас 7

x

Класове: 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
8 и 9

x

Клас 2, Класове: 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 и 9

x

x

x

К лас 2, Товари с
ООН: 1202 , 1203,
1223, 3475, и авиа
ционно гориво
ООН: 1268 или 1863

x

x

x

Всички класове

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

“
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§ 42. Създава се приложение № 1б към чл. 15, ал. 1:
„Приложение № 1б
към чл. 15, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ

от фирма: ..........................................................................., ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ ....................................
Адрес: ............................................................................................................................., тел.: ....................................
Управител: ....................................................................................................................., ЕГН: ....................................
Моля да ми бъде извършена следната административна услуга:
□ издаване на разрешение;
□ промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1;
□ продължаване на срока на разрешението за нови 5 години.
За извършване на обучение на:
□ водачи на МПС за превоз на опасни товари;
□ консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
Прилагам следните документи:
□ ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на
бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;
□ учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
□ учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
□ копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен
кабинет;
□ копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за
извършване на обучение;
□ копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите (документът се представя за
преподавателите, които за първи път се вписват в списък към разрешение, или за преподавателите, в
чиито свидетелства за управление на МПС има промяна на данните след предходното им представяне
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“);
□ свидетелства за съдимост на преподавателите в оригинал;
□ списък на преподавателите по образец (приложение № 1в);
□ документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието
на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележка. Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на
управителя.
Оригиналите на документите се представят за сверка.
Подпис: ...............................“

Дата: .........................

§ 43. Създава се приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6:
„Приложение № 1в
към чл. 15, ал. 1, т. 6
СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
№
по
ред

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Удостоверения
за консултант
по модули
(№/валидност
на модула)

Свидетелство за
Диплома за
управление
висше образован ие
№/дата на изда- №/дата на издаване
ване

Класификация за
модули и теми
водачи

консултанти

“
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§ 44. Създава се приложение № 1г към чл. 15, ал. 5:
„Приложение № 1г
към чл. 15, ал. 5
РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА РИ Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......................................
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 14а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗДАВА
НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА:
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
БУЛСТАТ/ЕИК: ...........................................................................................................................................................
АДРЕС: .............................................................................................................................................................................
УПРАВИТЕЛ: ................................................................................................................................................................
ТЕЛ.: .................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА:
ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ИЗДАДЕНО НА: ................................................. г.
ВАЛИДНО ДО: ................................................... г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

(подпис, печат)
(упълномощен със Заповед № .............../.................. г. на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията)“

§ 45. Създава се приложение № 1д към чл. 15, ал. 7:
„Приложение № 1д
към чл. 15, ал. 7
СПИСЪК
към разрешение № ......................./............................. г.
Фирма: ........................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК: .................................................,
адрес: ............................................................................................., тел.: .......................................................................,
управител: ..................................................................................., ЕГН: .....................................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
I. Учебен кабинет:
1. Адрес: ..........................................................................................................................................................................
Протокол за годност: № ................./........................ г., брой места: ..................., площ: ........................ кв. м.
II. Преподаватели:
№
по
ред

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Удостоверения
за консултант по
модули
(№/валидност на
модула)

Свидетелство за
Диплома за
управление
висше образование
№/дата на изда- №/дата на издаване
ване

Списъкът е издаден на: ................................................... г.
Разрешението е валидно до: .......................................... г.“

Класификация
за модули и
теми
водачи

консултанти
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§ 46. Създава се приложение № 1е към чл. 15л, ал. 3:
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„Приложение № 1е
към чл. 15л, ал. 3

ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ..............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
□ придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
□ удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.
Желая да положа изпит за квалификация по следните модули:
□ модул „Основен“;
□ модул „Цистерни“;
□ модул „Клас 1“;
□ модул „Клас 7“.
Желая да положа изпит:
1. на .................................../20 .......... г.;
2. в регионалното звено на ИА „А А“ в гр. ........................................
Уведомен съм, че:
□ изпитът ще се проведе на ......................../20 ...... г. от ...................... ч. в кабинета на регионалното
звено на ИА „А А“ в гр. .........................................................;
□ в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
□ Прилагам легализиран превод на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари,
издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка
на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Дата: .........................
Подпис: ..............................“

§ 47. Създава се приложение № 1ж към чл. 15л, ал. 3:

„Приложение № 1ж
към чл. 15л, ал. 3

ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ...............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
□ придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
□ удължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз
на опасни товари.
Желая да положа изпит на ........................./20 ..... г. за квалификация по следните модули:
□ модул „Общи теми“;
□ модул „Клас 1“;
□ модул „Клас 2“;
□ модул „Клас 7“;
□ модул „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
□ модул „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво, класифицирано под
номер на ООН: 1268 или 1863“.
Прилагам легализиран превод на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Уведомен съм, че:
□ изпитът ще се проведе на ............................/20 ........ г. от .................... ч. в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .............................................................................;
□ в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
Удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари желая да получа от:
□ регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .........................;
□ деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София, ул. Ген. Й. В.
Гурко № 5.
Дата: ..............................

Подпис: ..............................“
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§ 48. Създава се приложение № 1з към
чл. 15м, ал. 1:
„Приложение № 1з
към чл. 15м, ал. 1
РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МПС ЗА
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗ
ОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ТОВАРИ
Част І
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел I
Графици за провеждане на изпитите
1. Изпитите по ADR се провеждат по електронен график, изготвен от:
а) съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство
за превоз на опасни товари и за удължаване на
срока на свидетелството;
б) дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „А А“ – за изпитите за придобиване
на удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на удостоверението.
2. Графикът по т. 1, буква „а“ се публикува в
информационната система в четвъртък, три седмици преди провеждането на съответния изпит.
3. Графикът по т. 1, буква „б“ се изготвя за
предстоящите изпити за период от три месеца и
се публикува в информационната система и на
електронната страница на ИА „АА“ в интернет не
по-късно от един месец преди първия планиран
изпит за съответното тримесечие.
4. В графиците се формират групи за изпит. Броят на кандидатите в групите за изпит
е в зависимост от броя на оборудваните места
в кабинета за провеждане на изпита, но е не
повече от 16 – за изпитите по т. 1, буква „а“,
и не повече от 28 – за изпитите по т. 1, буква
„б“. При наличие на по-голям брой технически
средства за провеждане и оценяване на изпитите
се допуска в групите за изпит по т. 1, буква „а“
да се вписват до 24 кандидати.
5. Групите за изпит се формират, като учебните
центрове вписват в електронния график кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места
на предпочитаните от тях дати. Когато в графика
е обявена повече от една комисия за изпит, запълването на групите е последователно – една
от обявените групи е отворена за вписване на
кандидати, като вписването в следващата група
е възможно само след запълване на предходната.
6. Един и същи служител на ИА „А А“ може
да проведе изпит на не повече от 3 групи кандидати за придобиване на свидетелство за водач на
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моторно превозно средство за превоз на опасни
товари и за удължаване на срока на свидетелството в един и същи ден.
7. Изпитът по т. 1, буква „б“ за всяка група
кандидати се провежда в два последователни дни.
8. Вписването на кандидатите в групите за
изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари и удължаване на срока на удостоверението се преустановява три дни преди деня на
провеждане на изпита (в края на работния ден).
8.1. Вписването на кандидатите в групите
за изпит за придобиване на свидетелство за
водач на моторно превозно средство за превоз
на опасни товари и за удължаване на срока на
свидетелството се преустановява в деня, предхождащ деня на провеждане на изпита (в края
на работния ден).
9. Когато желаещите да се явят на изпит в
определен ден кандидати са повече, отколкото са
първоначално предвидените възможности за това:
а) за изпитите по т. 1, буква „а“ се определя
допълнителна дата за изпит, която е в първия
работен ден след първоначално планираната дата;
б) за изпитите по т. 1, буква „б“ се определят
допълнителни дати.
10. Служител на съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ проверява съответствието на
данните от заявлението и документа за самоличност на кандидатите по чл. 15л, ал. 2. Заявленията се регистрират в деловодната система
на ИА „А А“.
11. Служителят по т. 10 определя датата за
явяване на изпит съвместно с кандидата, регистрира кандидата в информационната система
и го включва в съответния изпитен протокол.
Раздел IІ
Документи за провеждане на изпитите
12. За провеждане на изпитите съответното
регионално звено на ИА „А А“ чрез информационната система изготвя протоколи. За всяка
група се изготвя отделен протокол.
13. Технически и очевидни фактически грешки
в личните данни на кандидатите се отразяват
със забележка в протокола на хартиен носител
от лицето, определено за провеждане на изпита.
Копие на протокола с нанесените корекции се
изпраща в дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“ на ИА „А А“ за отразяване в информационната система.
14. Протоколите от проведените изпити се
съхраняват 50 години от датата на провеждане
на съответния изпит.
15. За провеждане на изпитите за придобиване
на удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и за удължаване
на срока на валидност на удостоверението служител на дирекция „Пътни превозни средства и
водачи“ на ИА „А А“ комплектува протокола с
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необходимите за провеждане на изпитите тестове
и казуси. Документите за провеждане на изпита
се запечатват в плик.
16. Решените изпитни тестове и казуси и
другите документи, свързани с изпита, се съхраняват 1 година в дирекция „Пътни превозни
средства и водачи“ на ИА „А А“.
17. Решените изпитни тестове на хартиен
носител по т. 29 и 30 се съхраняват 1 година в
регионалното звено, провело изпита.
17.1. Документите за платена такса за явяване
на изпит се прилагат към протокола, в който
кандидатът е записан за изпит, и се съхраняват
5 години от датата на провеждане на изпита.
Част ІІ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел І
Общи разпоредби
18. Преди изтегляне на жребия по чл. 15м,
ал. 1 ръководителят на съответното регионално
звено на ИА „АА“ или определен от него служител
отбелязват в информационната система лицата,
които могат да бъдат определяни за провеждане
на изпитите за съответния ден.
19. За изтегления жребий се изготвя протокол, който съдържа имената на служителите,
участвали в него, и номерата на протоколите
за изпитите на съответната дата в регионалното
звено на ИА „А А“. Протоколът се подписва от
лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава от
ръководителя на съответното регионално звено.
20. Преди започване на изпитите лицето,
определено за неговото провеждане, съответно
председателят на комисията:
а) се представя на изпитваните;
б) записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът,
и номера на съответния телефон за подаване на
сигнали за корупция;
в) проверява документа за самоличност на
всеки от кандидатите по реда на записването им
в протокола за изпит и ако установи техническа
грешка в данните, нанася корекция в протокола
на хартиен носител;
г) проверява и събира документите за платени
такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
21. По време на изпитите лицето, определено
за тяхното провеждане, съответно председателят
на комисията:
а) следи за реда при провеждането на изпита;
б) следи за работата на системата за видео
наблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38.
22. По време на изпитите:
а) в изпитната зала присъстват само изпитваните, лицето или комисията, определени да
проведат изпита, други служители на ИА „А А“,
определени по надлежния ред за осъществяване
на контрол или методическо ръководство върху
дейността по изпитите;
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б) не се допускат действия, които нарушават
нормалното провеждане на изпита;
в) не се допуска излизане на кандидатите от
изпитния кабинет след проверката на самоличността, без да са предали изпитните си тестове
и казуси;
г) изпитваните работят самостоятелно.
23. Изпитът на кандидат се прекратява и се
поставя отрицателна оценка, когато:
а) при решаването на теста/казуса кандидатът използва печатни материали, различни от
позволените, или когато върху тях са направени
допълнителни вписвания;
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства при
решаване на теста.
24. При прекъсване на записа на системата за
видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38
изпитите не се провеждат или се прекратяват.
Раздел ІІ
Провеждане на изпитите за свидетелство за водач
на МПС за превоз на опасни товари
25. Лицето, определено за провеждане на
изпитите за свидетелство за водач на МПС за
превоз на опасни товари, получава протоколите
за провеждане на изпитите, техническото устройство за присвояване и проверка на резултатите
и ваучерите и съответния брой електронни устройства за решаване на тестовете.
26. В случаите по чл. 31 и 32 на лицата, определени за провеждане на изпитите, се предоставят
тестове на хартиен носител, съответни на броя
на електронните тестове за съответната група
за изпит, и специален плик, в който се поставят
тестовете и протоколите при невъзможност за
провеждане на изпита с електронно устройство.
27. Лицето, определено за провеждане на
изпита:
а) предоставя на кандидатите ваучерите за
допускане до изпит и дава указания да разкрият
внимателно номера на ваучера;
б) ориентира номера на ваучера към съответния кандидат;
в) предоставя на кандидата електронно устройство за решаване на тестовете;
г) дава указания за съдържанието на изпита
и описва теста, който кандидатите ще решават
(броя на въпросите, въпросите имат по един
верен отговор);
д) уведомява кандидатите, че на въпрос, на
който не е отбелязан отговор, се приема, че е
отговорено неправилно (това не се отнася за
въпросите, които не са предвидени за модула,
за който се явява съответният кандидат – за
тестовете на хартиен носител);
е) уведомява кандидатите, че преди предаването на теста могат да правят корекции на
отбелязаните отговори;
ж) съобщава допустимия брой грешни отговори;
з) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста;
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и) дава указания, съответно уведомява кандидатите:
аа) да попълнят единния си граждански номер
в определеното за това поле на екрана и да стартират програмата за запознаване със системата;
бб) за преустановяването на възможността за
решаване на тестовете автоматично след изтичане на определеното време за решаването им;
вв) за възможността да предават тестовете
преди изтичане на времето за решаването им;
гг) за връщането на електронните устройства
след изтичане на времето, определено за решаване на тестовете;
к) уведомява за началото на изпита и стартира възможността за решаване на електронните
тестове;
л) уведомява за края на изпита, когато изтече
времето, определено за провеждането му, или
когато всички изпитвани са предали изпитните
си тестове.
28. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита чрез номера на ваучера в
информационната система.
29. При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете (когато
няма резервно устройство) кандидатът изчаква
до възстановяване на работата на устройството.
Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване
на тестовете не е възстановена, на кандидата се
предоставя тест на хартиен носител.
30. При невъзможност за стартиране на работата на електронното устройство за решаване
на тестове или при прекъсване на работата му
лицето, определено да проведе изпита:
а) отразява в информационната система, че
съответният кандидат ще решава тест на хартиен
носител (чрез техническото устройство за при
свояване и проверка на тестовете и ваучерите);
б) предоставя възможност на кандидата да
изтегли тест на хартиен носител и ориентира тес
та към имената на кандидата (присвоява теста);
в) дава следните указания за решаването
на теста:
аа) верният отговор се отбелязва със знака „Х“;
бб) не се допуска изтриване или зачертаване
на погрешно нанесен отговор;
вв) не се допускат предварителни отбелязвания
върху отговорите;
г) след приключване на решаването проверява/
сканира теста и съобщава резултата на кандидата.
31. При технически проблем, поради който
е невъзможно провеждането на изпитите по
електронен начин (невъзможност за стартиране
или прекъсване на работата на техническото
устройство за присвояване на ваучерите и оценяване на тестовете), лицето, определено за
провеждане на изпита:
а) поканва кандидатите да изтеглят тестове
по реда, по който са записани в протокола на
хартиен носител; вписва в протокола срещу
името на съответния кандидат номера на теста,
който той е изтеглил;
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б) след като кандидатите са решили изпитните
тестове или след изтичане на определеното за
решаване време, събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените
ваучери и протоколите от проведения изпит и
запечатва плика (при работещи камери, без да
напуска залата);
в) предава на ръководителя на регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ специалния плик (с тестовете
и ваучерите).
32. В случаите по т. 29 и 30 лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от
следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното
регионално звено на ИА „А А“.
33. За оценяването на тестовете по т. 29 се
съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“, един от
членовете на комисията е лицето, провело изпита,
а третият служител се определя чрез жребий.
34. Комисията отваря специалните пликове
при работещи камери в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на изпитите.
35. Комисията ориентира тестовете на основание вписаните в протокола номера към
съответните кандидати, присвоява вау чери,
като вписва в протокола номерата на ваучерите
срещу имената на съответните кандидати и сканира решените тестове. Ваучерите се поставят
в плик заедно с протокола и при поискване от
съответния кандидат му се предоставя ваучерът
с номера, вписан срещу неговото име.
36. Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
37. Когато хартиен тест не може да бъде оценен
в регионалното звено на ИА „А А“ (запълване
или изтриване на квадратчета за нанасяне на
отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани
или зацапани тестове, неприсвоен или неправилно
присвоен номер на теста), специалният плик и
докладът на лицето, провело изпита, се изпращат
в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“
на ИА „А А“ за извършване на проверка.
38. Ръководителят на съответното регионално
звено на ИА „А А“ утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
Раздел ІІІ
Провеждане на изпитите за удостоверение за
консултант по безопасност та при превоз на
опасни товари
39. Председателят на комисията за провеждане
на изпита разпечатва плика по т. 15 в деня на
изпита в присъствието на кандидатите за изпит
и члена на комисията.
40. При провеждане на всяка от двете части
на изпита председателят на комисията:
а) дава указания за реда за провеждане на
изпита и запазването на анонимността на решените тестове и казуси (да не се вписват данни,
знаци или символи върху пликовете, тестовете
и казусите);
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б) предоставя на кандидатите един малък
плик, един голям плик и формуляр за личните
данни и данните за изпита;
в) описва теста, съответно казусите, за които
кандидатите се явяват на изпит;
г) съобщава необходимия за положителна
оценка процент верни отговори за съответната
част от изпита;
д) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста, съответно за решаване на казусите;
е) предоставя на кандидатите да изтеглят изпитните си тестове при първата част на изпита,
съответно предоставя на кандидатите да изтеглят
казусите при втората част на изпита.
41. Преди началото на всяка от двете части
на изпита кандидатите попълват собственоръчно
формуляра с данните, поставят попълнените и
подписаните формуляри в малкия плик и го
запечатват.
42. По време на изпита кандидатите нямат
право да използват други печатни материали и
технически средства освен:
а) приложения А и В на ADR, ако върху тях
не са направени допълнителни вписвания;
б) калкулатор.
43. При поискване от кандидат председателят
на комисията му предоставя допълнително бели
листове за решаване на казусите, подписани от
председателя и члена на комисията.
44. Решаването на изпитните тестове, съответно решаването на казусите при втората част
от изпита започва, след като председателят на
комисията обяви началния час за работа на
кандидатите.
45. Председателят на комисията обявява последните 5 минути преди изтичане на времето
за работа.
46. След приключване на определеното време
за решаване на изпитните тестове, съответно за
решаване на казусите, всеки кандидат поставя
малкия плик и изпитния си тест или решените
казуси в големия плик, запечатва плика и го
предава на комисията.
47. След приключване на всяка от двете части
на изпита поотделно комисията поставя протокола от изпита и всички пликове на кандидатите в
общ плик, запечатва го и се подписва върху него.
48. Пликът по т. 47 се съхранява в касата в
залата с постоянно видеонаблюдение в изпитния
център на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
Раздел ІV
Оценяване на тестовете и казусите
49. Комисията по оценяването на тестовете и
казусите, които кандидатите за придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и удължаване на
срока на удостоверението са решавали по време на изпита, в присъствието на директора на
дирекция „Пътни превозни средства и водачи“
на ИА „А А“ разпечатва плика с документите от
проведения изпит. Разпечатват се пликовете на
всеки кандидат, като:
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а) върху малкия плик и върху решения от
кандидата тест се вписва един и същи пореден
номер;
б) върху малкия плик и върху листа за нанасяне на оценките на решените от кандидата
казуси се вписва един и същи пореден номер.
50. Тестовете и казусите се предоставят на
комисията по оценяването. Изпитните протоколи
и малките пликове остават на съхранение при
директора на дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“ на ИА „А А“.
51. Комисията по оценяването проверява
решените от кандидатите тестове и казуси и ги
оценява. Комисията ориентира решените тестове
и казуси към съответния кандидат след разпечатване на малките пликовете. Формулярите с
данните се прикрепват към тестовете/казусите
с идентичен номер.
52. Председателят на комисията по оценяването нанася оценките на кандидатите в изпитния
протокол и в информационната система.
53. Протоколите с нанесените резултати от
изпитите за придобиване на удостоверение за
консултант по безопасност та при превоз на
опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се разпечатват от информационната
система и се утвърждават от изпълнителния
директор на ИА „А А“.
54. Резултатите от проведените изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно
превозно средство за превоз на опасни товари
и за удължаване на срока на свидетелството
се нанасят автоматично от информационната
система.
55. Протоколите с нанесените резултати от
изпитите за придобиване на свидетелство се
разпечатват от информационната система и се
утвърждават от ръководителя на съответното
регионално звено на ИА „А А“.
56. За всеки кандидат, включен в протокола,
трябва да има поставена оценка от изпита или
да бъде отбелязана причината, поради която
няма такава. За кандидати, които не са се явили,
не са допуснати или са отстранени от изпит, в
протокола се записва съответно „не се е явил“,
„не е допуснат“ или „отстранен“.
57. Резултатите от изпита по придобиване на
удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари и удължаване на
срока на удостоверението се публикуват на електронната страница на ИА „А А“ не по-късно от
30 дни от дата на провеждане на изпита.
58. Кандидатите, които желаят да разгледат
изпитната си работа, подават заявление до изпълнителния директор на ИА „А А“.“

