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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.;
изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и
47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15,
20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и
105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г.
и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Енергийна стратегия
на Реп ублика Българи я“ се замен я т със
„Стратегия за устойчиво енергийно развитие
на Република България“.
2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „Енергийна стратегия“
се замен ят със „Ст ратеги я за устойчиво
енергийно развитие“;
б) точка 14 се изменя така:
„14. е администратор на държавни помощи и минимални помощи в областта на
енергетиката;“
в) в т. 21 след ду мата „източници“ се
добавя „и от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия“.
2. В ал. 3 думата „Енергийна“ се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Компетентните органи предоставят
на министъра на енергетиката необходимата
информация с оглед правомощията му по
ал. 2, т. 14.“

§ 3. В чл. 5, ал. 1 след думите „значение
в енергетиката“ се добавя „и хидроенергийните системи, които са част от тях, с актуална оценка на състоянието и рисковете,
свързани с икономическото им състояние и
сигурността на експлоатация“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Енергийна стратегия“ се заменят със „Стратегия за устойчиво
енергийно развитие“.
2. В ал. 5 думите „Енергийна стратегия“
се замен ят със „Ст ратеги я за устойчиво
енергийно развитие на Република България“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Дейността на администрацията се
осъществява от лица, работещи по трудово
правоотношение. Трудовите правоотношения
на служителите на комисията се уреждат
съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(4) Служител на комисията не може да
е лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
2. би се оказало в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо
съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително, или по сватовство до
четвърта степен включително;
3. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
4. е народен представител;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа
партия;
6. упражнява контрол върху енергийно
предприятие и/или ВиК оператор или притежава пряко или чрез свързани лица над 5
на сто от правата на глас в общото събрание
или от капитала на енергийното предприятие
и/или ВиК оператора;
7. е член на управителни или контролни
органи на енергийно предприятие и/или ВиК
оператор или е оправомощен да управлява
или да представлява енергийно предприятие
и/или ВиК оператор, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
8. работи по т рудово или г ра ж данско
правоотношение за енергийно предприятие
и/или ВиК оператор.“
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2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) При сключването на трудовия договор и всяка година до 15 май служителите
на комисията са длъжни да подават пред
председателя на комисията декларация за
имущество и интереси по чл. 35 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество. Това
задължение не се отнася за служителите,
които заемат технически длъжности.
(6) Служителите, които заемат ръководна
длъжност, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на
икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща,
с оглед регулаторните функции на комисията, специалност и професионален опит по
специалността не по-малко от три години.
(7) При наст ъпване на промени в обстоятелствата по ал. 4 лицата уведомяват
писмено в 7-дневен срок председателя на
комисията, който е длъжен да предприеме
действия в съответствие със законовите му
правомощия.“
§ 6. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се
определят от председателя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от
комисията, и в рамките на разполагаемите
средства по бюджета за съответната година.
(2) Служителите на комисията могат да
получават допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати, определени по ред и
по начин, установени с вътрешните правила
за работната заплата.
(3) Когато длъжност в администрацията
на комисията се заема от служител с висше
юридическо образование, придобитият трудов
или служебен стаж се признава за стаж по
специалност „Право“.
(4) Членовете на комисията и служителите имат право ежегодно на представително
облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват
от нейния бюджет. Индивидуалният размер
на средствата се определя от председателя
на комисията.
(5) Служителите на комисията могат да
бъдат награждавани с отличия и/или с предметни или парични награди до размера на
основната месечна заплата за изпълнение
на определени задачи в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година по ред и по начин, установени
с вътрешните правила за работната заплата.
(6) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със
застраховките „Ж ивот“ и „Злополука“ за
сметка на бюджета на комисията.
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(7) Служителите на комисията подлежат
ежегодно на оценяване на трудовото изпълнение по ред и по начин, установени с вътрешни правила. Трудовото правоотношение
на служител може да бъде прекратено без
предизвестие, когато е получил възможно
най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок
от получаването на окончателната оценка.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се т. 8б и 8в:
„8б. определя ежегодно в срок до 30 юни
премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, произведена от централи
с обща инсталирана електрическа мощност
4 MW и над 4 MW;
8в. за целите на ценообразуването определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна
пазарна цена на електрическата енергия за
покриване на технологичните разходи на
оператора на електропреносната мрежа и на
операторите на електроразпределителните
мрежи;“.
2. В т. 9 думата „приема“ се заменя с „или
по своя инициатива приема или изменя“.
3. В т. 17 след думата „предприятия“ се
добавя „и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а думите „невъзстановяеми
и произтичащи от наложени им задължения
към обществото“ се заличават.
4. В т. 21 се създава изречение второ:
„Комиси я та не оп редел я разполагаемост
на производители, чиято регулирана цена
надхвърля с повече от 10 на сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период, с
изключение на тези по чл. 93а и 94.“
5. Създава се т. 22а:
„22а. изисква от собствениците на енергийни предприятия по този закон в рамките на ежегодните отчети по изпълнение
на лицензиите да декларират наличието на
намерения за разделяне, отделяне, сливане,
разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала
или продажби на части или всички активи
на енергийното дружество;“.
6. Създава се т. 23а:
„23а. разрешава действия по разпореждане
с дялове и акции, представляващи повече от
20 на сто от капитала на търговски дружества,
които осъществяват лицензионна дейност по
пренос и разпределение на електрическа,
топлинна енергия или газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на
националната сигурност и обществения ред;“.
7. Създават се т. 41а и 41б:
„41а. извършва контрол по изпълнение на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
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относно интегритета и прозрачност та на
пазара за търговия на едро с енергия (OB,
L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011“;
41б. взаимодейства с държавни органи и
си сътрудничи с регулаторни органи на други
държави – членки на Европейския съюз, и
АСРЕ, като сключва споразумения за обмен
на информация и установява механизми по
реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011;“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 10, 21“ се заменят
с „т. 10“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изпълнение на правомощието
си по чл. 21, ал. 1, т. 21 комисията прилага
критериите по-ниска цена, сезонност и покриване на върхови товари.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 26 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Бюджетът на комисията е част от
държавния бюджет и се съставя, изпълнява
и отчита по реда на Закона за публичните
финанси.
(4) Бюд же т ът на ком иси я т а вк л юч ва
всички приходи и средства по чл. 27, ал. 1.“
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „По
бюджета на комисията постъпват приходите
и средствата от:“;
б) в т. 2 ду мите „т ридесет на сто“ се
заличават;
в) създава се т. 4:
„4. субсидия от централния бюджет.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) По бюджета на комисията не може
да се предвижда финансиране на разходи
и предоставяне на трансфери за сметка на
приходи по ал. 1, т. 2, които се отчитат като
вноска в централния бюджет.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При преизпълнение на приходи по
ал. 1, т. 1 и 3, както и при неусвоени суми
на разходи и трансфери за предоставяне за
съответната бюджетна година могат да се
одобряват допълнителни разходи и плащания
за трансфери по бюджета на комисията за
следващата година при условията и по реда
на Закона за публичните финанси.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) В края на текущата година неизползваните наличности по бюджета се прехвърлят
като приход на фонда по чл. 36б.“
§ 11. В чл. 30, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „ж“ се отменя.
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2. В т. 7 след думата „цени“ се добавя „и
премии“, а накрая се добавя „включително
операторът на електропреносната мрежа и
операторите на електроразпределителните
мрежи, за технологичните разходи по пренос
и разпределение“.
§ 13. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не
по-често от веднъж на 6 месеца, при условие
че е налице съществено изменение между
определената прогнозна пазарна цена за базов
товар за този период спрямо постигнатата
и прогнозната такава за оставащия срок от
периода на организиран борсов пазар.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията определя преференциални
цени на производители по чл. 162а във връзка
с определяне на премията по чл. 33а.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“, а думите „и добавка, определена
от комисията по групи производители и по
критерии“ се заличават.
§ 15. Създава се чл. 33а:
„Ч л. 33a. (1) Ком ис и я т а оп р еде л я н а
централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW премии
за произведената електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия.
(2) Премиите се определят ежегодно в
срок до 30 юни като разлика между преференциалните цени на производителите и определената за този период прогнозна пазарна
цена за електрическа енергия, произведена
по високоефективен комбиниран начин.“
§ 16. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ има право да предяви искане за
компенсиране на разходи, произтичащи от
задължения за изкупуване на електрическа
енергия на преференциални цени и предоставяне на премии за електрическа енергия
от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „и по“ се добавя
„чл. 31 от“;
б) създава се т. 3а:
„3а. произтичащи от задължение за предоставяне на премия на производител по
чл. 162а и производител с обек т с обща
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инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW
по Закона за енергията от възобновяемите
източници;“.
3. В ал. 3, изречение първо думите „Енергийните предприятия“ се заменят с „Лицата“,
а думата „тези“ се заменя със „съответните“.
4. В ал. 4 думите „на съответния“ се заменят със „за съответния“.
§ 17. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система,
включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по
чл. 34 и 35.“
§ 18. В чл. 36, ал. 3 след думите „утвърждаването на цените“ се добавя „редът за
оп редел я не на п рем и и т е, ме т од и к ата за
определяне на прогнозната пазарна цена по
групи производители в зависимост от първичния енергиен източник, както и редът
за определяне на прогнозната пазарна цена
за технологични разходи на оператора на
електропреносната мрежа и операторите на
електроразпределителните мрежи“.
§ 19. В чл. 36б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фон д „Сиг у рнос т на енерг ийната
система“, наричан по-нататък „фонда“, се
създава за управление на средствата за покриване на разходите:
1. извършени от обществения доставчик,
произтичащи от задълженията му по чл. 93а
и 94, определени с решение на комисията,
включително за минали регулаторни периоди;
2. за предоставяне на премия на производител по чл. 162а и производител с обект
с обща инсталирана мощност 4 MW и над
4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници, определена с решение на
комисията, включително за минали регулаторни периоди.“
2. В ал. 2 след думата „доставчик“ се
добавя „и производителите“.
§ 20. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след ду мата „определ ят“ се
добавя „за срок 5 години“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) След изтичането на срока по ал. 2
членовете на управителния съвет на фонда
може да бъдат определени отново за членове
само за срок от още 5 години.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Председателят на управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията
на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на
администрацията на фонда;
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3. насрочва и ръководи заседанията на
управителния съвет;
4. представлява фонда във взаимоотношенията му с трети лица;
5. назначава и освобождава служителите
от администрацията.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
6. Създават се ал. 9 – 11:
„(9) Пъ л номощ и я та на ч лен на у п равителния съвет на фонда се прекратяват
предсрочно:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. когато e осъден за престъпление от общ
характер с влязъл в сила акт;
5. при тежко нарушение или системно
неизпълнение на служебните задължения;
6. при смърт.
(10) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на управителния съвет на фонда нов член се определя в двумесечен срок от прекратяването.
Новоизбраният член довършва мандата на
лицето, на чието място е избран.
(11) Възнагражденията на членовете на
управителния съвет на фонда се определят,
както следва:
1. на председател я – две трети от три
средни месечни заплати на наетите лица по
трудово и по служебно правоотношение в
сектора „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ съобразно данни на Националния статистически институт;
2. на останалите членове – една трета от
възнаграждението на председателя по т. 1.“
§ 21. В чл. 36г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Управителният съвет управлява фонда, като се ръководи от следните принципи:
1. независимост;
2 . п р о з рач но с т п ри у п ра в лен ие т о н а
средствата;
3. проследимост и отчетност на всички
приходи и разходи;
4. обективност при вземането на решения.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 36д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. приходи по чл. 27, ал. 7;
7. приходите от цената и/или компонентата
от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се разходват за
издръжка, свързана с дейността на фонда и
за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1.“
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Средствата за издръжка, свързани
с дейността на фонда, са в размер едно на
сто от събраните средства по ал. 1, т. 1 и 3.“
§ 23. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „а за
тези, които получават премия по чл. 162а
и по Закона за енергията от възобновяеми
източници и от приходите от нея без ДДС“.
2. В ал. 2 думата „информация“ се заменя
с „декларация“.
3. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.
§ 24. Създават се нов чл. 36ж и чл. 36з
и 36и:
„Чл. 36ж. (1) Фактурираните средства от
цената и/или компонентата от цена по чл. 30,
ал. 1, т. 17 се внасят във фонда от:
1. търговец, производител, оператор на
организиран борсов пазар и доставчик от
последна инстанция, които сключват сделки
по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната
система;
2. краен снабдител, който сключва сделки
по регулирани цени с крайни клиенти;
3. оператор на електропреносната мрежа
и операторите на електроразпределителните
мрежи за потребената електрическа енергия
за технологични разходи.
(2) Средствата се внасят до 20-о число
на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за
дейността за целите на данъчното облагане.
(3) Задълженията на търговците и производи тели те по а л. 1 за тек у щи я месец
се обезпечават с банкова гаранция и/или
депозит в пари по банкова сметка на фонда
в размер на 150 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената
и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1,
т. 17 и количеството електрическа енергия,
продадено от тях на крайни к лиенти, за
предходните 12 месеца. При липса на данни
за предходните 12 месеца обезпечението е в
размер 150 на сто от най-високата месечна
стойност за предходните месеци, за които
има данни, но не по-малко от 20 000 лв.
(4) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с банкова гаранция, нейният срок на
валидност е 12 месеца.
(5) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с депозит, върху него не се дължи
лихва.
(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, банковата
гаранция и/или депозитът за месеца, следващ
този период, се намалява на 100 на сто от
най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от
цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството
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електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти,
за предходните 12 месеца.
(7) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 24 поредни месеца, банковата
гаранция и/или депозитът за месеца, следващ
този период, се намалява на 50 на сто от
най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от
цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството
електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти,
за предходните 12 месеца.
(8) Фондът ежемесечно проверява размера
на обезпечението и уведомява търговеца или
производителя за привеждане на банковата
гаранци я и/или депозита в съответствие
с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на
у ведом лен ие т о п редс та вя а к т уа л изи ра на
банкова гаранция и/или депозит.
(9) При неизпълнение от търговец или
производител на задължения по този член
фондът предприема действия за усвояване на
предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 и подава до независимия
преносен оператор искане за отстраняването
му от пазара на електрическа енергия.
Чл. 36з. (1) Вноските по чл. 36е, ал. 1 и
средствата по чл. 36д, ал. 1, т. 7 са публични държавни вземания, които подлежат на
принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Актът за установяване
на вземането се издава от председателя на
фонда.
(2) Средствата и операциите на фонда
се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси и не
са част от държавния бюджет.
(3) Средствата на фонда не може да бъдат
предмет на прихващане и са несеквестируеми.
Чл. 36и. (1) Фондът сключва с производител по чл. 162а и производители с обект
с обща инсталирана мощност 4 MW и над
4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници договор за компенсиране
с премии.
(2) Премия не се изплаща, когато производител по ал. 1 има задължения към фонда,
като в този случай фондът не дължи лихва
за забава.
(3) Фондът не дължи премия за количествата елект рическа енерги я, за които
производител по ал. 1:
1. не е сключил сделка по реда на чл. 100,
ал. 3 и/или 5 или на балансиращ пазар;
2. няма прехвърлени месечни сертификати
за произход или гаранции за произход по
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чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(4) Фондът изплаща премията до края
на месеца, в който към 20-о число е представен разходооправдателен документ и са му
прехвърлени месечни сертификати за произход
или гаранция за произход по чл. 34 от Закона
за енергията от възобновяеми източници.“
§ 25. Досегашният чл. 36ж става чл. 36к.
§ 26. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „т. 5, 6, 7,
10 и 13“ се заменят с „т. 4, 5, 6, 7, 10 и 13“.
§ 27. В чл. 55, а л. 2 накра я се добавя
„както и в случай на разпореждане с дялове
или акции на дружеството без изискуемото
разрешение по чл. 21, ал. 1, т. 23а“.
§ 28. В чл. 60 думите „както и“ се заличават, а след думите „чл. 22“ се добавя
„както и условията и редът за извършване
на контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011“.
§ 2 9. С ъ з д а в а с е г л а в а с е д м а „ а“ с
чл. 74а – 74р:
„ Г л а в а