§ 49. Приложение № 2 към чл. 16 се отменя.
§ 50. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
се отменя.
§ 51. Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1
се отменя.
§ 52. Създава се приложение № 4а към
чл. 23б, ал. 3:
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„Приложение № 4а
към чл. 23б, ал. 3
ТАБЛИЦА ЗА СМЕСЕНО ТОВАРЕНЕ
Номера
етикети

1

1.4

1.5

1.6

2 .1 , 3
2.2,
2.3

4.1

4.1 + 4.2
l

4.3

5.1

5.2

5.2 + 6.1
1

6.2

7 A, 8
B, C

9

1
1.4

Разрешено само
при определени
условия

1.5
1.6
2.1, 2.2, 2.3
3
4.1
4.1 + 1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2 + 1
6.1
6.2
7A, B, C
8
9

– забранено
– разрешено“

§ 53. Приложение № 5 към чл. 26а се отменя.
§ 54. Създава се приложение № 5и към чл. 28б, ал. 2:
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

„Приложение № 5и
към чл. 28б, ал. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
от ......................................................................................................................................................................................,
ЕГН ...................................................................................................., тел. ...................................................................
Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари.
Прилагам документ за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележки:
1. В случай на загубено или унищожено удостоверение към заявлението се прилага и декларация, свободен
текст, в която се посочват обстоятелствата.
2. В случай на откраднато удостоверение лицето прилага и документ от компетентен орган, доказващ
обстоятелството.
Подпис: .............................................
Дата: ..................................................“
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§ 55. В приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 26а, ал. 1“ се заменят с „чл. 28а, ал. 2“.
2. Думите „ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ“ гр. ...............................................…“ се заличават.
3. Полето „ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ“ се изменя така:
„Към заявлението прилагам:
1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45 × 35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 × 35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.“
4. Приемно-предавателната част към заявлението се изменя така:
„Приемно-предавателна част към заявлението
Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари желая да получа от:
1. деловодството на ИА „Автомобилна администрация“ – гр. София
□
2. регионалното звено на „Автомобилна администрация“ – гр. ................................................................... □
3. чрез куриерска фирма ………………………….......................................................…………… на следния адрес:
□
Получател .....................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................ № ........., бл. .........., вх. ............., ет. ..........., ап. ................,
ПК .................... гр./с. .........................................................., държава .....................................................................
При искане за получаване на посочен от заявителя адрес таксата за куриерската услуга за доставката
на свидетелството се заплаща от заявителя при получаване на доставката.
Приемно-предавателен протокол при получаване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Днес, ......................................,
ПРИЕЛ: ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на притежателя на ADR свидетелство)
ЕГН: .................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на упълномощеното лице)
ЕГН: .................................................................................................................................................................................,
получих ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, с № ...................., издадено на
............................ 20 ......... г. от :
□ деловодството на ИА „Автомобилна администрация“ – гр. София;
□ регионалното звено на „Автомобилна администрация“ – гр. ........................................................................
ПРЕДАЛ: .........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)
гр. ........................................................

предал: .....................................................

дата .....................................................

приел: ......................................................

Приложение: Копие на пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).
□ За заплатената по чл. 27а цена за издаване на картата желая да бъде издадена фактура на следното
юридическо лице:
Наименование на фирмата .........................................................................................................................................
Адрес ...............................................................................................................................................................................
IBAN ...............................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................
МОЛ ................................................................................................................................................................................“
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Допълнителна разпоредба
§ 56. Наредбата въвеж да изискванията
относно превозите на опасни товари по шосе
на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията
от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес
на приложенията към Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно вътрешния превоз на опасни товари
(ОВ, L 345, 20.12.2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 57. Преподавателите, включени в списък
към разрешение за обучение преди влизането
в сила на тази наредба, запазват правата си
да провеждат обучение за темите, определени в разрешението, до изтичане на срока на
разрешението.
§ 58. Издадените удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни
товари преди влизане в сила на тази наредба
са валидни до изтичането на срока на тяхната
валидност.
§ 59. Курсовете за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, започнали
преди влизане в сила на настоящата наредба,
се довършват по досегашния ред.
§ 60. (1) Лица, които са преминали или
започнали обучение за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността
при превоз на опасни товари по досегашния
ред, могат да се явят на изпит до шест месеца
след влизането в сила на настоящата наредба.
(2) В случай че лицата по ал. 1 не положат
успешно изпит в определения срок, същите
следва да преминат ново обучение по реда
на чл. 15ж.
§ 61. Информацията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2
и 3 се подава в двумесечен срок от влизане
в сила на настоящата наредба.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
6748
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-18 от 20 06 г. за регистри
ране и отчитане на прода жби в търгов
ск ите обекти чрез фиска лни устройства
(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54,
78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение
№ 5079 от 2013 г. на ВАС на РБ – бр. 93 от
2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54,
66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г.
на ВАС на РБ – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от
2015 г. и бр. 44 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите „която отговаря
на изискванията, посочени в приложение
№ 19“ се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 10:
„10. блок-схема на ЕСФП, съдържаща и
основни точки за пломбиране.“
§ 3. В чл. 11, ал. 5 се създава изречение
второ: „Одобряване на ЕСФП се извършва
след изпитване в лабораторни условия в БИМ,
а след това в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5.“
§ 4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Въведените в експлоатация и
регистрираните в НАП ЕСФП и връзката на
ЦРУ с отделните компоненти (средствата за
измерване на разход, концентратор/преобразуващо устройство и нивомерни измервателни
системи) подлежат на проверки от БИМ, които
се извършват по време на метрологичните
проверки на средствата за измерване.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват съг
ласно методика за проверка, утвърдена от
председателя на БИМ, и се удостоверяват
със знаци-пломби съгласно Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от
2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от
2007 г., бр. 56 от 2011 г. и бр. 22 от 2015 г.),
поставени на местата, предвидени в схемата
на пломбиране на модулите в състава на
ЕСФП.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 11, 12 и 13:
„11. подава в НАП данни за сервизните
техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП,
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преминали обучение и получили сервизен
ключ през предходния месец, с формат и
параметри на записа по образец, съгласно
приложение № 10a; данните се изпращат по
електронен път, ежемесечно до 15-о число
чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на
интернет страницата на НАП; при промяна в
подадените данни се уведомява НАП по реда
и в срока в настоящата точка;
12. издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на
ЕСФП, произведени от него, индивидуален
сервизен ключ с уникален идентификатор;
13. деактивира индивидуален сервизен ключ
с уникален идентификатор, при промяна в информацията за сервизен техник, в еднодневен
срок след уведомяването по чл. 46а.“
§ 6. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Преди въвеждане в експлоатация и
регистрация на ЕСФП в НАП средствата за
измерване, включени в състава на ЕСФП,
трябва да са преминали контрол от БИМ по
реда на Закона за измерванията.“
§ 7. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Преди регистрацията на ЕСФП
лицата по чл. 3 подават заявление по образец, съгласно приложение № 25, с електронно
съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП
по местонахождение на търговския обект, за
извършване на проверка на място в обекта.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща
всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване
на разход, нивомерна измервателна система,
концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките
между тях, както и местата на пломбиране.
Националната агенция за приходите препраща
заявлението и блок-схемата в БИМ.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват
проверка на място в обекта за съответствие
на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на
предоставената блок-схема. По преценка и при
необходимост контролните органи могат да
изискат коригиране на предоставената блоксхема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете
за комуникация, които не се използват от
ЕСФП, се извършва от БИМ.
(4) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в
присъствието на контролните органи от НАП
и БИМ.
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(5) Одобрената блок-схема при проверката
по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП и на
БИМ и един за лицето по чл. 3.
(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема
по ал. 5 или заменяне на елементи от нея се
извършва след подаване на заявление по реда
на ал. 1. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват
проверка в търговския обект за одобряване
на промените в блок-схемата.
(7) Когато при промяна или заменяне на
елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба,
до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП
може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице,
което е регистрирано в БИМ като фирма за
техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е получило разрешение
от БИМ за сервиз на средства за измерване.“
§ 8. В чл. 18, ал. 2 се създава изречение
второ: „При наличие на средства за измерване
на разход/пистолети, които са високодебитни,
се изпращат данни съгласно таблица №1а от
приложение № 17.“
§ 9. В чл. 22, ал. 1 текстът след т. 8 се
изменя така:
„Преди демонтажа на фискалната памет ФУ
изпраща в НАП всички неизпратени данни от
документи за продажба и дневни финансови
отчети, както и съобщение за дерегистрация
към НАП, съгласно приложение № 17.“
§ 10. В чл. 25, ал. 4 се създава изречение
трето: „Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП
съгласно приложение № 17.“
§ 11. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 след думата „наименование“ се
добавя „на стоката/услугата“;
б) създава се т. 16:
„16. двумерен баркод (QR код), с изключение
на фискална касова бележка, която се издава
и визуализира само на дисплей на ФУВАС,
без да се издава хартиен документ.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера
на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща
сума на продажбата. В системния бон кодът
съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД
(IASUTDID), номер, дата и час на издаване
на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с
технически характеристики съгласно приложение № 18а.“
§ 12. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Продажбите се документират с касови
бележки от кочан в случаите на спиране на
захранващото напрежение, извършване на
експертиза на ФУ от БИМ, по време на ремонт
на ФУ за вписаното в паспорта време, както
и при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП. В случай
на блокирало ФУ/ИАСУТД се допуска документиране на продажбите с касови бележки
от кочан не повече от 48 часа от блокирането.
В тези случаи продажбите, отчитани чрез
вградени фискални устройства в автомати на
самообслужване, не се документират с касови
бележки от кочан, като работата на автомата
следва да се блокира.“
§ 13. В чл. 39 ал. 9 се изменя така:
„(9) При прекъсване на връзката между
нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП
се блокира и данъчният терминал изпраща
автоматично генерирано съобщение към НАП.
В деня на прекъсване на връзката лицето по
чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно
уведомява сервизната фирма, поддържаща
нивомерната система. При възстановяване на
връзката се изпраща автоматично генерирано
съобщение за възстановяване.“
§ 14. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 5:
„5. поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на
данни – „блокирало ФУ/ИАСУТД“.“
§ 15. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Лицата, извършващи сервизно
обслужване и ремонт, преди и след извършване
на сервизно обслужване/ремонт на средства
за измерване, работещи в състава на ЕСФП,
подават уведомление по електронен път чрез
използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет
страницата на Н АП по образец съгласно
приложение № 26.
(2) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително
ЕСФП, преди и след извършване на сервизно
обслужване/ремонт, подават уведомление по
електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано
приложение на интернет страницата на НАП
по образец съгласно приложение № 27.“
§ 16. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обу чение за
поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи
индивидуални сервизни ключове с уникален
идентификатор, лицето по чл. 49 (сервизната
фирма) уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.“
§ 17. В чл. 52 ал. 3 се отменя.
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§ 18. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка
с НАП за автоматично предаване на данни
от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при
дневното приключване съгласно приложение
№ 17 на търговския обект, за който е одобрена
системата;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка
на централния сървър на системата с НАП
за автоматично предаване на данни от всяка
касова бележка и ежедневно автоматично
предаване на обобщени данни при дневното
приключване съгласно приложение № 17 за
всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;“.
§ 19. В чл. 56 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в
реални условия – на мястото за експлоатация
на системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1
или на мястото на експлоатация на сървъра
и най-малко в 5 на сто от свързаните с него
обекти, избрани на случаен принцип за лица
по чл. 53, ал. 2. При изпитването се следи за
осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението
на изискванията за автоматично предаване на
данни от всяка касова бележка и ежедневно
автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната
дистанционна връзка.“
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 14 и 15:
„14. „високодебитни средства за измерване
на разход/пистолети“ са средства за измерване
на разход/пистолети, които са с максимален
дебит над 50 литра в минута;
15. „концентратор/преобразуващо устройство“ е устройство, през което преминават
данните, предавани от средствата за измерване
на разход, и чрез което се предава информация
към централното регистриращо устройство.“
§ 21. В приложение № 1:
1. В раздел ІІІб се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1, буква „е“:
аа) след ред „данни за промяна на регистрационни данни“ се създава ред:
„• данни в реално време от всяка фискална касова бележка за извършена продажба,
издадена и записана в КЛЕН, с изключение
на данни от фискален бон, визуализиран само
на дисплей при работа с ФУВАС“;
бб) последният ред се изменя така:
„• автоматично данни за: прекъсване/
възстановяване на връзката/комуникацията
между ЦРУ и средството за измерване на
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разход/пистолета; прекъсване на връзката/
комуникацията между сонда на резервоар и
конзола на НИС; блокиране/възстановяване
работата на ЕСФП“;
вв) накрая се създава ред:
„• данни от нивомерната измервателна
система за наличните количества горива,
автоматично подавани на всеки шест часа“;
гг) буква „л“ се изменя така:
„л) при предаване на данни от документ
за продажба и за дневен финансов отчет с
нулиране, при наличие за грешка в отговора
от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща
запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/
ИАСУТД разчита и анализира грешката и
формира и изпраща коректни данни; след три
отговора за една и съща грешка, отнасяща
се до коректността на данните, работата на
ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на
получен отговор за грешки с кодове 98 и 99;“
дд) създават се букви „м“ и „н“:
„м) при неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на
данни от фискален/системен бон, до 24 часа
от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД
се блокира, като не се допуска извършване
на никакви операции, с изключение на печат
на съдържанието на КЛЕН; при възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД
се възстановява автоматично и се предават
неизпратените данни;
н) при предаване на данни от документи
за продажби сървърът на НАП връща отговор
на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след
приключване изпращането на данните се
прекратява IP сесията с НАП посредством
пакетирано предаване на данни в мрежата
на мобилен оператор; ФУ/ИАСУТД заявява
предаване на данни, докато същите не бъдат
успешно изпратени.“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „допуска се ДТ да
не е конструктивно вграден във ФУ; в този
случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно“ се заменят с „допуска се ДТ да бъде
отделен модул, но конструктивно вграден във
ФУ под пломбата на ФУ“;
бб) в буква „в“ думите „GPRS модем“ се
заменят с „модем за връзка с мрежата на
мoбилен оператор чрез data SIM карта“.
2. В раздел ІV се създава буква „в“:
„в) забрана за самостоятелна работа на
средствата за измерване на разход без връзка
с централното регистриращо устройство.“
3. В раздел V се правят следните допълнения:
а) в буква „а“ в образците на фискалните бонове на отделен ред непосредствено
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преди графичното фискално лого и думите
„ФИСКАЛЕН БОН“ се добавят последователно
следните баркодове:
„

“
б) в буква „б“ в образеца на фискалния бон
на отделен ред непосредствено преди графичното фискално лого и думите „ФИСК АЛЕН
БОН“ се добавя:
„

“
4. В раздел VІІ се правят следните допълнения:
а) в т. 1 се създава т. 1.11:
„1.11. Да предава данни от всеки системен
бон за извършена продажба, непосредствено
след записването му в КЛЕН.“;
б) в т. 3, подточка 3.7 накрая се създава ред:
„ – данни от всеки системен бон за извършена продажба, непосредствено след записването му в КЛЕН.“
§ 22. В приложение № 2, в раздел VІ се
създават букви „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ и „з“:
„в) достъпът до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП се извършва само чрез
електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 12,
като всяко използване се записва в ЕСФП и
при необходимост се отпечатва справка за
дата и часа на достъпа до системата;
г) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване
на разход/пистолета се блокира работата на
средството за измерване на разход/пистолета, при което се разпечатват последните
получени в ЦРУ показания на електронните
броячи преди прекъсването на връзката/
комуникацият а и показанията се изпращат

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

автоматично в НАП; при възстановяване на
връзката/комуникацията се разпечатват показанията на електронните броячи, получени
в ЦРУ, и същите автоматично се изпращат
в НАП;
д) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна
система се блокира работата на ЕСФП;
е) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на
НИС се блокира работата на всички пистолети,
свързани към съответния резервоар, при което
се разпечатват показанията на нивомерната
система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/
комуникацията и показанията се изпращат
автоматично в НАП; при възстановяване на
връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите
автоматично се изпращат в НАП;
ж) създават се контролни числа на управ
л я ва щ и я с о ф т уер и кон цен т рат ора/п р е 
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образуващото устройство, които, сумирани с
контролното число на ФПр, формират идентификатор на ЕСФП, който се визуализира
в менюто с обща информация за ЕСФП и се
отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните
числа ЕСФП се блокира;
з) при блокиране на ЕСФП не се допуска
извършване на продажби и проточване на гориво чрез средствата за измерване на разход;
при блокиране/възстановяване на работата на
ЕСФП се изпраща автоматично съобщение
в НАП, с формат и параметри на записа по
образец съгласно приложение № 17.“
§ 23. В приложение № 7 думите „Приложение към свидетелство за съответствие
№ ... FS“ се заменят с „Приложение № 1 към
свидетелство № …FS“, а накрая се добавя
„Приложение № 2 към свидетелство № ... FS
Основна блок-схема на пломбиране“.
§ 24. Създава се приложение № 10а към
чл. 15, ал. 1, т. 11:
„Приложение № 10а
към чл. 15, ал. 1, т. 11

Файлът започва с начален запис със структура:
№
по
ред

Поле

Тип

Размер

1.

ЕИК на производителя/ Character
вносителя на ЕСФП

9, 10 или 13

2.

Наименование на произ- Character
водителя/вносителя на
ЕСФП

<=100

3.

Брой записи във файла

<=5

Numeric

Стойност

9, 10 или 13 цифри

Забележка

Задължително
поле
Задължително
поле

Общ брой на записите от Задължително
фай ла, кои то ще подава поле
производителят/вносителят
на ФУ

Следват записите, описващи конкретни сервизни техници. Тези записи са със структура:
№
по
ред

Поле

Тип

Размер

Стойност

Забележка

1.

Пореден номер на запис Numeric

<=5

Започва от 1 и нараства за Задължително
всеки запис
поле

2.

Идентификатор на сер- Character
визния техник

= 10

10 цифри

Задължително
поле

3.

Тип на идентификатора Numeric
на сервизния техник

=1

1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер НАП

Задължително
поле

4.

Първо име на сервизния Character
техник

<=100

Задължително
поле

5.

Второ име на сервизния Character
техник

<=100

Задължително
поле

6.

Трето и четвърто име на Character
сервизния техник

<=100

Задължително
поле
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Стойност

Забележка

7.

ЕИК на сервизната ор- Character
ганизация

9, 10 или 13

8.

Наименование на сервиз- Character
ната организация

<=100

Задължително
поле

9.

№ на свидетелството за Character
одобрен тип на ЕСФП

<=10

Задължително
поле

10.

Наименование на одоб Character
рен тип ЕСФП

<=100

Задължително
поле

11.

Ключ за достъп до ЕСФП Character

<=50

Задължително
поле

12.

Дата на предоставяне на Data
ключа за достъп до ЕСФП
на сервизния техник

=10

Формат dd.mm.gggg

Задължително
поле

13.

Дата на деактивиране на Data
ключа за достъп до ЕСФП
на сервизния техник

=10

Формат dd.mm.gggg

Не е задължително поле

14.

Тип на записа

=1

1 – редовен запис
2 – коригиращ запис

Задължително
поле

Number

9, 10 или 13 цифри

Задължително
поле

1.