с е д м а

„ а “

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011
Чл. 74а. (1) Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на чл. 3 и 5 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011 от:
1. участник на пазара или предприятие
майка или свързано предприятие по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
2. лице, което извършва сделки по занятие
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
3. лице, чиито интереси са нарушени или
застрашени от нарушението;
4. регулаторен орган на държава – членка
на Европейския съюз, или от АСРЕ;
5. държавен орган;
6. прокурор.
(2) Въз основа на постъпило искане от
лице по ал. 1 председателят на комисията
със заповед определя длъжностни лица, които да извършат предварително проучване
за наличие на обосновано предположение
за извършено нарушение.
(3) Предварително проучване за наличие
на обосновано предположение за извършено нарушение може да започне и служебно
въз основа на заповед на председателя на
комисията.
(4) За извършеното предварително проучване длъжностните лица по ал. 2 изготвят
доклад. При осъществено съвместно проучване с други регулаторни органи се изготвя
общ доклад за проучване.
(5) Председателят на комисията насрочва
закрито заседание, на което комисията разглежда доклада по ал. 4 и взема решение за:
1. образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което незабавно
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уведомява АСРЕ; решението не подлежи на
обжалване;
2 . п р ек р ат я в а не н а п р ед в ари т е л но т о
проучване.
(6) В случаите по ал. 5, т. 1 председателят
на комисията със заповед определя длъжностните лица, които извършват проверка
за установяване на нарушение по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(7) Проверяваното лице се уведомява, че
е образувано производство за установяване
на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 след неговото образуване или
при извършването на проверката на място.
(8) Решенията и протоколите от заседанията на комисията, свързани с предварителното
проучване и установяването на нарушение
по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011,
не се публикуват на интернет страницата на
комисията.
Чл. 74б. (1) Длъжностните лица по чл. 74а,
ал. 6 при извършване на проверката за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011 имат право да:
1. изискват информация и/или документи,
веществени, писмени, цифрови и електронни
доказателства, независимо от носителя, на
който са били съхранявани, и да получат
копие от тях;
2. снемат устни или писмени обяснения от
всички лица, имащи отношение към случая,
включително и тези, които участват последователно при предаването на нареждания
или при изпълнението на съответните операции, както и от техните възложители и ако
е необходимо, да се призовава и изслушва
всяко такова лице или възложител;
3. извършват проверки на място;
4. предлагат на комисията да възложи
извършване на експертиза от външен експерт;
5. предлагат на комисията да приложи
мярката по чл. 74л;
6. изискват чрез председателя на комисията информация или съдействие от друг
регулаторен орган на държава – членка на
Европейския съюз, и/или от ACРE.
(2) При извършване на проверката лицето,
което се проверява, включително негово предприятие майка или свързано предприятие
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011,
както и държавните и общинските органи
и тех ни те а дминист рации са длъж ни да
оказват съдействие на длъжностните лица
по чл. 74а, ал. 6.
Чл. 74в. (1) Лицата, от които е искана
информация и/или документи, не може да
се позовават на производствена, търговска
или друга, защитена от закон тайна.
(2) Исканата информация и/или документи
се предоставят в срока, определен от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6. Информа-
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цията, която се предоставя, трябва да бъде
пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща.
(3) Когато лицето, от което се иска информация и/или документи, възпрепятства
тяхното събиране, комисията може да приеме
за доказани фактите, за които информацията
и/или документите се отнасят.
(4) Когато документите съдържат данни, които пораждат основателни съмнения
и за други нарушения по Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, същите се изземват и въз основа на тях комисията може да започне ново
производство.
(5) Информацията и/или документите,
събрани при извършване на проверката за
установяване на нарушение, се използват
само за целите на контрол по тази глава.
Чл. 74г. (1) Устните обяснения се снемат и
протоколират от най-малко две длъжностни
лица, определени в заповедта по чл. 74а, ал. 6.
(2) Протоколът се подписва от лицето, от
което са снети обясненията, и от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.
Чл. 74д. Когато спрямо лице, което е дало
обяснения или е предоставило информация
и/или документи за извършено нарушение
по Регламент (ЕС) № 1227/2011, са налице
достатъчно основания да се предполага, че
от разкриването на самоличността му биха
настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от него дейност или
за личността му, комисията взема мерки за
запазване в тайна на неговата самоличност
по ред, определен в наредбата по чл. 60.
Чл. 74е. (1) Комисията може да извършва
проверка на място на лицето, включително
негово предпри ятие майка или свързано
предприятие по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, след получаване на разрешение
по чл. 74ж.
(2) При проверката на място длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 имат право да:
1. влизат в помещения, превозни средства
и обекти на лицата по ал. 1;
2. преглеждат документи и записи, свързани с дейността на лицата по ал. 1, включително на търговски или счетоводни документи независимо от носителя, на който
са съхранени;
3. изземват или получават на хартиен,
цифров или електронен носител копия или
извлечения от документи, както и съществуващи записи на телефонни разговори и
предаване на данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, а когато това е
невъзможно, да изземват оригиналите, както
и други доказателства;
4. изземват или полу чават електронни
доказателства, както и данни за трафика от
всички видове носители на компютърни данни, компютърни системи и други носители,
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както и да изземват средства за предаване
на информация;
5. полу чават достъп до всички видове
и нф орма ц ион н и но си т ел и, вк л юч и т ел но
сървъри, достъпни чрез компютърни системи или други средства, намиращи се в
проверяваните помещения;
6. запечатват за определен срок помещения, превозни средства и други обекти,
използвани от лицата по ал. 1;
7. снемат устни и писмени обяснения от
представител или член на управителен орган или от персонала на лицата по ал. 1 за
обстоятелства, свързани с предмета и целта
на проверката на място.
(3) При извършване на проверка на място
органите на полицията оказват съдействие
на д л ъж нос т н и т е л и ца по ч л. 74а, а л. 6
съобразно правомощията им по Закона за
Министерството на вътрешните работи. Редът
за организиране и провеждане на съвместни
действия се определя с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи и
председателя на комисията.
Чл. 74ж. (1) Проверката на място се извършва с разрешение на съдия от А дминистративния съд – град София, по искане на
председателя на комисията, което съдържа:
1. целта на проверката на място, началната
и крайната дата на извършване на проверката
и наименованието на лицето, включително
негово предпри ятие майка или свързано
предприятие по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, за което се иска разрешение;
2. естеството на предполагаемото нарушение;
3. обосновка на причините, които налагат
извършването на проверката на място.
(2) Към искането за разрешение се прилагат решението на комисията по чл. 74а,
ал. 5, т. 1 и заповедта по чл. 74а, ал. 6.
(3) Административният съд – град София,
се произнася по искането по ал. 1 в деня
на постъпването му в закрито заседание с
мотивирано определение. В определението
съдът посочва лицето, за което се иска разрешение. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други
обекти, които се използват от проверяваното
лице. Съдът съобщава на проверяваното лице
определението, с което разрешава извършване на проверка на място в деня, следващ
началната дата на проверката по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато проверката на място трябва да
се извърши едновременно на няколко лица,
председателят на комисията може да подаде
едно общо искане. В този случай съдът се
произнася с отделни определения за всяко
лице, за което се иска разрешение.
(5) Определенията по ал. 3 и 4 подлежат
на обжа лване пред т ричленен състав на
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Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването на комисията,
съответно на проверяваното лице или лица.
Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася по
жалбата в закрито заседание с мотивирано
определение в тридневен срок от деня на
постъпването є.
(6) В случай на влязло в сила определение
на съда, с което е отказано разрешение за
извършване на проверка на място, събраните
доказателства в хода на проверката на място
се връщат на проверяваното лице и не се
вземат предвид в производството.
Чл. 74з. (1) Събирането на доказателства
по време на проверката на място се извършва от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 в
присъствието на проверяваното лице, негови
служители или друго лице, което има право
да присъства в помещенията или превозните
средства или е заварено по време на проверката в тях.
(2) Копията на иззетите документи се заверяват от длъжностно лице по чл. 74а, ал. 6 и
от проверяваното лице или упълномощено от
него лице. При отказ на проверяваното или
упълномощеното лице да завери документите,
заверката се прави от длъжностното лице, а
отказът се отбелязва в протокола по ал. 7.
(3) Електронните копия на иззетите документи, цифровите и електронните доказателства, иззети чрез специален софтуер, се
запечатват по подходящ начин.
(4) Оригиналните документи се изземват
в състоянието, в което са открити по време
на проверката, и се връщат на проверяваното
лице след влизане в сила на решението на
комисията по чл. 74н.
(5) Иззетите оригинални документи се
връщат, преди да е влязло в сила решението
на комисията по чл. 74н:
1. когато упражняването на права по тях
е свързано с фактическото им държане;
2. по искане на проверяваното лице.
(6) В случаите по ал. 5 комисията ползва
копия на оригиналните документи, които се
заверяват от длъжностно лице на комисията
и от проверяваното лице или упълномощеното от него лице.
(7) За иззетите документи и доказателства
по ал. 2 се съставя протокол на място с пълен и точен опис на иззетото. Протоколът
се съставя в два екземпляра, подписва се
от лицата по ал. 2 и единият екземпляр от
него се предоставя на проверяваното лице.
Чл. 74и. (1) Когато с цел изясняване на
обстоятелства по производството са необходими специални знания, комисията може с
решение да възложи извършване на експертиза от един или повече външни експерти. В
решението се посочват експертът, задачата на
експертизата, както и срокът за представяне
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на доклад с експертното заключение, като
решението се съобщава на проверяваното
лице.
(2) Експертът не може да е лице, заинтересовано пряко или косвено от изхода на
производството.
(3) В тридневен срок от съобщаването по
ал. 1 проверяваното лице може да иска отвод
на експерта, определен в решението, като
представи доказателства във връзка с ал. 2.
(4) Когато искането е обосновано, комисията с решение възлага извършване на
експертиза на друг външен експерт.
(5) Експертното заключение не е задължително за комисията, а се обсъжда заедно
с другите доказателства, събрани в хода на
производството.
Ч л. 74к. (1) Проверя ва но т о л и це и ма
право на достъп до всички доказателства,
събрани в хода на проверката, с изключение
на материалите, съдържащи производствена, търговска или друга, защитена от закон
тайна. Не се предоставя достъп до вътрешни
документи на комисията, включително кореспонденция с ACРE и регулаторни органи
на държави – членки на Европейския съюз.
(2) Всяко лице, което предоставя информация на комисията в хода на производството,
посочва материалите, за които твърди, че
съдържат производствена, т ърговска или
друга, защитена от закон тайна и трябва да
се смятат от комисията за поверителни. В
тези случаи лицето мотивира твърденията
си и предоставя същите материали и във
вариант, в който са заличени данните, които
смята за поверителни.
Чл. 74л. (1) В случай че в образуваното
производство за установяване на нарушение
по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011
има достатъчно данни за наличие на нарушение, в неотложни случаи, поради риск от
сериозни и непоправими вреди за пазара на
електрическа енергия, комисията може да
наложи незабавно преустановяване от страна
на проверяваното лице и/или негово предприятие майка, и/или свързано предприятие
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на практика, която противоречи на същия
регламент или на делегираните актове, или
на актовете за изпълнение, приети въз основа
на този регламент.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага във всеки
момент в хода на производството с решение
на комисията, което подлежи на незабавно
изпълнение.
(3) Решението по ал. 2 се обжалва по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на решението не спира неговото
изпълнение.
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Чл. 74м. (1) След приключване на проверката длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6
представят на комисията доклад.
(2) Председателят насрочва закрито заседание, на което комисията може да:
1. даде задъл ж ителни у казани я за извършване на допълнително проучване, като
определи срок за тяхното изпълнение;
2. приеме доклада, а когато докладът съдържа производствена, търговска или друга,
защитена от закон тайна, и негово резюме.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 длъжностните
лица по чл. 74а, ал. 6 извършват допълнителното проучване, за което представят доклад,