Файлът носи име ‘BULSTAT’ _PRL10A.txt като ‘BULSTAT’ – ЕИК по БУЛСТАТ на производителя/
вносителя на ЕСФП.
2. Полетата се отделят едно от друго само със запетая.
3. Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички („). Например: „Петров“. Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат две двойки кавички, а само една, например: да не се изписва
„“Петров““, а само „Петров“.
4. В полетата „Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП“ и № 4, 5, 6, 8 се допускат само
символи на кирилица и символите тире „ – “, точка „.“ и символ (шпация).
5.	Текстът се записва само с главни букви, като в текстовите полета не се пишат запетаи.
6.	От един производител за един сервизен техник в една сервизна фирма следва да има само един
активен ключ за достъп до произведените от този производител модели ЕСФП.
7.	В поле № 9 се попълват данни само за един номер на свидетелство за одобрен тип на ЕСФП.
Когато едно лице има право да сервизира повече от една ЕСФП, то данните за всяко свидетелство
се подават като отделен запис.
8. При подаване на данни за предоставени ключове за достъп до ЕСФП се попълват всичките полета
от файла с изключение на поле № 13.
9.	С подаване на данни за коригиращи записи тип на записа 2 може да се коригира единствено поле
„Ключ за достъп до ЕСФП“, като следва да се попълнят всички останали задължителни полета
от файла.
10. Всеки запис завършва задължително с 1 брой CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
11. Маркерът за край на файла задължително е CTRL + Z (или CHR(26) или 1А), като задължително
се поставя само един маркер за край на файла. След маркера за край на файла не следва да се
поставят други символи. Във файловия формат не трябва да има празни редове.
12. Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).“

§ 25. В приложение № 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I:
а) в таблица 1а „Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна измервателна
система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни
данни или дерегистрация“:
аа) след ред „Номер на свидетелство“ се създава ред:
„
Уникален номер на НИС
GNo
от регистъра на БИМ

„

Символен

Да

Вписва се номерът на
НИС от регист ъра на
БИМ
“

бб) след ред „Номер пистолет“ се създава ред:

Тип на пистолет – висоNType
кодебитен

Изброим

1 – да
2 – не

Да
“
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„
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вв) след ред „Номер колонка“ се създава ред:

Вид на колонка

Модел колонка

DOOS

DModel

Тип на колонка – виDType
сокодебитна

Изброим

1 – одобрен
тип
2 – оценено
съответствие

Символен

Изброим

Да

Да

1 – да
2 – не

При ви д на колонката
1 – одобрен тип, се вписва
номер на средството за
измерване от регистъра
на БИМ/При вид на колонката 2 – оценено съответствие, се вписва номер
на сертификат за оценка
на съответствие

Да

“
б) в таблица 2 „Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна
на основни данни и дерегистрация“, на ред „Статус на регистрация“ в колона „Номенклатура“ след ред
„37 – Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект“ се създават редове: „43 – Несъществуващ
номер на колонка от регистъра на БИМ“ и „44 – Несъществуващ номер на НИС в регистър на БИМ“;
в) точка 10 се изменя така:
„10. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС в състава на ЕСФП (31) към НАП
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Регистрационен ноFDRID
мер на устройството

Символен

Да

Индивидуален номер
FDIN
на ФУ

Символен

Да

Индивидуален номер
FMIN
на ФП

Символен

Да

СИМ карта ID

Символен

Да

Цифров

Да

IMSI

Забележка
Генериран от НАП

Нивомерна система Gauge
Резервоар ХХ

TNo

Вид гориво според
тип гориво по тър- FTT
говска номенклатура

Цифров

Обем на горивото
при реална темпе- VolAct
ратура

Цифров

Да

Обем на горивото
Vol15C
при 15 °С

Цифров

Да

Ниво на горивото в
резервоара при реал- FL
на температура

Цифров

Да

Реална температура Tmpr

Цифров

Да

3 цифри (XYY)

Да

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
Y Y – т ърговска номенклатура на лицето по чл. 3

Точност до 0,1 °С

....................................

Тип на събитието

EType

Изброим

0 – нарушена връзка
1 – възстановена
връзка
2 – регулярно предаване на данни

Да
“
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г) точка 11 се изменя така:
„11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП
Поле
Регистрационен
номер на
устройството

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Символен

Да

Ин диви д уа лен номер
FDIN
на ФУ

Символен

Да

Ин диви д уа лен номер
FMIN
на ФП

Символен

Да

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Да

Номер колонка

DNo

Цифров

Да

Номер пистолет

NNo

Цифров

Да

FDRID

Вид гориво според тип
FTT
гориво

Цифров

Показания на електроCVal
нен брояч на пистолета

Цифров

3 цифри (XYY)

Да

Забележка
Генериран от
НАП

Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска
номенклатура на лицето
по чл. 3

Да

...............................
Тип на събитието

EType

Изброим

0 – нарушена връзка
1 – възстановена
връзка

Да
“

д) създава се т. 12:
„12. Описание на полетата при съобщение за блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Регистрационен номер
FDRID
на устройството

Символен

Индивид уа лен номер
FDIN
на ФУ

Символен

Индивид уа лен номер
FMIN
на ФП

Символен

СИМ карта ID

IMSI

Символен

Да

Дата и час на събитието

Service
Data

Дата

Да

Тип на събитието

EType

Изброим

0 – блокирана работа
на ЕСФП
1 – възстановена работа на ЕСФП

Изброим

1 – прекъсване на комуникацията между
ЦРУ и НИС
2 – промяна в контролните числа

Причина за блокирането

BRC

Да

Забележка
Генериран от НАП

Да
Да

Формат
2010-02-16T16:47:31

Да

“
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е) създава се т. 13
„13. Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от документ за продажба в
XML схема
Поле

XML
елемент

Номенклатура

Тип

Задължителен

Регистрационен
номер на
устройството

FDRID

Символен

Да

Индивидуален
номер на ФУ

FDIN

Символен

Да

Индивидуален номер на FMIN
ФП

Символен

Да

ЕИК

EIK

Символен

Да

Тип на ЕИК

EIK Type Изброим

0
1
2
3

–
–
–
–

Булстат
ЕГН
ЛНЧ
Сл. номер

Забележка
Генериран от НАП

Да

Дата и час на изпращане
SD
на фискалния бон

Дата

Да

Взема се от часовника
на ФУ.
Формат 2010-0216T16:47:31

Дата и час на генериране
XD
на фискалния бон

Дата

Да

Формат 2010-0116T16:47:31

Номер на фискалния бон ChN

Цифров

Да

Вид гориво 1 според
тип гориво и търговската FTT
номенклатура

Цифров

Да

Име гориво 1

N

Символен

Количество
продадено гориво 1

Vol

Цифров

Оборот гориво 1

S

Цифров

Вид гориво XX според
тип гориво и
търговската
номенклатура

FTT

Цифров

Име гориво ХХ

N

Символен

Количество
продадено гориво XX

Vol

Цифров

Оборот гориво ХХ

S

Цифров

0.00
При сума, поИзпраща се само когато
голяма от 0
ФУ е от тип ЕСФП

Сума отстъпки

SD

Цифров

При сума, по0.00
голяма от 0

Сума надбавки

SEC

Цифров

При сума, по0.00
голяма от 0

В брой

SCash

Цифров

При сума, по0.00
голяма от 0

С чек

SChecks

Цифров

При сума, по0.00
голяма от 0

XYY
Изпраща се само когато
ФУ е от тип ЕСФП

При сума, поИзпраща се само когато
голяма от нула
ФУ е от тип ЕСФП
в поле S
Да

Изпраща се само когато
ФУ е от тип ЕСФП

При сума, по- Изпраща се само когато
голяма от 0
ФУ е от тип ЕСФП

..............................
Да

Изпраща се само когато
ФУ е от тип ЕСФП

При сума, по- Изпраща се само когато
голяма от нула ФУ е от тип ЕСФП
в поле S
Да

Изпраща се само когато
ФУ е от тип ЕСФП
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XML
елемент

Поле

ST

Цифров

Сума по външни
талони

SOT

Цифров

Сума по амбалаж

SP

Цифров

Сума по вътрешно
обслужване

SSelf

Цифров

Сума по повреди

SDmg

Цифров

Сума по кредитни/
SCards
дебитни карти
Сума по банкови трансSW
фери

Номенклатура

Тип

Талони

ВЕСТНИК

Цифров

SR1

Цифров

Резерв 2

SR2

Цифров

Оборот А

TA

Цифров

Оборот Б

TB

Цифров

Оборот В

TV

Цифров

Оборот Г

TG

Цифров

Оборот Д

TD

Цифров

Оборот Е

TE

Цифров

Оборот Ж

TJ

Цифров

Оборот З

TZ

Цифров

Общ оборот по фискалDT
ния бон

Цифров

Задължителен
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0
При сума, поголяма от 0

Цифров

Резерв 1

С Т Р. 4 3

Да

Забележка
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

“
ж) създава се т. 14:
„14. Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема
Поле

XML
елемент

Регист рационен ноFDRID
мер в НАП

Тип

Номенклатура

Задължителен

Символен

Да

И д е н т иф и к ат о р н а
IASUTDID Символен
ИАСУТД

Да

ЕИК

EIK

Символен

Да

Тип на ЕИК

EIK Type

Изброим

Дата на изпращане на
SD
системния бон

Дата

0
1
2
3

– Булстат
– ЕГН
– ЛНЧ
– Сл. номер

Забележка
Генериран от НАП

Да

Да

Взема се от часовника на
ИАСУТД. Формат 2010-0216T16:47:31

С Т Р.
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Задължителен

Забележка
Формат 2010-01-16T16:47:31

Дата и час на генериXD
ране на системния бон

Дата

Да

Номер на системен
ChN
бон

Цифров

Да

Номер касово място CBN

Символен

Да

Сума отстъпки

SD

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Сума надбавки

SEC

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

В брой

SCash

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

С чек

SChecks

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Талони

ST

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Сума по външни таSOT
лони

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Сума по амбалаж

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

С у ма по вът р еш но
SSelf
обслужване

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Сума по повреди

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Сума по кредитни/
SCards
дебитни карти

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

С у ма по банкови
SW
трансфери

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Резерв 1

SR1

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Резерв 2

SR2

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот А

TA

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот Б

TB

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот В

TV

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот Г

TG

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот Д

TD

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот Е

TE

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот Ж

TJ

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Оборот З

TZ

Цифров

При сума, поголяма от 0

0.00

Общ оборот по систеDT
мен бон

Цифров

Да

0.00

SP

SDmg

“
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з) създава се т. 15:
„15. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на данни от документи за продажба
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер
FDRID
на устройството

Символен

Да

Генериран от НАП

Дата и час на получаване на документа за AD
продажба в НАП

Дата

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Текуща дата

Дата

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Номер на последно получен в НАП документ ChN
за продажба

Цифров

Да

Дата и час на генериране на документ за XD
продажба

Дата

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер касово място

Символен

Да

Подава се при ИАСУТД

Изброим

0 – Успешно
1 – Грешка при валидация на съобщението
7 – Грешен номер на
ФУ/ИАСУТД
11 – Грешен FDRID
45 – Дублиран номер
на документ
46 – Невалидна дата на
документ
47 – Невалиден ЕИК/
БУЛСТАТ номер
98 – Сис т емата не е
достъпна в момента
99 – други

Статус

CT

CBN

Status

Съобщение за грешка ErrMsg

Текст

Не
“

„

2. В раздел III, т. 2 в края на таблицата се създават редове:

Номер на последно получен в ChN
НАП документ за продажба

Цифров

Да

Дата и час на генериране на XD
документ за продажба

Дата

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер касово място

Символен

Да

Подава се при ИАСУТД

CBN

“

§ 26. Създава се приложение № 18а към
чл. 26, ал. 4:
„Приложение № 18а
към чл. 26, ал. 4
QR кодът представлява уникален двумерен
баркод и се съдържа в края на всеки документ за продажба непосредствено преди текста
„ФИСКАЛЕН БОН“/„СИСТЕМЕН БОН“. QR кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на
документи за продажба от КЛЕН.

При отпечатването на QR кода всички данни
се кодират в ASCII формат по стандарт ISO/IEC
8859-5 с разделител между отделните полета „*“.
Размерът на QR кода трябва да бъде не по-малък
от 18 мм х 18 мм.
Кодирането на информацията в QR кода за
ФУ се извършва в следната последователност
и формат на данните: <номер на фискалната памет (FMIN)>*<номер на док у мен т за
продажба>*<дата на издаване на документ за
продажба във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на
издаване на документ за продажба във формат
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Ч Ч:М М:СС>*<обща су ма на п рода жбата>.
Пример: 01234567*0 0 0 0 0 0 0123456789*2017- 0520*12:45:56*45.89.
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за продажба във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час
на издаване на документ за продажба във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата>.
Пример: ABC0123456*0000000123456789*2017-0520*12:45:56*45.89.

(QR кодът за ФУ е илюстративен)
Кодирането на информацията в QR кода за
ИАСУТД се извършва в следната последователност и формат на данните: <идентификатор на
ИАСУТД (IASUTDID)>*<номер на документ
за продажба>*<дата на издаване на документ

(QR кодът за ИАСУТД е илюстративен)“

§ 27. Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3
се отменя.
§ 28. Създава се приложение № 25 към
чл. 16а, ал. 1:
„Приложение № 25
към чл. 16а, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. „Княз Дондуков“ № 52. Телефон: 0700 18 700. Факс: (02) 9859 3099

Вх. № ...............
Дата .................

До ТД на НАП ........………….
ЗАЯВЛЕНИЕ

за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на блок-схема на ЕСФП по реда на чл. 16а
от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства
От ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на задълженото лице)
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция ..............................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 ДОПК ......................................................................................................................................................
Телефон за връзка: ………………………..
Представлявано от ...........................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
Във връзка със:
предстояща регистрация/пререгистрация на ЕСФП в НАП съгласно чл. 16а, ал. 1
промяна на съществуваща блок-схема съгласно чл. 16а, ал. 6 в търговски обект, намиращ се на
следния адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
...................................................................…………………………………………………..................................................................…
Заявявам, че:
имам готовност за извършване на проверка от контролните органи на НАП и БИМ за съответствие
на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на блок-схема на ЕСФП за обекта. Предоставям:
блок-схема на ЕСФП за търговския обект
Дата: ............................

Подпис:............................

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството є на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните
табла в териториалните дирекции. Адрес на Централното управление на Националната агенция за
приходите: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.
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П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Долуподписаният ................................................................................................................., ЕГН /ЛНЧ или
служ. № ..........................., гражданин на ..........................................................., с адрес за кореспонденция –
гр. ...................................., ул. ................................................................................... №...................., ж.к. ...............,
бл. .........., вх. ..........., ет. ............., ап. .........., община .................................., област ....................................,
л.к. № .............................., издадена на .......................................................... от .....................................................,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
....................................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ или
служ. № ......................................................., гражданин на ............................................................, с адрес за
кореспонденция – гр. .................................., ул. ..................................................................................... №......,
ж.к. ............................................................, бл. ..........., вх. ........, ет. .........., ап. .........., община ............................,
област ......................................................................., л.к. №...................................., издадена на .........................
от ............................................, да ме представлява пред Националната агенция за приходите, като попълни и/или подаде настоящото заявление.
Дата ............................

Упълномощител: ..................................“

§ 29. Създава се приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1:
„Приложение № 26
към чл. 44а, ал. 1
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. „Княз Дондуков“ № 52. Телефон: 0700 18 700. Факс: (02) 9859 3099

Вх. № ...............
Дата .................

До ТД на НАП ........………….

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на
ЕСФП, по реда на чл. 44а, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални устройства
От .................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето, извършващо сервизно обслужване/ремонт)
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: ...........................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 ДОПК: ................................................................................................................................................
Телефон за връзка: ………………………..
Представлявано от .....................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
Три имена на сервизен техник, извършващ сервизното обслужване/ремонт:
..........................................................................................................................................................................................
Във връзка със:
ο предстоящо сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП,
съгласно чл. 44а, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.
o	извършено сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП,
съгласно чл. 44а, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.
в търговски обект, намиращ се на следния адрес: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................................................................………………………………
………………………………………………………………………………………….................................................................................……………,
на лице с ЕИК ………………………...
ЕСФП е от одобрен тип със свидетелство № …………/…………. от БИМ
Сервизното обслужване/ремонтът е:
ο на колонка
ο на нивомерна измервателна система
Уведомявам Ви, че при сервизното обслужване/ремонта извърших следното: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………..................................................................................…………………………………
Дата: ..............................
Подпис: .........................
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Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството є на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните
табла в териториалните дирекции. Адрес на Централното управление на Националната агенция за
приходите: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.“

§ 30. Създава се приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2:
„Приложение № 27
към чл. 44а, ал. 2
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. „Княз Дондуков“ № 52. Телефон: 0700 18 700. Факс: (02) 9859 3099

Вх. № ...............
Дата .................

До ТД на НАП ........………….

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 44а, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства
От ....................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето, извършващо сервизно обслужване/ремонт)
ЕИК/БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция: ...........................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 ДОПК: ...............................................................................................................................................
Телефон за връзка: .........................
Представлявано от .....................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
Три имена на сервизен техник, извършващ сервизното обслужване/ремонт:
..........................................................................................................................................................................................
Във връзка със:
ο предстоящо сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 44а, ал. 2 от Наредба
№ Н-18/2006 г.
ο извършено сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 44а, ал. 2 от Наредба
№ Н-18/2006 г.
в търговски обект, намиращ се на следния адрес: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................................................………………………………
………………………………………………………………………………………….................................................................................……………
ЕИК/БУЛСТАТ на лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. ….........................................…..………….….
Индивидуален номер на ФУ/идентификатор на ИАСУТД ......................................………………………….……..
Фискалното устройство/ИАСУТД е от одобрен тип със свидетелство № …………/…………. от БИМ;
в случай че фискалните устройства, подлежащи на сервизно обслужване/ремонт, са повече от
едно в търговския обект, се посочват данни за всичките устройства: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… ………………………………………………………………….................……………………………………
Уведомявам Ви, че при сервизното обслужване/ремонта извърших следното: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………….……...……………………………………………………………………………………………….……………
Дата: ..............................
Подпис: .........................
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството є на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните
табла в териториалните дирекции. Адрес на Централното управление на Националната агенция за
приходите: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.“
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Преходни разпоредби
§ 31. (1) Лицата, които използват ЕСФП,
привеждат дейността си в съответствие с изиск
ванията на тази наредба в срок до 30 септември
2018 г., като до привеждането в съответствие,
но не по-късно от 30 септември 2018 г. прилагат
досегашния ред за регистриране и отчитане
на продажбите в търговските обекти.
(2) В срок до един месец от влизане в сила
на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят
по електронен път в НАП блок-схема по
чл. 16а, ал. 2.
(3) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира
в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1
не се прилага. Към датата на регистрацията
лицето по чл. 3 следва да състави нова блоксхема по чл. 16а, ал. 2 и да я предостави по
електронен път на НАП преди регистрацията
на ЕСФП.
(4) До регистриране на ЕСФП от одобрен
тип съгласно тази наредба за всяка промяна
в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява
НАП, като новата блок-схема се предоставя по
електронен път, до извършването на проверка
по чл. 16а, ал. 3.
(5) Производи тели те и ли вноси тели те
могат да продължат да разпространяват и/
или продават типове ЕСФП, одобрени преди
влизане в сила на тази наредба, до изтичане
на срока по ал. 1.
(6) След представяне на блок-схемите в
срока, предвиден в ал. 2, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП
подлежат на проверки от БИМ, които се
извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време
на метрологичните проверки на средствата
за измерване.
§ 32. (1) Лицата по чл. 3, непопадащи в
§ 31, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение за обектите, в които се използва
ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до
31 декември 2018 г.
(2) Всички други лица по чл. 3, непопадащи
в ал. 1, включително лицата, регистриращи
и отчитащи продажбите с ИАСУТД – в срок
до 30 юни 2019 г.
(3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на
ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази
наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея лицата по чл. 3
прилагат досегашния ред за регистриране и
отчитане на продажбите в търговски обекти,
включително по отношение изискванията към
ФУ, въвеждането във и извеждането им от
експлоатация.
(4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или
вносителите са подали заявление до влизане
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в сила на тази наредба, но процедурата не е
приключила до същата дата, се прекратява.
(5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази
наредба и получили одобрение преди изтичане
на срока по ал. 2, привеждат дейността си в
съответствие в срока по същата алинея.
§ 33. (1) Параграф 5 относно разпоредбата
на чл. 15, ал. 1, т. 11 влиза в сила три месеца
след обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
(2) Данни за всички техници, преминали
обучение и получили сервизен ключ по чл. 15,
ал. 1, т. 11, първоначално се подават до 15-о
число на месеца, следващ изтичането на тримесечния срок по ал. 1.
(3) Данни за сервизните техници, преминали
обучение за сервизно обслужване и ремонт на
ЕСФП, одобрени до влизане в сила на тази
наредба, не се подават в НАП.
§ 34. Параграф 15 влиза в сила три месеца
след обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
6794

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4884-ЕП
от 14 септември 2017 г.

относно обявяване на Асим Ахмедов Адемов
за член на Европейския парламент на осво
боденото място на Мария Иванова Габриел
С писмо изх. № ЕП-02-2 от 21.07.2017 г. председателят на Народното събрание приложено
е изпратил съобщение от Административен
отдел за депутатите в Европейския парламент
от 10.07.2017 г. във връзка с прекратяване на
мандат в Европейския парламент на депутат,
избран от Република България.
С писмо изх. № 740-01-2 от 14.09.2017 г., наш
вх. № ЕП-02-3 от 14.09.2017 г., председателят
на Народното събрание г-н Димитър Главчев
е уведомил председателя на ЦИК, че с писмо
вх. № 740-01-2 от 14.09.2017 г. председателят на
Европейския парламент г-н Антонио Таяни
е уведомил Народното събрание, че в съответствие с чл. 7, § 1 от Акта от 20 септември
1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент Европейският парламент на
пленарното си заседание на 11 септември
2017 г. е приел за сведение назначаването на
г-жа Мария Габриел за член на Европейската комисия и е установил освобождаването
на нейното място в Европейския парламент
считано от 7 юли 2017 г. Във връзка с това в
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съответствие с член 13, § 2 от Акта моли да
бъде уведомен за името на лицето, което ще
заеме свободното място.
Мария Иванова Габриел е обявена за избрана за член на Европейския парламент с
Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г. на Централната избирателна комисия като кандидат
от листата на партия „ГЕРБ“. На основание
чл. 7 и чл. 13 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи
преки избори освободеното място се заема
от следващия в листата на същата партия
кандидат – Асим Ахмедов Адемов.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1 и чл. 391 във връзка с чл. 389 и
чл. 392, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка
с чл. 7, § 1 и чл. 13, § 2 от Акта за избиране
на членове на Европейския парламент чрез
всеобщи преки избори Централната избирателна комисия

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
Обявява за член на Европейския парламент
от Република България Асим Ахмедов Адемов
от листата на партия „ГЕРБ“.
На обявения член на Европейския парламент от Република България да се издаде
удостоверение.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Да се уведоми Европейският парламент чрез
Народното събрание на Република България
за настоящото решение.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
6795
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-81
от 7 септември 2017 г.
Във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“, и необходимостта от изработване на ПУП – ПП за ново трасе на жп
участък Елин Пелин – Ихтиман, разположен
в землищата на населените места в община
Ихтиман, с цел постигане на оперативна съвместимост и за постигане на проектна скорост
до 160 км/ч за конвенционални пътнически
влакове и 120 км/ч за товарни влакове на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1
ЗУТ предвид обстоятелството, че с Решение на
Министерския съвет № 509 от 8.07.2011 г. железопътната линия „София – Пловдив“ е определена за обект с национално значение и че тя
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа и като
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със Социалистическа република Югослави я) – Софи я – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с
Република Гърция и Република Турция), посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за категоризация на железопътните
линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци
от линии от 2001 г.; заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с № АУ13-9/31.07.2017 г.,
Заповед № РД-02-15-26 от 10.02.2015 г. и Заповед
№ РД-02-15-109 от 21.07.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП – ПП
за обект: „Жп линия София – Пловдив – жп
участък Ихтиман – Септември“, разгласена по
реда на чл. 124б ЗУТ; извършено съобщаване на
изработения проект за ПУП – ПП по реда на
чл. 128 ЗУТ в „Държавен вестник“, бр. 84 и 100
от 2016 г., констативни протоколи на Община
Ихтиман от 25.11.2016 г. и от 16.01.2017 г., удостоверяващи, че не са постъпили възражения по
разгласения проект за ПУП – ПП, доказателства
за извършено обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ; писма изх. № ЕО-22/28.07.2016 г. и
№ ЕО-51/1.09.2016 г. на МОСВ за приключила процедура по ОВОС с Решение по ОВОС
№ 6-6/2014 г., което е достатъчно основание
за одобряване на П У П – ПП и съд ържащо

становище по чл. 104 от Закона за опазване на
околната среда във връзка с изискванията за
контрола и за целите на предотвратяване на
големи аварии; изх. № ВК-01-38/13.07.2016 г. и
№ ВК-01-38/23.08.2016 г. на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“; Решение на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
№ КЗЗ-11 от 6.07.2017 г. за утвърж даване на
трасе за проектиране; съгласуване по Закона
за културното наследство със становище № 33НН-435/22.07.2016 г., № 33-НН-435/20.09.2016 г.
и № 33-НН-435/21.12.2016 г. на Министерството
на културата; писмо изх. № 53.00-4/3.02.2017 г.
на кмета на община Ихтиман; здравно заключение с изх. № 32-21-110/10.04.2017 г. на Регионалната здравна инспекция – Софийска област;
съгласуване със: Министерството на отбраната
със становище рег. № 14-00-102/11.05.2017 г.,
МВР – Дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“, с писмо рег. № 5785003350/13.07.2015 г., Държавна агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 1748/24.08.2017 г. (вх.
№ АУ13-9(2)/24.08.2017 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Перник, с писмо изх. № 183/27.05.2015 г. и изх.
№ 131/3.08.2017 г., Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ с писмо рег. № 0094-1425/15.05.2015 г.,
Областно пътно управление – София, и с експлоатационните дружества на територията на
община Ихтиман: „ECO“ – ЕАД, „ЧЕЗ България Разпределение“ – АД, „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, София, „Напоителни
системи“ – ЕА Д, София-к лон, „Булгартранс
г а з“, „ Лу кой л Бъ л г ари я“ – ЕООД , „ВИ ВАКОМ – „БТК“ – АД, „Мобилтел“ – ЕАД, „Теленор България“ – ЕАД, „Овергаз Мрежи“ – АД,
„Рила Газ“ – ЕАД, „Ситигаз България“ – ЕАД;
Решение от Протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТНЕ-01-02-20/24.08.2017 г. и Заповед № РД02-15-64 от 7.07.2017 г. (т. 2) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ, одобрявам проекта за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП)
за териториите, необходими за изграждането на
жп линията София – Пловдив: участъци Елин
Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землищата на гр. Ихтиман, ЕК АТТЕ
32901, с. Стамболово, ЕК АТТЕ 04830, с. Мирово,
ЕК АТТЕ 48369, и с. Черньово, ЕК АТТЕ 81253,
община Ихтиман, Софийска област, за железопътния участък Ихтиман – Септември от км
53+044 до км 63+550 от проект: „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив на
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – София об-
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ласт, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

6797

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-84
от 12 септември 2017 г.
Във вр ъ зк а с ъ с з а я в лен ие вх. № АУ13 8/18.07.2017 г. от „ЕЛЕТЕХ“ – ООД, представлявано от Ивайло Георгиев Цачев, собственик
на поземлен имот (ПИ) № 187028, м. Средна
лъка, землище на с. Реселец, община Червен
бряг, област Плевен, съгласно нотариален акт
за покупко-продажба № 63, том VII, рег. № 4167,
дело 844/2014 г. и необходимостта от електрозахранване на ПИ № 187028, на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „а“ ЗУТ; Заповед № РД-02-15123 от 6.12.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за застрояване
и парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за обект
„Захранваща линия 20/0,4 kV от нов трафопост тип
МКТП 100 kVА в поземлен имот (ПИ) № 187028,
м. Средна лъка, землище на с. Реселец, община
Червен бряг, област Плевен, до съществуващ
стоманорешетъчен стълб на електропровод 20 kV
„Петревене“ към ТП-7 в с. Карлуково, община
Луковит, област Ловеч, разгласена по реда на
чл. 124б, ал. 3 ЗУТ от общинските администрации
на общини Луковит и Червен бряг; извършено
съобщаване на изработения проект по реда на
чл. 128 ЗУТ; констативни актове за непостъпили
възражения, издадени от Община Луковит и Община Червен бряг; съгласуване на изработения
проект на ПУП със заинтересуваните централни/
териториални администрации, специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества, за което са приложени следните документи: Решение № ПН51ПР/2016 г. и писмо изх.
№ 2820/23.08.2017 г. от Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Плевен, за определяне на приложимите процедури по Закона за
опазване на околната среда и водите и Закона за
биологичното разнообразие; становище изх. № 33НН-953/16.11.2016 г. от Министерството на културата; становище рег. № АОД-10-584/28.10.2016 г.
от Регионалния исторически музей – Плевен;
Решение № 108, взето с протокол № 9/30.05.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Луковит; Решение
№ 254 от протокол № 11/25.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Червен бряг; становище изх.
№ 1202469359/24.02.2017 г. от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; писмо изх. № 795/9.05.2016 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Мизия;
писмо изх. № 137/12.05.2017 г. от „Енерго – Про
Българи я“ – ЕА Д; протокол № У ТНЕ- 01- 0219/15.08.2017 г. на НЕСУТРП и Заповед № РД02-15-64 от 7.07.2017 г. (т. 2) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ,
одобрявам подробен устройствен план – план
за застрояване и парцеларен план (ПУП – ПЗ и
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ПП) за обект „Захранваща линия 20/0,4 kV от
нов трафопост тип МКТП 100 kVА в поземлен
имот (ПИ) № 187028, м. Средна лъка, землище
на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен, до съществуващ стоманорешетъчен стълб
на електропровод 20 kV „Петревене“ към ТП-7
в с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч,
съгласно приетите и одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Плевен, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Плевен, и
пред Административния съд – Ловеч, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Ловеч
област, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