като се прилага редът на ал. 2.
(4) Док ла д ът, с ъо т ве т но резюме т о на
доклада се изпраща на проверяваното лице
за представяне на становище в определен
о т ком иси я та с рок , но не по -к рат ък о т
един месец.
(5) В срока по ал. 4 проверяваното лице
има право на достъп до събраните материали в хода на образуваното производство,
с изключение на тези, които съдържат производствена, търговска или друга, защитена
от закон тайна.
(6) Комисията може да насрочи открито
заседание при закрити врата за изслушване
на проверяваното лице.
Чл. 74н. (1) Комисията в закрито заседание
приема решение, с което:
1. установява, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия
за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011, и прекратява
производството;
2. установява, че е извършено нарушение
или че са предприети действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011; с решението комисията
налага глобата или имуществената санкция
по чл. 224г и може да приложи мярката по
чл. 74л.
(2) Решението се обжа лва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, като
обжалването спира изпълнението освен в
частта на решението, с което е приложена
мярка по чл. 74л.
Чл. 74о. (1) Комиси ята извършва превантивен, текущ и последващ контрол за
спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и
15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(2) В изпълнение на контрола по ал. 1
комисията извършва проверки чрез длъжностни лица, определени със заповед на
председателя на комисията. За проверките
се прилага съответно чл. 78, ал. 2 и 3.
(3) За извършената проверка длъжностните
лица съставят констативен протокол, към
който се прилагат събраните доказателства.
(4) Нарушенията по чл. 4, 8, 9 и 15 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011 се установяват
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с акт за установяване на административно
нарушение, който се съставя от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя
на комисията.
Чл. 74п. При осъществяване на дейността
си по тази глава комисията си сътрудничи
с Министерството на вътрешните работи,
Министерството на финансите, Комисията
за финансов надзор, Комисията за защита
на конкуренцията, Комисията за защита на
потребителите и с компетентните органи на
съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на комисията с Комисията
за защита на конкуренцията и Комисията
за финансов надзор се осъществяват въз
основа на съвместни правила, приети от
съответните комисии.
Чл. 74р. (1) Комисията си сътрудничи с
ACРE и регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, като
пол у чава и оказва съдейст вие и обмен я
информаци я по реда на Регламен т (ЕС)
№ 1227/2011.
(2) Обменената информация се използва,
като се осигурява същата степен на защита,
каквато осигурява регулаторният орган на
държавата – членка на Европейския съюз,
или от ACРE, които са я предоставили.“
§ 30. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа
енергия, както и създаването, поддържането
и достъпа до база данни с регистрацията от
средствата за търговско измерване“ се заменят с „реда и начините за преизчисляване
на количеството електрическа енергия при
установяване на неизмерена, неправилно и/
или неточно измерена електрическа енергия
или за която има измерени показани я в
невизуализиран регистър на средството за
търговско измерване, реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и
достъпа до регистрираните от тези средства
база данни“.
§ 31. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „приети
от комисията по предложение на енергийните
предприятия“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „инстанция“ се
добавя „реда за регистрация на пазара и
за отст ран яване от пазара на т ърговск и
участник“.
3. В ал. 4 след думата „предприятия“ се
добавя „или по своя инициатива“, а думите
„отменя и“ се заличават.
§ 32. В чл. 93а ал. 1 се изменя така:
„(1) Общественият доставчик изкупува
електрическата енергия:
1. от централи, присъединени към електропреносната мрежа с обща инсталирана
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електрическа мощност, по-малка от 4 MW,
произведена от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия;
2. по договори за дългосрочно изкупуване
на разполагаемост и електрическа енергия;
3. в количество, определено по реда на
чл. 4, ал. 2, т. 8.“
§ 33. В чл. 94а, ал. 3 след думата „производители“ се добавя „по чл. 162 и по чл. 31
от Закона за енерги ята от възобновяеми
източници“.
§ 34. В чл. 96 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
§ 35. В чл. 97, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 36. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и крайните клиенти“
се заменят с „координатори на балансиращи
групи, крайните клиенти и операторите на
елек т роп реносната и елек т роразп ределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по
разпределение“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обществени ят доставчик може да
купува електрическа енергия по свободно
договорени цени в случай на недостиг на
количества електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик
сключва сделки с крайните снабдители.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „над 5 MW, включително от производ и т ел и на елек т ри ческ а енерг и я о т
възобновяеми източници с обща инсталирана
мощност над 5 MW“ се заменят с „4 MW и
над 4 MW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи
за компенсиране на технологичните разходи
по пренос, съответно по разпределение“, а
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност
4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от
възобновяеми източници може да продават
цялата или част от произведената от тях
електрическа енергия чрез координатор на
балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен
оператор производителите като подгрупа в
балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа енергия
чрез отделна регистрация на организиран
борсов пазар.
(7) Координаторът по ал. 6 изготвя месечна
справка за продадената електрическа енергия
на организиран борсов пазар по производите-
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ли, която предоставя на комисията и фонда
до 10-число на месеца, следващ месеца, за
който се отнася.“
§ 37. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „снабдители“ се
добавя „производителите“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията
по договор за продажба на електрическа
енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно
снабдяването му с електрическа енергия по
ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 38. В чл. 127 се създава ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага при извършване на техническа реконструкция или изграждане на заместващи инсталации с цел
осигуряване изпълнението на задълженията
за непрекъснатост на качеството на топлоснабдяването.“
§ 39. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думата
„производители“ се добавя „с обекти с обща
инста ли рана елек т ри ческа мощ ност, по малка от 4 MW“, в изречение второ думите
„индивидуална цена за инсталациите“ се заменят с „преференциална цена“, а изречение
трето се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производителят може да продава количествата електрическа енергия извън тези
по ал. 1 на обществения доставчик, съответно
крайния снабдител по средноаритметична
цена за излишък на балансиращия пазар за
съответния месец.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 40. Създават се нови чл. 162а и чл. 162б:
„Чл. 162а. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира с премия
производители с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 4 MW и над
4 MW за цялото количество електрическа
енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия, регистрирано с месечен сертификат
за произход, с изключение на количеството
електрическа енергия, необходимо за осиг у ря ва не експ лоата ц ион ната на деж д нос т
на о сновн и т е с ъ ор ъ жен и я, п р ои зв едено
над количеството електрическа енергия от
комбинирано производство и количествата,
които производителят ползва за собствени
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нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или с които участва на
пазара на балансираща енергия, или която
е потребявана от небитови клиенти, които
не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар
за стопански нужди снабдява с топлинна
енергия. Количествата електрическа енергия
от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се
компенсират до размера на количествата,
определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена.
Чл. 162б. Начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена
от комбинирано производство в зависимост от
вида на технологичния цикъл, изискванията
към техническите средства за измерване и
регистриране на електрическата енергия от
комбинирано производство и критериите за
определяне на комбинираното производство
като високоефективно се определят с наредба
на министъра на енергетиката.“
§ 41. Досегашният чл. 162а става чл. 162в.
§ 42. В чл. 163б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 и 6 думите „чл. 162, ал. 3“
се заменят с „чл. 162б“.
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) За изкупената електрическа енергия
по чл. 162 производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход
и ги прехвърлят на обществения доставчик,
съответно на крайните снабдители.
(6) За произведената електрическа енергия
по чл. 162а производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход
и ги прехвърлят на Фонд „Сиг у рност на
електроенергийната система“.
(7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия
прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1
сертфикатите за произход по ал. 6 за съответния месец пропорционално на размера
на дължимите от тези лица за същия месец
средства от цената и/или компонентата от
цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
§ 43. В чл. 205 д у ми те „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 44. В чл. 206 д у мите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 45. В чл. 207 д у ми те „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 46. В чл. 207а думите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 47. В чл. 207б думите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 48. В чл. 208 д у мите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 49. В ч л. 209 д у ми те „оп ределен по
максималния размер“ се заличават.
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§ 50. В ч л. 210 д у ми те „оп ределен по
максималния размер“ се заличават.
§ 51. В чл. 217 думите „определен по максималния размер“ се заличават, а накрая се
добавя „по чл. 215 и 216“.
§ 52. В ч л. 219 д у ми те „оп ределен по
максималния размер“ се заличават.
§ 53. В ч л. 222 д у ми те „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 54. В чл. 224а думите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 55. В чл. 224б думите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 56. В чл. 224в думите „определен по
максималния размер“ се заличават.
§ 57. Създават се чл. 224г, 224д, 224е и
224ж:
„Чл. 224г. (1) На юридическо лице или
едноличен търговец, който наруши или извърши действия с цел да наруши чл. 3 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011, ако не подлежи
на по-тежко наказание, се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия
оборот за предходната финансова година на
това лице. Когато няма реализиран оборот,
имуществената санкция е в размер от 10 000
до 100 000 лв.
(2) Физическо лице, което наруши или
извърши действия с цел да наруши чл. 3
и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, ако не
подлежи на по-тежко наказание, се наказва
с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(3) При определяне размера на имуществената санкция по ал. 1 и на глобата по
ал. 2 комисията взема предвид тежестта и
продължителността на нарушението, както
и смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Конкретният размер на санкцията и глобата се определя от комисията
в съответствие с приета от нея методика,
публикувана на страницата є в интернет.
(4) Отговорността на юридическите лица
не изключва отговорността на физическите
лица, които заемат административни или
управленски длъжности в тези юридически
лица.
(5) Санкциите по този член се налагат
с решение на комисията, без да се съставя
акт за установяване на административно
нару шен ие. Решен ие т о на ком иси я та с е
обжалва по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира
изпълнението.
Чл. 224д. (1) На юридическо лице или
едноличен търговец, който не предостави
информация или възпрепятства извършване
на проверка на място в хода на производство
за установяване на нарушение по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се налага
имуществена санкция в размер от 1000 лв.
до 10 000 лв. за всеки ден неизпълнение, но
не повече от 100 000 лв.
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(2) Физическо лице, което не предостави
информация или възпрепятства извършване
на проверка на място в хода на производство
за установяване на нарушение по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се наказва
с глоба в размер от 100 до 1000 лв. за всеки
ден неизпълнение, но не повече от 10 000 лв.
(3) Санкциите по този член се налагат с
разпореждане на председателя на комисията
въз основа на доклад от длъжностните лица
по чл. 74а, ал. 6. Разпореждането се обжалва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
Чл. 224е. (1) На юридическо лице или
едноличен търговец, който не изпълни решение за прилагане на мярка по чл. 74л, се
налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 200 000 лв.
(2) Физическо лице, което не изпълни
решение за прилагане на мярка по чл. 74л,
се наказва с глоба в размер от 10 000 до
100 000 лв.
(3) При повторно нарушение имуществената санкция, съответно глобата, е в трикратен размер на имуществената санкция,
съответно на глобата по ал. 1 и 2.
Чл. 224ж. (1) На юридическо лице или
едноличен търговец, който наруши чл. 4,
8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се
налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 100 000 лв.
(2) Физическо лице, което наруши чл. 4,
8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се
наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция, съответно глобата,
е в т рикратен размер на им у ществената
санкция, съответно на глобата по ал. 1 и 2.
(4) Отговорността на юридическите лица
не изключва отговорността на физическите
лица, които заемат административни или
управленски длъжности в тези юридически
лица.“
§ 58. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „лицата по“ се
добавя „чл. 74о, ал. 4“.
2. В ал. 2 думите „и 224в“ се заменят с
„224в, 224е и 224ж“.
§ 59. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1а думите „търговци на електрическа енергия, ползватели или собственици
на мрежите, организирана“ се заменят с
„търговски участници“.
2. Създава се т. 1б:
„1б. „Базов товар“ е производство с постоянна мощност на електрическа енергия
и нейното потребление за определен период
от време.“
3. Създава се нова т. 42:
„42. „Прогнозна пазарна цена по групи
производители в зависимост от първичния
енергиен източник“ е среднопретеглената
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годишна цена, определена от Комисията за
енергийно и водно регулиране по методика
за електрическа енерги я, произведена от
слънчева енерги я, вят ърна енерги я, водноелектрически централи, с инсталирана
мощност до 10 MW, от биомаса, други видове
възобновяеми източници и за електрическа
енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, произведена от природен газ и въглища.“
4. В т. 61 думите „агрегати, които не е
предвидено да работят в даден период от
време и“ се заменят с „мощности за производство и/или потребление“.
§ 60. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 4а:
„(4а) В случай че сделката по изкупуване не е осъществена или няма обоснован
отказ по ал. 4, енергийното предприятие в
срок три месеца след покана от страна на
собствениците по ал. 1 е длъжно да плаща
наем по методика, определена от комисията, в зависимост от типа и мощността на
съоръжението.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се привеждат в
съответствие с този закон в срок до 30 юни
2018 г.
(2) Методиката по чл. 224г, ал. 2 се приема
от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни 2018 г.
§ 62. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92
от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от
1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г.,
бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от
1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от
1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от
2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69
и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.,
бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и
77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17
от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от
2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101
от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 34, ал. 2
след думите „прилагането им“ се добавя „на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
относно интегритета и прозрачност та на
пазара за търговия на едро с енергия (OB,
L 326/1 от 8 декември 2011 г.)“.
§ 63. В Закона за държавния служител
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
б р . 1 9 о т 2 0 0 5 г. , б р . 2 4 , 3 0 и 1 0 2 о т
2 0 0 6 г., бр. 59 и 6 4 о т 2 0 0 7 г., бр. 43, 94
и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58, 77; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.;
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изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 10 0 от
2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15
и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и
105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и
30 от 2018 г.) в чл. 29 думите „30 април“ се
заменят с „15 май“.
§ 64. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и
109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65
от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от
2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 6, т. 1 накрая се добавя „произведена от енергийни обекти с обща инсталирана
мощност, по-малка от 4 MW“.
2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думата „произведена“ се заличава, а след думата „източници“
се добавя „произведена от обекти с обща
инсталирана мощност, по-малка от 4 MW“.
3. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „Електрическата енергия
от възобновяеми източници се изкупува от
обществения доставчик, съответно от крайните снабдители“ се заменят с „Общественият
доставчик и крайните снабдители изкупуват
елект рическата енерги я от възобновяеми
източници, произведена от обекти с обща
инсталирана мощност, по-малка от 4 MW“;
б) създава се ал. 14:
„(14) При реконструкция и модернизация
на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона
за устройство на територията, условията за
изкупуване по договорите по ал. 2 и определеното нетно специфично производство на
електрическа енергия се запазват. “
4. В чл. 34:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„производител за“ се добавя „произведено“;
б) в ал. 4 се създава изречение второ:
„Гаранцията за произход е използвана, когато е прехвърлена на краен к лиент или
когато с нея е доказан делът на енергия от
възобновяеми източници в общия енергиен
състав на доставчика.“;
в) в ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Гаранциите за произход се използват само
за доказване пред краен клиент, че определен
дял от енергията в общия енергиен състав
на доставчика или количество електрическа енергия е произведено от възобновяеми
източници.“;
г) създава се нова ал. 7:
„(7) Гаранцията за произход може да се
прехвърл я независимо от електрическата
енергия, за която е издадена, но само веднъж
на краен клиент.“;
д) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „чл. 31, ал. 5“ се добавя „т. 1“,
а думите „по реда на наредбата по чл. 35,
ал. 4“ се заличават.
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5. В чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 2 и чл. 63
ал. 2 думите „определен по максималния
размер“ се заличават.
6. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 34, ал. 7“ се
заменят с „чл. 34, ал. 8“.
7. В чл. 65, ал. 3, чл. 66, ал. 2 и чл. 68,
ал. 2 думите „определен по максималния
размер“ се заличават.
§ 65. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от
2016 г., бр. 103 от 2017 и бр. 27 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 накрая се добавя „въз основа на
Стратегия за устойчиво енергийно развитие
на Република България по чл. 3, ал. 2 от
Закона за енергетиката“.
2. Член 4 се отменя.
3. В чл. 5, ал. 2 думите „националната
ст ратег и я за енерг ийна ефек т ивност“ се
за мен я т с ъ с „С т рат ег и я т а за ус т ой ч и во
енергийно развитие“.
4. В чл. 7, ал. 1 т. 1 се отменя.
5. В чл. 8 т. 1 се отменя.
6. В чл. 9 т. 1 се отменя.
7. В чл. 10 т. 1 се отменя.
8. В чл. 12, ал. 2 думите „чл. 4 и“ се заличават.
9. В глава втора в наименованието на
раздел ІІІ думите „Национална стратегия“
се заличават.
10. Член 24 се отменя.
11. В чл. 25, ал. 2 думите „националната ст ратег и я за енерг ийна ефек т ивност“
се заменят със „Стратегията за устойчиво
енергийно развитие“.
12. В чл. 68, ал. 2, т. 5 думите „чл. 4 и“
се заличават.
13. В чл. 79, ал. 1 думите „националната ст ратеги я по енергийна ефективност“
се заменят със „Стратегията за устойчиво
енергийно развитие“.
§ 66. В Закона за Националната агенц и я з а п ри ход и т е (о бн., Д В, б р. 112 о т
20 02 г.; изм., бр. 114 от 20 03 г., бр. 105 от
2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г.,
бр. 12 , 32 , 42 и 95 о т 20 09 г., бр. 15, 51,
54, 97, 98 и 99 о т 2 010 г., бр. 38 и 94 о т
2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от
2015 г., бр. 58 и 105 о т 2016 г., бр. 103 о т
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 9 се правят
следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя.
2. В ал. 8 думите „както и неподаването в
срок на декларация по ал. 7 без уважителни
причини“ се заличават.
§ 67. (1) От 1 юли 2018 г. общественият
доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват електрическа енергия по
преференциални цени от производители от
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана
електрическа мощност 4 MW и над 4 MW.
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(2) В срок до 30 юни 2018 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ договор за
компенсиране с премия.
§ 68. (1) В срок до 31 октомври 2018 г.
производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW на енергийни обекти сключват с Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ договор за
компенсиране с премия за произведените от
тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично
производство на електрическа енергия, въз
основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите за компенсиране с премия влизат в сила не по-късно от
1 януари 2019 г.
(2) Премията се определя ежегодно от
Комисията за енергийно и водно регулиране
в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон
преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна
цена за електрическа енергия, произведена
от възобновяеми източници в зависимост от
първичния енергиен източник.
(3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в
сила договорът за компенсиране с премия,
сключен със съответния производител.
(4) Премията се предоставя до изтичане
на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за енерги ята от възобновяеми
източници, сключени до влизането в сила
на този закон.
(5) При реконструкция и модернизация на
енергиен обект, които изискват въвеждане в
експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на
премия се запазва, като се прилагат ал. 2 и 3.
(6) За произведената електрическа енергия
производителите по ал. 1 заявяват издаване
на гаранции за произход и ги прехвърлят
на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“.
(7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия
прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1
гаранции за произход за съответния месец
пропорционално на размера на дължимите
от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30,
ал. 1, т. 17.
(8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на
съответния производител по ал. 1, сключен
до влизането в сила на този закон, се смята
за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват
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по преференциална цена произведената от
този производител електрическа енергия.
(9) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила
на договора по ал. 1 общественият доставчик
изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1,
присъединени към електропреносната мрежа.
(10) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила
на договора по ал. 1 крайният снабдител
изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1,
присъединени към електроразпределителната
мрежа. Общественият доставчик уведомява
своевременно крайния снабдител за датата,
от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния
производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
(11) Крайните снабдители продават на
обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по
която са я изкупили.
(12) Общественият доставчик продава на
борсов пазар изкупената от него електрическа
енергия по ал. 9 и 11.
(13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсанция
от Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ в размер на стойността на премията
за този производител.
§ 69. Министърът на енергетиката нотифицира до 30 юни 2018 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката
за производството на електрическа енергия
от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия.
§ 70. В срок до 30 юни 2018 г. търговците
и производителите на електрическа енергия
с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 MW внасят банкова гаранция или
депозит по чл. 36ж, ал. 3 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
§ 71. В 18-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от
Министерския съвет Стратегия за устойчиво
енергийно развитие на Република България.
§ 72. Срокът по чл. 36в, ал. 2 се прилага
за членовете на управителния съвет на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“,
определени до влизането в сила на този
закон, като мандатът им започва да тече от
деня на влизането му в сила.
§ 73. (1) Срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за енергийно и
водно регулиране се преобразуват съответно в
безсрочни и срочни трудови правоотношения,
като със служителите се сключват трудови
договори. Когато изтеклият до момента на
преобразуването на правоотношенията срок
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за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се
включва в срока за изпитване по чл. 70 от
Кодекса на труда, а когато изтеклият срок
надвишава 6 месеца, се приема, че срокът
за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда
е изтекъл.
(2) При преобразу ването по а л. 1 индивидуалната основна месечна заплата по
Кодекса на труда на държавните служители
и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за
енергийно и водно регулиране се определя
така, че същата, увеличена с допълнителното
трудово възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит и намалена с
дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното
лице, да не е по-ниска от получаваната до
този момент индивидуална основна месечна
заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на
осигуреното лице, ако са били дължими, и
дължимия данък.
(3) Неизползваните отпуски по служебните
правоотношения по ал. 1 се запазват и не се
компенсират с парични обезщетения.
§ 74. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграфи 11, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24,
25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42 и § 64, относно
т. 1 – 4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.;
2. параграфи 63 и 66, които влизат в сила
от 30 април 2018 г.;
3. параграфи 5, 6, 9, 10 и 73, които влизат
в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4436