6809

За министър:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 457
от 20 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-19/29.01.2013 г. от Анна Бориславова Христова, Димитър Георгиев Драгинов и Саша
Валентинова Йоанну с искане за разрешаване
изработване на проект за ПРЗ за ПИ с идентификатори 11884.5595.9, 11884.5596.26 и 11884.5597.156
от КККР на с. Войняговци, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: скица с предложение за ПУП; нотариален акт № 127, т. III, peг.
№ 15565, дело № 488 от 10.06.2011 г. за ПИ 002009,
ЕКАТТЕ 11884, от землище с. Войняговци, на
името на Анна Бориславова Христова; нотариален акт № 34, том VIII, рег. № 36145, дело № 1354
от 17.12.2009 г. за ПИ 102026, ЕКАТТЕ 11884, от
землище с. Войняговци, на името на Саша Валентинова Йоанну; нотариален акт № 68, том III,
рег. № 22767, дело № 422 от 23.10.2009 г. за ПИ
004156, ЕКАТТЕ 11884, от землище с. Войняговци,
на името на Димитър Георгиев Драгинов; скици,
издадени от СГКК; задание за проектиране по
смисъла на чл. 125 ЗУТ; съгласуване на мотивираното предложение от „ЧЕЗ – Разпределение
България“; данни за предварително проучване
от „Софийска вода“ – АД; декларация по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО; пълномощни.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите в НАГ, като са приложени съответните становища и предписания към
проекта. Заданието и мотивираното предложение
са разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-52/9.07.2013 г., т. 19.
Със Заповед № РД-09-50-713 от 18.10.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП. Заповедта е изпратена в район „Нови
Искър“ с писмо изх. № ГР-94-00-19/28.10.2013 г.
за сведение и изпълнение.
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Със заявление вх. № ГР-94-00-19/2013/2.04.2014 г.
в НАГ е внесен проект за ПРЗ и ПУР за провеждане на процедурите по одобряването му.
Проектът е изпратен в район „Нови Искър“
с писмо изх. № ГР-94-00-19/2013/30.05.2014 г. за
съобщаването му по смисъла на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. С писмо изх. № 6602-139/7.08.2014 г. район
„Нови Искър“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1
ЗУТ чрез „Държавен вестник“ (бр. 49 от 2016 г.).
Видно от писмо на район „Нови Искър“ № РНИ16ТК00-93/3.08.2016 г. възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите при НАГ.
Представени са съгласувателни писма, изходни
данни и положителни становища, както следва:
„Софийска вода“ – АД, № ТУ-4285/11.12.2013 г.;
„ЧЕЗ Разпределение България“ – от 21.02.2014 г.;
декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена
от Дирекция „Зелена система“ при СО, № ЗС94-Е-3/26.02.2014 г.; РИОСВ – София, изх. № 9400-11913/29.12.2015 г. Представена е и план-схема
по част „В и К“.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-70/20.09.2016 г., т. 4.
Със заявление № САГ16-ГР00-2371/23.02.2017 г.
е внесено удостоверение от СГКК – София, в
изпълнение изискванията на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри (НССПКККР).
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ
с идентификатори 11884.5595.9, 11884.5596.26 и
11884.5597.156 от КККР – предмет на плана, което се установява от приложените документи за
собственост и скица.
Действащият регулационен план на с. Войняговци, район „Нови Искър“, е одобрен със Заповед
№ РД-16-077 от 9.04.1990 г. на главния архитект на
София. Кадастралната карта на територията на
м. С. Войняговци е одобрена със Заповед № РД18-4 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
С плана за регулация се предвижда урегулирането на ПИ с идентификатори 11884.5595.9,
11884.5596.26 и 11884.5597.156 от КККР на с. Войняговци, район „Нови Искър“. Създават се нови
УПИ VІІІ-26 – „За жилищно строителство“, от
кв. 26, УПИ І-9 – „За жилищно строителство“,
от кв. 26а и УПИ І-156 – „За жилищно строителство“, от кв. 27а.
Основание за одобряване на плана за регулация
е нормата на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С цел осигу ряване на транспортното обслужване и лице на новите УПИ към улична
регулация се предвиждат и нови улици между
о.т. 79 – о.т. 79а – о.т. 79б – о.т. 79в – о.т. 79г – о.т.  
79д и между о.т. 79б – о.т. 79е.
Вътрешните регулационни линии на новите
УПИ са разположени по имотните граници на
съответните ПИ. Продължението на уличната
регулация е разположено върху полски път от
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КККР, но засяга и прилежащите поземлените
имоти, предвид което се изисква провеждането
на отчуждителни процедури.
С плана за застрояване в новите УПИ І-9 – „За
жилищно строителство“, кв. 26а, и УПИ VІІІ26 – „За жилищно строителство“, кв. 26, се предвиждат свободностоящи жилищни сгради на два
етажа с макс. кота корниз 7 м. В УПИ І-156 – „За
жилищно строителство“, кв. 27а, се предвижда
свободностояща жилищна сграда с Кк=10 м.
Предвидените сгради отговарят на законоустановените изисквания за разстояния по ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Гарирането е осигурено в границите на имотите, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
По ОУ П на СO – 2009 г., имотите попадат в уст ройст вена зона – „Ж м“ (ж и лищ на
зона с преобладаващо малкоетажно застроя ва не) – ма кс. п л. – 40%; ма кс. К и н т. – 1,3;
макс. Кк – 10 м, мин. озел. – 40% (мин. 50% от
озеленената площ е с висока дървесна растителност), и „Жм1“ (жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в природна
с реда) – ма кс. п л. – 20%; ма кс. К и н т. – 0,6;
макс. Кк – 7 м, мин. озел. – 70% (мин. 50% от
озеленената площ е с висока дървесна растителност). Изготвеният проект за ИПР отговаря на
устройствената зона съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е съгласуван със СГКК – София,
тъй като предвижда изменение на границите на
поземлените имоти съгласно чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелени системи“ – СО.
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Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ
с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за необходимостта от извършване на
екологична оценка на околната среда.
С изменен ие на ул и ч нат а р ег ула ц и я за
осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ се засягат имоти – частна
собственост, което налага отчуждаване на част
от същите, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да
одобри ПУП 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“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 17, ал. 2,
т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 и чл. 81, ал. 1, 3 и 4 ЗУТ, т. 4 и 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-70/20.09.2016 г., т. 4, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
ПИ с идентификатори 11884.5595.9, 11884.5596.26
и 11884.5597.156 от КККР на с. Войняговци за
създаване на нови УПИ VІІІ-26 – „За жилищно
строителство“, от кв. 26, УПИ І-9 – „За жилищно строителство“, от кв. 26а и УПИ І-156 – „За
жилищно строителство“, от кв. 27а; ПУР за
нова улица между о.т. 79 – о.т. 79а – о.т. 79б –
о.т. 79в – о.т. 79г – о.т. 79д и за нова улица между
о.т. 79б – о.т. 79е, м. С. Войняговци, район „Нови
Искър“, по сините и червените линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ VІІІ-26 – „За жилищно строителство“, от
кв. 26, УПИ І-9 – „За жилищно строителство“,
от кв. 26а и УПИ І-156 – „За жилищно строителство“, от кв. 27а, м. С. Войняговци, район
„Нови Искър“, съгласно приложения проект.
3. Одобрява план-схеми по чл. 108, а л. 2
ЗУТ – част „В и К“, в обхвата на плана за регулация и застрояване.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична 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.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.