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Емил Серафимов Тончев за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 2 май 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4673

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– нунатак Българи – рид с координати
69°06'55.5" ю.ш., 72°09'25.0" з.д.;
– вр ъ х С а т о вч а – вр ъ х с ко о рд и н ат и
69°09'27.0" ю.ш., 71°46'52.0" з.д.;
– ледник Оселна – ледник с координати
69°17'05.0" ю.ш., 71°58'30.0" з.д.;
– н у н а т а к Га з е й – ри д с ко о рд и н ат и
69°18'58.0" ю.ш., 71°50'28.0" з.д.;
– рид Пиянец – рид с координати 69°20'24.0"
ю.ш., 71°46'20.0" з.д.;
– залив Колокита – залив с координати
69°21'50.0" ю.ш., 71°49'00.0" з.д.;
– връх Игралище – връх с координати
69°11'51.0" ю.ш., 71°37'19.0" з.д.;
– вр ъ х Пон т и д а – вр ъ х с ко орд и нат и
69°14'17.7" ю.ш., 71°32'51.0" з.д.;
– връх Брезе – връх с координати 69°16'30.0"
ю.ш., 71°17'00.0" з.д.;
– връх Девол – връх с координати 69°35'08.0"
ю.ш., 71°29'15.0" з.д.;
– връх Морисени – връх с координати
69°36'33.0" ю.ш., 71°28'15.0" з.д.;
– н у натак Припор – рид с координати
69°38'08.0" ю.ш., 71°41°51.0" з.д.;
– нунатак Любимец – рид с координати
69°42'37.0" ю.ш., 70°57'46.0" з.д.;
– рид Кандидиана – рид с координати
69°39'42.0" ю.ш., 71°01'32.0" з.д.;
– н у н а т а к З а в ой – ри д с ко орд и н ат и
69°39'46.4" ю.ш., 71°06'37.0" з.д.;
– н у нат а к Небу ш – ри д с ко орд и нат и
69°37'30.0" ю.ш., 71°04'54.0" з.д.;
– н у н а т а к Те г р а – ри д с ко о рд и н ат и
69°34'53.0" ю.ш., 71°02'54.0" з.д.;
– нунатак Ръченица – рид с координати
69°35'24.0" ю.ш., 71°15'45.0" з.д.;
– рид Вола – рид с координати 69°28'52.0"
ю.ш., 71°13'35.0" з.д.;
– х ъ л м Лесново – х ъ л м с коорд и нат и
69°24'52.0" ю.ш., 70°54'11.0" з.д.;
– в р ъ х С т р я м а – в р ъ х с ко о рд и н а т и
69°18'45.0" ю.ш., 70°50'10.0" з.д.;
– ри д Парори я – ри д с коорд и нат и
69°13'42.0" ю.ш., 70°55'27.0" з.д.;
– ледник Мозговица – ледник с координати
69°04'10.0" ю.ш., 71°07'40.0" з.д.;
– р и д Та л ас к ар а – ри д с ко о рд и н ат и
68°56'21.5" ю.ш., 71°04'53.0" з.д.;
– залив Скаидава – залив с координати
68°51'10.0" ю.ш., 71°01'40.0" з.д.;
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– залив Фармакида – залив с координати
69°07'30.0" ю.ш., 70°02'60.0" з.д.;
– нос Теример – морски нос с координати
62°26'48.0" ю.ш., 59°49'59.0" з.д.;
– нос Бойник – морски нос с координати
62°27'07.0" ю.ш., 60°18'38.0" з.д.;
– нос Луково – морски нос с координати
62°38'38.7" ю.ш., 60°33'24.0" з.д.;
– нос Беломорци – морски нос с координати
62°28'59.0" ю.ш., 60°48'30.0" з.д.;
– остров Корсис – остров с координати
62°44'49.5" ю.ш., 61°29'44.0" з.д.;
– риф Гергини – морски риф с координати
62°44'58.0" ю.ш., 61°30'55.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4605

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 3 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за
издръжка на дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците в частните
детски градини и училища и за изплащане на
стипендии на учениците в частните училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 2 140 039 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за издръжка
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на дейностите по възпитание и обучение на
децата и учениците в частните детски градини и училища, включени в системата на
държавното финансиране, и за изплащане на
стипендии на учениците в частните училища.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1
да се осигурят за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2018 г. и
да се предоставят по бюджетите на общините
под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 10,
чл. 283, ал. 3 и чл. 287, ал. 1 на Закона за
предучилищното и училищното образование,
чл. 112 на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2018 г.), и чл. 2, ал. 3 на Постановление № 328 на Министерския съвет
от 2017 г. за условията и реда за получаване
на стипендии от учениците след завършено
основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии
на учениците в частните училища
Община

Област

Средства за издръжка на дейностите Средства за изплапо възпитание и обучение
щане на стипендии
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Бургас

Бургас

3 219

3 219

Aврен

Варна

4 698

4 698

Bарна

Варна

714 386

13 398

727 784

380 692

12 441

393 133

Bелико Tърново Bелико Tърново
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Община

Област
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Средства за издръжка на дейностите Средства за изплапо възпитание и обучение
щане на стипендии
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Добрич

Добрич

344 995

5 220

350 215

Пловдив

Пловдив

137 454

17 052

154 506

Pусе

Русе

5 220

5 220

Столична

София-град

207 431

467 614

Челопеч

София област

12 963

12 963

Cтара Загора

Стара Загора

2 262

2 262

Tърговище

Търговище
Общо:

260 183

18 425
1 856 135

18 425
283 904

2 140 039

4659

РЕШЕНИЕ № 293
ОТ 3 МАЙ 2018 Г.

РЕШЕНИЕ № 297
ОТ 3 МАЙ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Българска
Асоциация Диабет“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания

за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания

На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерск и я съвет от 20 04 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27
от 2018 г.),

На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерск и я съвет от 20 04 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27
от 2018 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдру жение „Българска Асоциация Диабет“ със седалище и адрес на
у п ра в лен ие в С о фи я , ж .к . „Б а н и шо ра“,
ул. Подполковник Калитин, бл. 20, Национален клуб на „Българска асоциация Диабет“, вписано в Регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 241, том 6, стр. 99, по ф.д.
№ 12028/1990 г., с ЕФН 2190120288, БУЛСТАТ
121462057, за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
за срок 3 години считано от 9 май 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4660

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Призна ва Сд ру жен ие „С ъюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ със
седалище и адрес на управление в София,
Столична община, район „Средец“, ул. Христо Белчев № 21, вписано в Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел на
Софийския градски съд под № 542, том 11,
стр. 180, по ф.д. № 6295/1990 г., с БУЛСТАТ
121485764, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години считано от 9 май 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4661
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен
на информация по данъчни въпроси
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 21 март 2016 г.)
Къде т о п ра ви т елс т во т о на Реп у бл и к а
България и правителството на Гърнси желаят да улеснят обмена на информация по
отношение на данъците;
Където е потвърдено, че правителството
на Гърнси има правото, при условията на
Упълномощаване от Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, да договаря, сключва, изпълнява и, при условията
на това Споразумение, да прекратява Споразумение за обмен на данъчна информация
с правителството на Република България;
С настоящото и въз основа на горното
договарящите страни се споразумяха да сключат следното Споразумение, което съдържа
задължения само от страна на договарящите
страни:
Член 1
Предмет и обхват на Споразумението
Компетентните органи на договарящите
страни си сътрудничат чрез обмен на информация, за която може да се предвиди, че
е от значение за администрирането и приложението на вътрешните законодателства
на договарящите страни относно данъците,
обхванати от това Споразумение, включително информаци я, за която може да се
предвиди, че е от значение за определянето,
установяването и събирането на данъци по
отношение на лица, които са задължени за
такива данъци, възстановяването и принудителното изпълнение на данъчни вземания
или за разследването на данъчни въпроси
или за наказателното преследване по наказателноправни данъчни въпроси по отношение
на такива лица. Информацията се обменя
в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и се третира като поверителна
по начина, определен в член 8. Правата и
средствата за защита, осигурени на лицата
от законите или административната практика на запитаната страна, остават в сила.
Запитаната страна полага всички усилия,
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за да гарантира, че ефективният обмен на
информация не е неправомерно осуетен или
забавен.
Член 2
Юрисдикция
Запитана страна не е задължена да предоставя информация, която не е на разположение
на нейните органи или не е в притежанието
на, или не може да бъде придобита от, лица,
които са в нейната териториална юрисдикция.
Член 3
Данъци, за които се прилага Споразумението
1. Съществуващите данъци, за които се
прилага това Споразумение, са по-специално:
a) в България:
(i) корпоративният подоходен данък;
(ii) д анъкът върху доходите на физическите лица;
(iii) патентният данък;
(iv) данъкът върху добавената стойност;
б) в Гърнси:
(i) подоходният данък;
(ii) данъкът върху печалбата от жилища.
2. Това Споразумение също се прилага
за всички подобни по естеството си данъци,
наложени след датата на подписване на Споразумението в допълнение или на мястото
на съществуващите данъци. Данъците, за
които се прилага това Споразумение, могат
да бъдат разширени или изменени по взаимно
споразумение между договарящите страни
под формата на размяна на писма. Компетентните органи на договарящите страни ще
се уведомят взаимно за всяка съществена
промяна в данъчните закони и в свързаните
средства за събиране на информация, която
може да се отрази на техните задължения
по това Споразумение.
Член 4
Определения
1. За целите на това Споразумение:
а) т ерминът „България“ означава Република България, а когато е употребен в географски смисъл, означава територията и териториалното
мор е, върх у кои т о т я у п ра ж н я ва
своя държавен суверенитет, а така
също и континенталния шелф и изк лючителната икономическа зона,
върху които тя упражнява суверенни
права и юрисдикция в съответствие
с международното право;
б) т ерминът „Гърнси“ означава правителството на Гърнси, а когато е употребен в географски смисъл, означава
островите Гърнси, Олдърни и Хърм
и териториалното море, прилежащо
към тези острови, в съответствие с
международното право, при условие
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че всяко позоваване към законите
на Гърнси се отнася до законите на
остров Гърнси, както се прилагат
там и на островите Олдърни и Хърм;
в) т ерминът „договаряща страна“ означава България или Гърнси според
изискванията на контекста;
г) т ерминът „компетентен орган“ означава:
(i) в случая на България – министърът на финансите или упълномощен
представител;
(ii) в случая на Гърнси – директорът на Подоходни данъци или негов
представител;
д) т ерминът „лице“ включва физическо
лице, дружество и всяко друго сдружение или група от лица;
е) т ерминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание, което се третира като юридическо лице за данъчни цели;
ж) т ерминът „публично търгувано дружество“ означава всяко дружество,
чийто основен клас акции се търгува
на призната фондова борса, при условие че търгуваните акции могат
свободно да бъдат к у п у вани и ли
продавани от неограничен кръг лица.
Акциите могат да бъдат купувани
или продавани „от неограничен кръг
лица“, ако покупката или продажбата на акции не е мълчаливо или
изрично ограничена до определена
група инвеститори;
з) т е р м и н ът „о с н о в е н к л а с а к ц и и “
означава клас или класове акции,
п редс та вл я ва щ и м нози нс т во т о о т
п раво т о на глас и ст ойност та на
дружеството;
и) т ерминът „призната фондова борса“
означава Фондовата борса на Норма н дск и т е о с т р ови , Б ъ л г ар ск ат а
ф он дова б ор с а – С о фи я, и вся к а
д ру га фон дова борса, дог оворена
меж д у ком пе т ен т н и т е орг а н и на
договарящите страни под формата
на размяна на писма;
к) т ерминът „колективен инвестиционен фонд или схема“ означава всеки
инструмент за съвместни инвестиции независимо от правната форма.
Терм и н ът „п у б л и чен ко лек т и в ен
и н в е с т и ц ионен ф он д и л и с хема“
означава всеки колективен инвестиционен фонд или схема, при условие
че дяловете, акциите или другите
участия във фонда или схемата могат да б ъдат свобод но к у п у ва н и,
продавани или обратно изкупувани
от неограничен кръг лица. Дяловете,
акциите или другите у части я във
фонда или схемата могат да бъдат
свободно купувани, продавани или
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обратно изкупувани „от неограничен
кръг лица“, ако покупката, продажбата или обратното изкупуване не е
мълчаливо или изрично ограничено
до определена група инвеститори;
л) т ерминът „данък“ означава всеки данък,
за който се прилага Споразумението;
м) т ерминът „запитваща страна“ означава
договарящата страна, която отправя
искане или е получила информация
или съдействие от запитаната страна;
н) т ерминът „запитана страна“ означава
договарящата страна, която е помолена да предостави или е предоставила
информация или съдействие в отговор
на искане;
о) т ерминът „средства за събиране на
и нф орма ц и я“ о зн ач а ва з а кон и т е и
а д м и н ис т рат и вн и т е и л и с ъ де бн и т е
процедури, които дават възможност на
едната договаряща страна да събира и
предоставя исканата информация;
п) т ерминът „информация“ означава всеки
факт, изявление, документ или запис
в каквато и да е форма;
р) т ерминът „наказателноправни данъчни
въпроси“ означава данъчни въпроси,
включващи умишлено деяние, извършено преди или след влизане в сила
на това Споразумение, което подлежи
на наказателно преследване по наказателните закони на запитващата страна;
с) терминът „наказателни закони“ означава всички наказателни разпоредби,
определени като такива по вътрешното
законодателство, независимо дали се
съдържат в данъчните закони, наказателния кодекс или в други нормативни
актове;
т) терминът „национално лице“ означава:
(i) в случая на България – всяко физическо лице, притежаващо гражданство
на България, и всяко юридическо лице,
гражданско дружество или асоциация,
чийто правен стату т се основава на
действащите закони в България, и
(ii) в случая на Гърнси – всяко физическо лице, което има място на пребиваване в Гърнси и притежава британско
гражданство, и всяко юридическо лице,
гражданско дружество или асоциация,
чийто правен стату т се основава на
законите в Гърнси.
2. При прилагането на това Споразумение
по всяко време от едната договаряща страна
всеки термин, който не е определен в нея, ще
има значението, което му придава към този
момент законодателството на тази страна,
освен ако контекстът не изисква друго. Всяко
значение съгласно приложимите данъчни
закони на тази страна ще има предимство
спрямо значението, дадено на термина в
други закони на тази страна.
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Член 5
Обмен на информация при поискване
1. Компетентният орган на запитаната
страна предоставя при поискване информация за целите, посочени в член 1. Такава
информация се обменя независимо от това
дали запитаната страна се нуждае от тази
информац и я за собс т вени да н ъчни цели
или дали деянието, което се разследва, би
представлявало престъпление по законите на
запитаната страна, ако то беше извършено
в запитаната страна. Компетентният орган
на запитващата страна отправя искане за
информация по този член само когато не е
в състояние да получи исканата информация
чрез други средства на своята собствена територия, освен ако прибягването до такива
средства би довело до прекомерни трудности.
2. Ако информацията, която е в притежание на компетентния орган на запитаната
страна, не е достатъчна, за да му позволи
да удовлетвори искането за информация,
тази договаряща страна ще използва всички
приложими средства за събиране на информаци я, за да предостави на запитващата
страна исканата информация, независимо
от това, че запитваната страна може да не
се нуждае от тази информация за своите
собствени данъчни цели.
3. При изрична молба от компетентния
орган на запитващата страна компетентният орган на запитаната страна предоставя