6761

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 465
от 20 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо
вх. № ТП-07-00-3/1.08.2013 г. от заместник-кмета
на Столична община Ирина Савина с искане за
изработване на подробен устройствен план за
изменение на плана за регулация и застрояване
на ул. Христо Ботев и прилежащите є квартали,
гр. Нови Искър, кв. Гниляне.
Изготвянето на проекта за ИПР се налага от
необходимостта от изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. Гниляне,
който проект ще осигури възможност Столичната
община да кандидатства за финансови средства
за изпълнение на обекта по оперативна програма
„Околна среда 2014 г. – 2020 г.“.
Представено е мотивирано предложение за
изменение на регулацията за ул. Христо Ботев
в частта є от кръстовището с ул. Вяра до кръстовището с ул. Спортист и за ул. Смолничето в
частта и от кръстовището с ул. Христо Ботев до
кръстовището с ул. Надежда.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите при НАГ, като са представени съответните становища и предписания към проекта.
Утвърдено е задание за проектиране от главния
архитект на СО.
С Решение № 142 по протокол № 58, т. 22,
от 13.03.2014 г. на Столичния общински съвет е
разрешено изработването на ПУП – изменение на
регулационния план на ул. Христо Ботев и прилежащите є квартали. Указано е към проекта да се
изработят схеми на техническата инфраструктура
по смисъла на чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Изработването
на проекта е възложено по реда на чл. 126 ЗУТ
на „Гея – Проект – Консулт“ – ЕООД.
С писмо вх. № ТП-92-00-50[1]/2013/7.10.2014 г.
е внесен проект за ПУП – ИПР на м. Гр. Нови
Искър, кв. Гниляне, кв. 111, кв. 111а, кв. 112,
кв. 112а, кв. 113, кв. 117, кв. 119, кв. 120, кв. 121,
кв. 122, кв. 123, кв. 126, кв. 128, кв. 131, кв. 132,
кв. 134, кв. 135, кв. 136, кв. 137, кв. 137а (нов),
кв. 138, кв. 139 и улици: ул. Хр. Ботев и ул.
Смолничето в участъка от ул. Съгласие до ул.
Кременица, ул. Спортист, ул. Нарцис, улица
между о.т. 771 – о.т. 834б – о.т. 834а – о.т. 761
(нова); задънена улица меж ду о.т. 171а – о.т.
171б – о.т. 171в – о.т. 171г (нова); улица между
о.т. 189а – о.т. 771а (нова); отпадане на задънена
улица между о.т. 172а – о.т. 172б; изменение на
задънена улица между о.т. 696а – о.т. 697а.
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Към проекта са приложени обяснителна записка; ПТКП; схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 ЗУТ с обяснителни записки
по части: „Водоснабд яване и кана лизаци я“,
„Електроснабдяване“, „Вертикално планиране“;
експертна оценка на съществуващата картотекирана растителност; информация за преценка
на необходимостта от екологична оценка и ОС;
магнитен носител с изброените материали.
По проекта са дадени предписания от отделите при НАГ.
Проектът е разгледан от експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-09-153 от 27.10.2014 г.
на главния архитект на СО. Комисията е взела
решение за връщане на проекта на проектанта
за корекции по направените забележки.
Коригираният проект е разгледан и приет
от ОЕСУ Т с решение по протокол № ЕС-Г97/16.12.2014 г., т. 13.
Представени са съгласувателни писма и положителни становища по проекта и придружаващите
го схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, както следва: „Софийска вода“ – ТУ-4225/16.03.2015 г.; „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД – от 13.01.2015 г.;
РИОСВ – София – изх. № 08-00-4458/17.06.2015 г.;
експертна оценка на съществуващата картотекирана растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ с № ЗС-6600-262/17.12.2014 г.
С писма изх. № ТП-92-00-50-[6]/6.02.2015 г. са
изпратени проектът и схемите по чл. 108, ал. 2
ЗУТ в район „Нови Искър“ за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ и обявлението за
обнародване в „Държавен вестник“.
С писмо изх. № 6602-20[6]/17.03.2015 г. кметът
на район „Нови Искър“ изпраща в НАГ предложение за корекция на проекта. С писмо изх.
№ 6602-20/23.03.2015 г. от района в НАГ са изпратени материалите и документите от проведеното
съобщаване на проекта по реда на чл. 128, ал. 1
и 2 ЗУТ. Постъпили са 4 броя възражения.
Проектът, постъпилите възражения и предложението на кмета на района са докладвани в
ОЕСУТ. С решение по т. 15 от протокол № ЕСГ-30/28.04.2015 г. частично е уважено възражение
по отношение на кадастралната основа, проектът е приет с решение да се изпрати в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС. В становище от
19.09.2016 г. на отдел „Правно-нормативно обслужване“ е изискано съгласуване на проекта
от отдел „Геодезически и кадастрални дейности“
при НАГ. Представено е становище от 6.10.2016 г.
с констатации от направената проверка по актуалността на кадастралната карта, върху която е
изготвен проектът.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-88/15.11.2016 г., т. 1 (доп.)
с решение да се изпрати в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение на служебно
предложение и след корекции в съответствие с
промените в кадастралната карта.
Проектът е коригиран в съответствие с решението на ОЕСУТ, като промените във връзка с
измененията в кадастралната карта са отразени
на чертежите във виолетов цвят.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Административното производство е започнало
служебно по инициатива на компетентния за това
орган съгласно чл. 135, ал. 1 ЗУТ, а именно кмета
на общината, който съгласно Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община е делегирал компетентността си на главния
архитект на СО.
Проектът е с териториален обхват над три
квартала, като със същия се предвижда и изграждане на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което
и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1
и 7 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ИПР на
м. Гр. Нови Искър, кв. Гниляне, е Столичният
общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработеният проект е с териториален обхват
гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул. Христо Ботев
и ул. Смолничето и прилежащите им квартали
в административните граници на район „Нови
Искър“.
Проектът е обявен по реда чл. 128, ал. 1 и 2
ЗУТ. Проектът и възраженията са разгледани от
ОЕСУТ с решение след корекциите по уваженото възражение и служебните предложения да
се изпрати в СОС за одобряване. Нанесени са
корекции в съответствие с решенията на ОЕСУТ
в оранжев и виолетов цвят.
Съгласно ОУП на Столичната община, приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет, територията попада в следните устройствени зони: Терени за транспортна инфраструктура
(Тти); Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути (Тзв); Зона за
общественообслужващи дейности (Оо); Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
(Жм); Терени за локални градини и озеленяване
(Тго); Терени на реки и други открити водни
площи (Трк).
Проектът на план за регулация е изпълнен
в съответствие с предвижданията на ОУП на
СО/2009 г. по отношение устройственото зониране и режимите на съответните зони и терени.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Действащият регулационен план за територията е одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от
12.06.1984 г.
С изменението на плана за регулация се изменя напречният профил на ул. Христо Ботев,
ул. Смолничето, ул. Спортист, ул. Нарцис по
действащия регулационен план съгласно функционалния клас, вследствие на което се променят
и уличнорегулационни линии на прилежащите
им квартали.
Изменя се широчината на ул. Христо Ботев,
в резултат на което се намалява размерът на
частите от прилежащите имоти, попадащи в
улична регулация и подлежащи на отчуждаване.
Новопредвидените габарити на уличното платно
съответстват на реализираното такова.
Разширява се ул. Спортист с второ платно по
съществуващо положение с цел осигуряване на
транспортен достъп за прилежащите УПИ.
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С изменението на уличната регулация се
цели уличнорегулационните линии на УПИ да
съвпаднат с имотните граници за постигане на
по-голяма икономичност и целесъобразност на
плана, както и да се изгради водопроводната и
канализационната мрежа.
Кадастралната карта на район „Нови Искър“
е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът за ПУП е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
Във връзка с горното в изпълнение нормата
на чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ се налага изменение
на прилежащите на уличната регулация УПИ,
като вътрешните им регулационни линии се
провеждат по имотните граници на имотите по
одобрената кадастрална карта за района, което
е в съответствие с нормата на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
При одобряването на кадастралната карта в
границите на някои от одобрените с действащия регулационен план урегулирани поземлени
имоти се създават повече от един имот, което
при запазване или промяна на регулационните
граници на тези УПИ изисква сключване на
договори по чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и
5 ЗУТ. Поради непредставяне на тези договори
към момента на одобряване на плана не е налице
един от елементите на фактическия състав, който
да докаже правното основание за одобряване на
ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и
5 ЗУТ, а производството в тези части продължава
да бъде висящо, както следва:
– кв. 112 – УПИ VII-106, 114; УПИ VIII-116,
122; УПИ ІХ-122, 123, 126; УПИ XI-113, 114;
– кв. 113 – УПИ ІІ-67, 88, 235;
– кв. 120 – УПИ І-122, 138; УПИ II-122, 129, 136,
241, 1031; УПИ III-122, 129, 136, 1031; УПИ IV-122,
129, 136, 1031; УПИ V-141, 240; УПИ VI-149, 243;
– кв. 126 – УПИ ХХХ-469, 470, 1006, 1029;
XXIV-113, 120;
– кв. 128 – УПИ Х-103, 105.
По отношение на тази част от плана производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори по
чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Проектът е придружен с ПТКП, отговарящо на
изискванията на чл. 51 от Наредба № 8 за ОСУП.
С плана за регулация са спазени изискванията
на чл. 19 ЗУТ за лице и повърхност на УПИ. Осигурено е необходимото обслужване на територията с транспортна и инженерна инфраструктура.
Планът за регулация осигурява изграждане на
инженерната инфраструктура при максимално
ограничаване на площите за отчуждаване.
Лицето (изход) към улица на УПИ – предмет
на настоящата процедура, се осигурява по действащата и новопредвидена улична регулация, с
което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии.
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На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за ел. снабдяване и за водоснабдяване
и канализация, както и пътнотранспортно-комуникационен проект (ПТКП). С план-схемите
се определят видът и техническите размери на
мрежите и съоръженията.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването за представяне на
становище на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична
оценка и оценка за съответствие със Закона за
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие на ПУП.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Представени са съгласуване на инженерните
план-схеми на техническата инфраструктура с
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – издадено е
разрешение за изработването на ПУП, внесен е
проект и е съобщен на заинтересованите лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е в интерес на Столичната община
и ще осигури възможност за район „Нови Искър“
да кандидатства за финансови средства по оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на
водоснабдителната и канализационната мрежа.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2,
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2
ЗУТ, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 80, ал. 1, 2,
3 и 5, Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, устройствени категории по т. 4, 15, 25, 33,
34 и 42 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-88/15.11.2016 г., т. 1
(доп.), Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация
на м. Кв. Гниляне, гр. Нови Искър, в обхват:
улица по о.т. 192 – о.т. 191 – о.т. 190 – о.т. 767 –
о.т. 768 – о.т. 772 – о.т. 771 – о.т. 834 – о.т. 761 –
о.т. 185; западна граница на УПИ XX, южна и
западна граница на УПИ XIX, южна и западна
граница на УПИ XXIV, западна граница на УПИ
XXV, западна и северна граница на УПИ XXXIV,
западна граница на УПИ XV, южна и западна
граница на УПИ XXXII, западни граници на
УПИ XXXI, XXX и IX, западна и северна граница на УПИ XXVI и северозападна граница на
УПИ VII от кв. 126; югозападна и северозападна
граница на УПИ I от кв. 132; улица от о.т. 332а
до о.т. 747; югоизточна, югозападна и северозападна граница на УПИ III от кв. 123; югозападна
граница на УПИ I от кв. 122; южна и западна
граница на УПИ I от кв. 121; южна и западна
граница на УПИ XIV, западни граници на УПИ
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XIII, XII и XIX; южна граница на УПИ XX от
кв. 120; улица от о.т. 691 до о.т. 692; северни
граници на УПИ XXIII и XXII, западни граници на УПИ XXV, XXXI, VIII, VII, VI, V, южна
и западна граница на УПИ II, южна и западна
граница на УПИ I от кв. 120; западна и северна
граница на УПИ IX, западна и северна граница
на УПИ XI, западна граница на УПИ VI, южна
и западна граница на УПИ II и южна граница
на УПИ I от кв. 112; западна граница на УПИ I
от кв. 112а; улица от о.т. 160 до о.т. 555; улица
от о.т. 159 до о.т. 738; западна, северна и източна
граница на УПИ III от кв. 111а; северозападна и
североизточна граница на УПИ XVIII от кв. 111;
северна граница на УПИ I, северна и източна
граница на УПИ II, северна и източна граница
на УПИ XIX от кв. 113; северни граници на УПИ
IV, III и II; източна граница на УПИ I, северна,
източна и западна граница на УПИ XV, източна
граница на УПИ XIV от кв. 119; улица от о.т. 166
до о.т. 168; северна и източна граница на УПИ
LI, източни граници на УПИ LII, L, LIII, LIV,
източна и южна граница на УПИ LV от кв. 117;
улица от о.т. 170 до о.т. 174; задънена улица от
о.т. 171а до о.т. 171г; северна и източна граница
на УПИ I, северна и източна граница на УПИ
XVI, източна граница на УПИ XV, южна граница на УПИ XVII, източна граница на УПИ XIII
от кв. 135; северна граница на УПИ II, източна
и южна граница на УПИ I от кв. 131; улица от
о.т. 176 – о.т. 725 и от о.т. 725 – о.т. 724; северна,
източна и южна граница на УПИ XVI от кв. 117,
улица от о.т. 794 до о.т. 179 и от о.т. 179 до о.т. 180,
северна граница на УПИ XIII, северна и източна
граница на УПИ XIV, източна и южна граница
на УПИ VII, южна и западна граница на УПИ
VIII, югоизточна граница на УПИ XI, източна
граница на УПИ X от кв. 128; северни граници
на УПИ III и IV, източна граница на УПИ II,
северна граница на УПИ XXII, част от западна
граница, северна, източна и южна граница на
УПИ XV, източна граница на УПИ XXI, източна
и южна граница на УПИ XVII, южна граница
на УПИ XVIII, източна граница на УПИ I от
кв. 139; улица от о.т. 818 до о.т. 191, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, щрихи и зачертавания с корекциите във виолетов и оранжев
цвят съгласно приложения проект.
2. План-схеми на техническата/инженерната
инфраструктура по смисъла на чл. 108, ал. 2 ЗУТ
в обхвата на изменението на плана за регулация.
3. Планът за регулация на м. Кв. Гниляне,
гр. Нови Искър, не се одобрява поради непредставяне на предварителни договори по смисъла
на чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 ЗУТ за следните урегулирани поземлени имоти, оцветени в
графичната част на плана в сив цвят:
3.1. кв. 112 – УПИ VII-106, 114; УПИ VIII-116,
122; УПИ IX-122, 123, 126; УПИ ХІ-113, 114;
3.2. кв. 113 – УПИ ІІ-67, 88, 235;
3.3. кв. 120 – УПИ І-122, 138; УПИ II-122, 129,
136, 241, 1031; УПИ III-122, 129, 136, 1031; УПИ
IV-122, 129, 136, 1031; УПИ V-141, 240; УПИ VI149, 243;
3.4. кв. 126 – УПИ ХХХ-469, 470, 1006, 1029;
УПИ XXIV-113, 120;
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3.5. кв. 128 – УПИ Х-103, 105, като производството в тази част продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на план за
регулация на урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 3, се продължава като част от
настоящото производство след представяне на
предварителни договори за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и 5
ЗУТ. Планът за регулация се одобрява от СОС
и представлява неразделна част от настоящото
решение.
Решението и одобреният проект за 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 „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 352
от 22 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 337 от 20.06.2017 г.
по протокол № 26, т. 16 на ОбС – гр. Велики
Преслав, и протокол № 9 от 1.08.2017 г. на
заседание на Общинския експертен съвет Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ г л а с у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане
на обект: „Външно ел. захранване“ до имот с
идентификатор № 58222.823.21 по КК на гр. Велики Преслав, както следва: трасе на външно ел.
захранване с обща дължина 445 м, преминаващо
през ПИ 58222.497.184, през ПИ 58222.823.26 и
достигащо до ПИ № 58222.823.21.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 ЗУТ, ако същите
са необходими.
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Председател:
А. Асенова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 787
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 688 от 25.05.2017 г. (ДВ, бр. 46 от 2017 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
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1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 21 300 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Застроен УПИ І-426 от кв. 82 по ПУП – ПР
на с. Плаково заедно с построена в него сграда
(бивше килийно училище)“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Приема проект на договор за продажба на
общинския нежилищен имот по т. 1.
3. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 1000 лв.
4. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
5. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв (с ДДС); цената се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 6390 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
7. За п ла ща не т о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба се извършват в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС, представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит,
се заплаща в левове по сметка № BG95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбА П при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
8. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
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9. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
10. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения
от закона ред и взетите решения от Общинския
съвет.
11. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
12. В случай на неявяване на купувачи и
за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов

6759

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 290
от 21 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман,
одобрява внесения ПУП – парцеларен план за
техническа инфраструктура – ПИ 068031, по КВС
на гр. Роман, община Роман.
Председател:
Т. Вълчев
6774
РЕШЕНИЕ № 291
от 21 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман,
одобрява внесения ПУП – план за застрояване – ПИ 137154, по КВС на с. Струпец, община
Роман.
Председател:
Т. Вълчев
6775

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 437
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, aл. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5.
7, чл. 8, ал. 1 – 4 и чл. 10, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Своге, реши:
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Да се извърши продажба на 5000 бр. обикновени поименни налични акции с право на
глас от капитала на „ВЕЦ „Cвоге“ – АД, ЕИК
201307919, с номинална стойност 10 лв. всяка
чрез публично оповестен конкурс на един етап
при следните условия:
1. Минимална конкурсна цена – 1 379 741 лв.
Цената е безусловна, оферира се и се заплаща
в левове в 3-дневен срок от подписването на
приватизационния договор чрез банков превод
с платежно нареждане по банкова сметка на
Община Своге.
2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум за дружеството,
се закупува в сградата на Община Своге – Своге,
ул. Александър Стамболийски № 7, ет. 3, стая
„Обществени поръчки“, в срок до 15 ч. на 10ия ден считано от датата на обнародване на
решението на Общинския съвет – гр. Своге, за
провеждане па конкурса в „Държавен вестник“.
Цената на конкурсната документация е 1200 лв.
с ДДС и се заплаща преди получаването на документацията на касата на Община Своге или
чрез банков превод по сметка на Община Своге.
3. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи конкурсната документация. В случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език.
4. В срок до 15 ч. на 15-и я ден считано
о т датата на обнарод ва не на решен ие т о в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица,
закупили конку рсна документация, могат да
отправят писмени искания до Община Своге
за даване на разяснени я по процеду рата за
п ровеж да не на кон к у р с а. Ра зяснен и я т а по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок три работни дни и се предоставят при поискване на всички лица, закупили
конку рсна документация.
5. В срок до 15 ч. на 25-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ ще бъде предоставен за закупуване
информационен меморандум за дружеството
на з а и н т ер е с ова н и т е, з а к у п и л и кон к у р сн а
док у мен т а ц и я и под п ис а л и дек л ара ц и я з а
неразгласяване на информация и отговарящи
на следните предварителни квалификационни
изисквания:
5.1. Да осъществяват дейност производство
на електрическа енергия от водноелектрически
централи.
5.2. Размерът на приходите им за последните
три финансови години съгласно одитираните
годишни финансови отчети трябва да възлиза
общо на минимум 30 000 000 лв. или равно
стойността им в евро.
5.3. Да имат положителен финансов резултат за последната финансова година съгласно
изготвения одитиран годишен финансов отчет. Съответствието с посочените предварителни
квалификационни изисквания се установява с
удостоверение за актуално състояние, от което
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да е виден предметът на дейност на кандидата,
и одитирани годишни финансови отчети зa
последните три финансови години.
6. Депозитът за участие е в размер 137 974,10 лв.
и се внася по банкова сметка на Община Своге,
която следва да бъде заверена при условията и
реда, предвидени в конкурсната документация,
най-късно до 15 ч. българско време на 35-ия ден
считано oт датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Офертите на участниците в конкурса се
подават в деловодството на Община Своге – Своге, ул. А лександър Стамболийски № 7, ет. 1,
в срок до 15 ч. българско време на 35-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Утвърждава конкурсна документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 5000 бр. обикновени поименни
налични акции с право на глас от капитала
на „ВЕЦ „Своге“ – А Д, ЕИК 201307919, със
седалище и адрес на управление София 1618,
район „Витоша“, бул. България № 118, бл. 3,
вх. Абакус бизнес център, ет. партер, състояща
се от правила за провеждането на конкурса и
информационен меморандум.
9. Определя конкурсна комисия и резервни
членове на конкурсната комисия.
10. Оправомощава кмета на община Своге
да назначи конкурсната комисия със заповед и
да определи възнаграждението на членовете є.