информация по този член под формата на
свидетелски показания и заверени копия на
оригинални документи, доколкото това е
позволено по вътрешното є законодателство.
4. Всяка договаряща страна ще осигури
на своите компетентни органи, при условията на член 1 и при ограниченията на
член 2, правото да събират и предоставят
при поискване:
а) и нформация, държана от банки, други
финансови институции и всяко лице,
включително пълномощник и попечител, което действа в качеството
на агент или фидуциар;
б) (i) информация за собствеността на
дружества, граждански дружества,
фондации и други лица, включително информация за собствеността на
всички такива лица във верига от
собственост;
	(ii) в случаите на тръстове – информаци я за основателите, попечителите, протекторите, изпълнителите,
бенефициентите и собствеността на
тръста;
	(iii) в случаите на фондации – информация за основателите, членовете на
съвета на фондацията и бенефициентите.
Това Споразу мение не създава за д ъ лжение на договарящите страни да събират
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или предоставят информация за собственост
относно публично търгувани дружества или
публични колективни инвестиционни фондове или схеми, освен ако такава информация
може да бъде събрана, без това да предизвика
прекомерни трудности.
5. Всяко искане за информация се формулира по най-подробен начин и в него се
посочва писмено:
а) и дентификация на лицето, което се
проверява или ревизира;
б) п ериодът, за който се иска информация;
в) х арактерът на търсената информация и формата, в която запитващата
страна желае да я получи;
г) д анъчните цели, за които се иска
информация;
д) п ричините, поради които се смята,
че исканата информация е такава,
за която може да се предвиди, че е
от значение за администрирането
на данъци или принудителното изпълнение в запитващата страна по
отношение на лицето, посочено в
буква а) на тази алинея;
е) о снования за увереността, че исканата
информация се намира в запитващата
страна или е в притежание на, или
може да бъде придобита от, лице в
юрисдикцията на запитаната страна;
ж) и мето и адресът на всяко лице, за
което се предполага, че притежава
или може да се сдобие с исканата
информация, доколкото са известни;
з) з а явление, че искането е в съответствие със законодателството и
а д м и н ис т рат и вн и т е п ра к т и к и н а
запитващата страна и ако исканата
информация беше в юрисдикцията на
запитващата страна, то компетентният орган на запитващата страна би
имал възможност да събере информацията по законите на запитващата
страна или при обичайната административна практика и че искането е
в съответствие с това Споразумение;
и) з аявление, че запитващата страна е
изчерпила всички средства, налични
на нейна територия, за събиране на
информацията, освен когато това би
предизвикало прекомерни трудности.
6. Компетентният орган на запитаната
ст рана ще полож и всичк и усили я, за да
препрати исканата информация възможно
най-бързо на запитващата ст рана. За да
осигури навременен отговор, компетентният
орган на запитваната страна:
a) п о т в ърж да ва п исмено п р ед компе т ен т н и я орга н на за п и т ва щата
страна получаването на искането и
уведомява компетентния орган на
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запитващата страна за непълноти в
искането, ако има такива, в рамките
на 60 дни от получаване на искането; и
б) а ко компетентният орган на запитаната страна не е бил в състояние да
събере и предостави информацията
в рамките на 180 дни от получаване
на искането след отстраняване на
непълнотите, вк лючително когато
установи пречки за предоставянет о на информа ц и я та и ли о т ка же
да предостави информацията, той
уведомява незабавно компетентния
орган на запитващата страна, като
обяснява основанията за своята невъзможност, характера на пречките
или основанията за своя отказ.
Член 6
Данъчни ревизии в чужбина
1. Запитващата страна може да помоли
с обосновано писмо запитаната страна да
позволи на представители на компетентния
орган на запитващата страна да влязат на
територията на запитаната страна, доколкото
позволяват нейните вътрешни закони, за да
разпитват физически лица и да изследват документи с предварителното писмено съгласие
на заинтересованите лица. Компетентният
орган на запи т ващата ст рана у ведом ява
компетентния орган на запитаната страна
за времето и мястото на планираната среща
със заинтересованите физически лица.
2. По молба на компетентния орган на
запитващата страна компетентният орган
на запитаната страна може да позволи, с
писменото съгласие на заинтересованите
лица, когато е необходимо, на представители на компетентния орган на запитващата
страна да присъстват на съответна част от
данъчна ревизия на територията на запитаната страна, доколкото позволяват нейните
вътрешни закони.
3. А ко молбата, посочена в а линея 2,
е удовлетворена, компетентният орган на
запитаната страна, извършваща ревизията,
уведомява възможно най-скоро компетентния орган на запитващата страна относно
времето и мястото на ревизията, органа или
служителя, определен да извърши ревизията,
и относно процедурите и условията, изисквани от запитаната страна за извършване
на ревизията. Всички решения, свързани
с извършването на данъчната ревизия, се
вземат от запитаната страна, извършваща
ревизията.
4. За целите на този член терминът „вътрешни закони“ се от нася до закони те и
разпоредбите, рег улиращи влизането или
напускането на територията на договарящите страни.
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Член 7
Възможност за отхвърляне на искане
1. Компетентният орган на запитаната
страна може да откаже съдействие:
а) к огато искането не е изготвено в
съответствие с това Споразумение;
б) к огато запитващата страна не е изчерпила всички средства за събиране
на информация, налични на нейната собствена територия, освен ако
прибягването до такива средства би
довело до прекомерни трудности; или
в) к огат о разк ри ва нет о на иска ната
информация би противоречало на
обществения ред.
2. Това Споразумение не налага на еднат а дог оваря ща с т ра на з а д ъ л жен ие т о да
предоставя информация, която би разкрила
търговска, стопанска, промишлена или професионална тайна или търговска процедура.
Такава информация включва информация,
свързана с отношенията между адвокати,
п редс та в л я ва щ и, п ра вн и с ъве т н и ц и и л и
други признати юридически представители
в ролята им на такива и техните клиенти,
дотолкова доколкото тези отношения са защитени от разкриване по силата на законите
на всяка договаряща страна. Независимо от
горното информация от вида, посочен в член
5, алинея 4, не се счита за такава тайна или
търговска процедура само защото покрива
критериите в тази алинея.
3. Искане за информация няма да бъде
отхвърлено поради това, че данъчното вземане, на което се основава искането, е спорно.
4. Запитаната страна не е длъжна да събира
и предоставя информация, която компетентният орган на запитващата страна не би бил
в състояние да придобие по своите закони
или съгласно обичайната административна
практика, ако исканата информация беше в
юрисдикцията на запитващата страна.
5. Запитаната страна може да отхвърли
искане за информация, ако информацията
е поискана от запитващата страна за администриране или приложение на разпоредба
от данъчните закони на запитващата страна,
или всяко свързано задължение, което дискриминира национално лице на запитаната
страна спрямо национални лица на запитващата страна при еднакви обстоятелства.
Член 8
Поверителност
1. Всяка информация, която е предоставена и получена от компетентните органи
н а дог ов аря щ и т е с т ра н и с ъгл ас но т ов а
Споразумение, се счита за поверителна по
същия начин както информацията, придобита съгласно вътрешните законодателства
на страните.
2. Такава информация ще бъде разкривана
само на лица или органи (включително съди-
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лища и административни органи), които се
занимават с целите, посочени в член 1, и ще
бъде използвана от такива лица или органи
само за тези цели. За тези цели информацията
може да бъде разкрита в публични съдебни
процедури или в съдебни решения.
3. Такава информация не може да бъде
разкрита за друга цел, различна от целите,
посочени в член 1, без изричното писмено
съгласие на компетентния орган на запитаната страна.
4. Информация, предоставена на запитващата страна по това Споразумение, не може
да бъде разкрита пред която и да е друга
юрисдикция.
Член 9
Разходи
Освен ако друго не е уговорено между
ком пе т ен т н и т е орга н и на дог оваря щ и т е
страни, обичайните разходи, възникнали при
предоставянето на съдействие, се понасят от
запитаната страна, а извънредните разходи,
възникнали при предоставяне на съдействие
(включително разходи за ангажирането на
външни съветници във връзка с обжалване
или по друг начин), се понасят от запитващата
страна. Съответните компетентни органи ще
се консултират от време на време във връзка
с този член и по-специално, компетентният
орган на запитаната страна ще се консултира
предварително с компетентния орган на запитващата страна, когато се очаква разходите
по предоставяне на информация във връзка
с конкретно искане да бъдат извънредни.
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3. Компетентните органи на договарящите
страни могат да комуникират помежду си
директно за целите на постигане на споразумение по този член.
4. Договарящите страни могат също да се
споразумеят за други форми на разрешаване
на спорове.
Член 12
Процедура за взаимно сътрудничество
1. Ако двата компетентни органа на договарящите страни сметнат за подходящо, те
могат да се споразумеят за размяна на техническо ноу-хау, за развитие на нови техники
на ревизиране, за идентифициране на нови
области на неспазване на законодателството
и за съвместно изучаване на областите на
неспазване на законодателството.
2. Ако двата компетентни органа на договарящите страни сметнат за подходящо,
те могат да се споразумеят за процедури за
уведомление за административни решения,
взети от данъчните власти на едната страна,
на лица, които са в териториалната юрисдикция на другата страна, чрез данъчните
власти на втората посочена страна.
Член 13
Влизане в сила