6758

Председател:
Кр. Петков

11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-45 от 4.09.2017 г. за строеж: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна
мрежа“ – Пътен надлез при спирка Ковачево,
с местонахождение област Пазарджик, община
Септември, землищата на с. Ковачево и с. Лозен.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване 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.
6755
9. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-47 от 12.09.2017 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-79 от
7.12.2016 г. за строеж: „Кейови места за обработка
на товари, вертикална планировка на територията
на Пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ и
драгажни дейности в оперативната акватория и
зона за маневриране“, на територията на област
Бургас, община Бургас, ПИ с идентификатор
07079.618.202. 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.
6769
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34. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-44
от 1.09.2017 г. за монтаж на автомобилни везни в
зоните на граничните контролно-пропускателни
пунктове Дунав мост – Русе, Дуранкулак, Капитан
Петко войвода, както следва: 1. ГКПП „Дунав
мост – Русе“, зона „Изток“ – 4 бр., ведно с кабини
за контрол; 2. ГКПП „Дунав мост – Русе“, зона
„Запад“ – 1 бр.; 3. ГКПП „Дуранкулак“ – 1 бр.;
4. ГКПП „Капитан Петко войвода“ – 1 бр., ведно
с кабина за контрол. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване 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.
6754
36. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС48 от 12.09.2017 г. за строеж: „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“ на територията
на общини Стара Загора, Раднево, Опан, област
Стара Загора, общини Димитровград, Хасково,
област Хасково, общини Джебел, Кърджали,
Момчилград, Кирково, област Кърджали. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6770
74. – Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, Решение № 5 на Академичния съвет
на УНСС от 7.12.2016 г. и Решение № 236 на Министерския съвет (МС) от 27.04.2017 г. обявява
конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
за учебната 2017/2018 г. съгласно приложението.
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I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство; 2. са
граждани на държави – членки на Европейския
съюз или Европейското икономическо пространство; 3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България; 4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба
до ректора по образец в срок до 2 месеца от обнародването на конкурсите в „Държавен вестник“.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или нотариално заверено
копие от нея; 3. решение на Академичния съвет
на УНСС или удостоверение от МОН за призната
магистърска степен (ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище); 4. списък
на публикации, на патенти и други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията в
съответната научна област (ако има такива); 5.
документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс в съответствие с Решение
на МС № 240 от 27.04.2017 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурсите в 20-дневен срок след изтичането
на срока за подаване на документите по т. III.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от един
месец след изтичането на срока за подаване на
документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.
Приложение

Катедри

Докторантски програми

Брой докторантури по форми
на обучение
редовно задочно

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа икономия

Стопанска история

1

1

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа социология Социология

2

2

Политология

3

-

Международни отношения Политология

3

-

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
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Медии и обществени кому- Организация и управление извън сферата на материникации
алното производство (Медии и комуникации)

4

2

Професионално направление 3.6. Право
Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

2

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни
учения

1

1

Наказателноправни науки

Наказателно право

1

-

Наказателноправни науки

Наказателно-процесуално право

1

-

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Социално управление

1

5

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

3

1

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

4

4

Организация и управление извън сферата на материТворчески индустрии и иналното производство (Интелектуална собственост в
телектуална собственост
творческите индустрии)

1

-

Творчески индустрии и ин- Икономика и управление (Интелектуална собственост
телектуална собственост
по отрасли)

1

-

Финанси

6

6

3

3

Професионално направление 3.8. Икономика
Икономикс

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Статистика и иконометрия Статистика и демография
Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технолоПриложение на изчислителната техника в икономиката
гии и комуникации

1

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО

8

8

Международни отношения Световно стопанство и МИО

1

-

Човешки ресурси и социалИкономика и организация на труда
на защита

1

2

Маркетинг и стратегическо
Маркетинг
планиране

3

3

Маркетинг и стратегическо
Планиране
планиране

2

2

Икономика на природните
Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)
ресурси

2

2

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Индустрия)

4

1

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Индустрия)

1

-

Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

2

1

Логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

2

2
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Докторантски програми

БРОЙ 76
Брой докторантури по форми
на обучение
редовно задочно

Икономика на туризма

9

-

Икономика на транспорта
Икономика и управление (Транспорт)
и енергетиката

Икономика и управление (Туризъм)

3

3

Недвижима собственост

-

1

Национална и регионална
Икономика и управление (Отбрана и сигурност)
сигурност

2

2

Икономика на търговията

Икономика и управление (Търговия)

1

5

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС – 159

90

69

Икономика и управление (Недвижима собственост)

6598
8. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за военнослужещ
в катедра „Управление на ресурси и технологии“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Условията на конкурса са обявени със
Заповед № ОХ-718 от 27.07.2017 г. на министъра
на отбраната на Р. България, линк: http://webstrv.
mod.bg/bg/doc/zapovedi/2017/20170727_OX718.pdf.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618832.
6742
31. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен главен асистент в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Техническа експлоатация
и безопасност на транспорта) – един, със срок 2
месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/970-92-09.
6743
2. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за академични длъжности за: професор в професионално
направление: 3.7. Администрация и управление
(Аргументирани бизнес комуникации, фирмен
протокол и бизнес етикет); 3.6. Право (Финансово и данъчно право); 3.8. Икономика. Световно
стопанство и МИО (Международно корпоративно
управление); доцент в професионално направление
3.7. Администрация и управление (Комуникология), всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
6747

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор

в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, опазване на
околната среда и собствеността на територията
на община Каварна (в сила от 8.08.2017 г.), по
който протест е образувано административно
дело № 498/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 24.10.2017 г. от 13,15 ч.
6762
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на Н. Станчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
срещу чл. 60 от Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, осъществяване и поддържане
на чистота в личните дворове и обществени
места на територията на общината, приета от
Общинския съвет – гр. Шабла. По протеста е
образувано адм. дело № 499/2017 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
24.10.2017 г. от 13,15 ч.
6763
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Русе, срещу чл. 74, ал. 3, т. 7 от
Наредба № 7 за реда и условията за разполагане
на преместваемите обекти, рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи
и за осъществяване на рекламната дейност на
територията на община Русе, приета от Общинския съвет – гр. Русе. Въз основа на оспорването
е образувано адм. д. № 330 по описа на Административния съд – Русе, за 2017 г., VІ състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 18.10.2017 г. от 10,30 ч.
6764
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 279/2017 г. по протест на Районна
прок у рат у ра – Златоград, срещу нормата на
чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет – Златоград, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № Г-221 от 23.02.2005 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 24.10.2017 г.
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
6765
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Варненският районен съд, 24 състав, на основание чл. 562 ГПК по гр. д. № 11856/2017 г.
издава заповед за неплащане от 7.09.2017 г. на
председателя на 24 състав при Варненския районен съд по молба на Валентин Бориславов Йосифов за обезсилване на временно удостоверение
1/23.11.2015 г. за 500 броя обикновени поименни
налични акции с право на глас, право на дивидент, с право на ликвидационен дял и с номинал
100 лв. всяка от номер 1 до номер 500 от капитала на „НИК НЕСТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ“ – ЕАД, ЕИК 203785978, Трявна,
емисия 1/23.11.2015 г., еднолична собственост на
Иван Петров Несторов, прехвърлено_с_джиро
1 за прехвърляне на акции от 25.11.2015 г., като
указва на държателя на поименната заповедна
книга – временно удостоверение 1/23.11.2015 г. за
500 броя обикновени поименни налични акции с
право на глас, право на дивидент, с право на ликвидационен дял и с номинал 100 лв. всяка от номер
1 до номер 500 от капитала на „НИК НЕСТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ – ЕАД, ЕИК
203785978, Трявна, емисия 1/23.11.2015 г., еднолична собственост на Иван Петров Несторов,
прехвърлено с джиро 1 за прехвърляне на акции
от 25.11.2015 г., да заяви своите права най-късно
до датата на заседанието на съда за произнасянето
по обезсилването – 15.12.2017 г. от 13,30 ч., като
го предупреждава, че в случай, че не стори това,
временно удостоверение 1/23.11.2015 г. ще бъде
обезсилено. Нарежда на задълженото по временното удостоверение лице – „НИК НЕСТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ – ЕАД, ЕИК
203785978, Трявна, ул. Ангел Кънчев № 148, да не
извършва никакви плащания на приносителя.
6766
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 5 състав, призовава Павел Рафаел, роден на
22.08.1985 г., гражданин на Полша, с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ като ответник по гр. д.
№ 2062/2017 г., заведено от Мирела Светославова
Йорданова, за връчване на искова молба и приложения към нея ведно със съобщение по чл. 131
ГПК (иск за упражняване на родителски права).
При неявяване на ответника или упълномощено
от него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
6767
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
88 състав, призовава Марина Михайлова Попова,
гражданка на Руската федерация, с адрес Русия,
кв. 82, д. 9, 45 линия, гр. Ростов на Дон, без известен адрес в Република България, да се яви в
съда на 7.11.2017 г. в 15,30 ч. като ответница по
гр. д. № 75070/2015 г. по заведен облигационен иск
от „Топлофикация София“ – ЕАД, Ответницата
следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6768

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнерг и я“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26

ВЕСТНИК
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.10.2017 г. в
14 ч. в Бургас, Културен център „Морско казино“,
зала „Георги Баев“, при следния дневен ред: 1.
отчет за изпълнението на плана и бюджета за
2016 г.; 2. приемане на план за дейността и бюджет на сдружението за 2017 – 2018 г.; 3. избор на
председател и членове на УС на „ЕкоЕнергия“;
4. други организационни въпроси. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
6760
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Балканска отворена асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.10.2017 г. в 10 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 255А, вх. Б, ап. 2, при дневен ред – промени
в броя и състава на членовете на управителния
съвет на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред. Поканата е поставена на
мястото за обявления на адреса на управление
на сдружението, а писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на УС, се
намират на същия адрес и са на разположение
на всеки член при поискване.
6776
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Бе Фау Бе България“ на основание
чл. 18, т. 2 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.11.2017 г. в 12 ч. в София, ул.
Георги С. Раковски № 149, вх. Б, ет. 2, ап. 24, при
следния дневен ред: 1. доклад на председателите
на сдружение „Бе Фау Бе България“ за изминалите две години; 2. промяна на съдържанието на
устава; 3. избор на нов председател/и; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. бъдещо развитие
и цели на сдружение „Бе Фау Бе България“; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 18,
т. 6 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6804
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Академичен фолклорен ансамбъл – Студентски
дом“, София, на основания чл. 26 ЗЮЛНЦ и
решение на УС от 7.08.2017 г. свиква общо събрание на 9.11.2017 г. в 18,30 ч. на адрес София, пл.
Народно събрание № 10, зала 304, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на ансамбъла; 2. избор на членове и председател
на УС; 3. разни. Канят се да присъстват всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
6773
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международно Партньорство
за Здраве“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 12.11.2017 г. в 19 ч.
(СЕТ) посредством Skype конферентна връзка
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на сдружението януари
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2015 г. – 31 декември 2016 г.; 2. финансов доклад
2015 г. и 2016 г.; 3. обсъждане, заключения и
препоръки; 4. прием на нови членове; 5. разни.
6756
70. – Управителят на Фондация „Благотворителност без граници“ – Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 8.11.2017 г. в 10 ч. в Русе, ул. Цар Асен
26, вх. 2, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на фондацията,
избор на управителен съвет на фондацията с
нов мандат – замяна на досегашния член на
управителния орган и зам.-председател – Христ и ян Пет ров Георг иев. 2. у т върж даване на
свързаните с това промени в учредителния акт
на фондацията; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
6752
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СКВТ „Родопа“ – Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 14.11.2017 г. в 17 ч. в сградата
на управлението на клуба: Смолян, ул. Димитър
Благоев № 22 – спортна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. приемане
на финансов отчет на клуба; 3. промяна в ус-
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тава на сдружението; 4. избор на управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
6751
Величка Тодорова Христова – ликвидатор на
сдружение „Звездно изкуство“ със седалище и
адрес на управление: гр. Банкя, ул. М-р Коста
Паница № 9, вх. Б, ет. 4, в ликвидация по ф.д.
№ 393/2016 г. на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружение „Звездно
изкуство“ да предявят своите вземания към сдружението в шестмесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
6812
Радостина Петкова Вълкова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Настоятелство при ЦДГ 20 „Мир“, БУЛСТАТ
123661976, със седалище и адрес на управление:
Стара Загора, ул. Тича № 1, в ликвидация по ф. д.
№ 400/2004 г. по описа на Окръжния съд – Стара
Загора, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
6654

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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