Исканията за съдействие и съответните
им отговори се изготвят на английски език.
Все пак информацията, която се разменя
вследствие на искането, ще бъде на оригиналния си език, освен ако друго не е уговорено
между компетентните органи.

Договарящите страни взаимно ще се уведомят в писмена форма за изпълнение на
техните вътрешни процедури, необходими
за влизане в сила на това Споразумение.
Споразумението ще влезе в сила на датата
на по-късното от тези уведомления. С влизането си в сила то има действие:
а) з а наказателноправни данъчни въпроси
от тази дата; и
б) з а всичк и дру ги въпроси в обхвата
на член 1 от тази дата, но само по
о т ношен ие н а да н ъч н и т е период и ,
започващи на или след тази дата, или
когато няма данъчен период, за всички
начислявания на данък, възникващи
на или след тази дата.

Член 11
Процедура по взаимно споразумение

Член 14
Прекратяване

1. Когато меж ду договарящите страни
възникнат трудности или съмнения относно
прилагането или тълкуването на това Споразумение, компетентните органи ще положат
усилия да разрешат въпроса чрез взаимно
споразумение.
2. В допълнение на споразуменията, посочени в алинея 1, компетентните органи на
договарящите страни могат взаимно да се
споразумеят за процедурите, които да бъдат
използвани по членове 5, 6 и 9. Това може
също да включва и споразумения върху методите на комуникация, които ще се използват
между компетентните органи, които могат
да включват електронни средства.

1. Всяка договаряща страна може да прекрати това Споразумение чрез връчване на
уведомление за прекратяване по подходящи
канали или чрез писмо до компетентния
орган на другата договаряща страна.
2. Такова прекратяване ще има действие
от първия ден на месеца, следващ изтичането
на период от шест месеца след датата на получаване на уведомлението за прекратяване
от другата договаряща страна.
3. Ако това Споразумение бъде прекратено,
договарящите страни ще останат обвързани
от разпоредбите на член 8 по отношение на
всяка информация, получена по Споразумението.

Член 10
Език
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В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха Споразумението.
Съставено в София на 20 май 2015 г. и в
Сейнт Питър Порт на 11 юни 2015 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български
и английски език, като двата текста имат
еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Владислав Горанов,
министър на 
финансите

За правителството
на Гърнси:
Гавин Сент Пиер,
първи министър
на Гърнси

ПРОТОКОЛ

към Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Гърнси за обмен на информация по данъчни
въпроси
При подписване на Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси долуподписаните
се договориха за следните разпоредби, които
стават неразделна част от Споразумението:
Разбира се, че за целите на член 9 от Споразумението:
а) обичайните разходи включват вътрешни
административни разходи, всички незначителни външни разходи и режийни разноски, понесени от запитаната страна при разглеждане
и отговаряне на исканията за информация,
подадени от запитващата страна;
б) извънредните разходи включват, но не
се ограничават до, следните разходи:
(i)     р азумни разходи за ангажиране на
експерти, тълковници или преводачи,
когато е необходимо;
(ii)  разумни разходи за доставка на необичайно количество документи на
запитващата страна;
(iii) р азумни разходи на запитаната страна за обжалване, пряко свързано с
конк ретно искане за информаци я,
включително разходи за ангажиране
на външни съвети или съветници; и
(iv) р азумни разходи за придобиване на
заявления или свидетелски показания.
В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха този Протокол.
Съставен в София на 20 май 2015 г. и в
Сейнт Питър Порт на 11 юни 2015 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български
и английски език, като двата текста имат
еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Владислав Горанов,
министър на 
финансите
4495

За правителството
на Гърнси:
Гавин Сент Пиер,
първи министър
на Гърнси
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване
на международните тарифи за роуминг за
телекомуникационни услуги
(Утвърден с Решение № 32 от 22 януари
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
12 април 2018 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република
Македония (наричани по-долу „Страните“),
– загрижени от сегашното ниво на международните роуминг тарифи между двете държави;
– отчитайки високото ниво на цените на
едро за терминиране на повиквания, които
водят до високи цени на мобилни разговори,
SMS и обмен на данни в роуминг между двете
съседни страни;
– желаейки да намалят тези тарифи в полза
на гражданите на двете страни,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Страните ще насърчават мобилните оператори (всички оператори се наричат „Операторите“)

на Република България и Република Македония да постигнат конкретни споразумения
помежду си за целта на този Меморандум, а
именно – трайното намаляване на международните тарифи на едро („Тарифите“).
Страните ще насърчават Операторите да
полагат максимални усилия за достигане на
пределните нива, указани в Регламент (ЕС)
2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки
относно открит достъп до интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите,
свързани с електронните съобщителни мрежи
и услуги, и Регламент (ЕС) № 531/2012 относно
роуминга в обществени мобилни съобщителни
мрежи в рамките на Съюза. Страните считат,
че това ще доведе до намаляване на цените
на дребно на услугите в роуминг за крайните
потребители.
Член 2
За целите на прилагането на чл. 1 Страните
се договарят да си сътрудничат в рамките на
Международния съюз по далекосъобщения,
както и чрез двустранни контакти.
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Член 3
Страните вярват, че намаленията на цените
на едро следва да бъдат отразени (ако това е
технически възможно) в намаляването на цените на дребно за роуминг в полза на гражданите
на двете държави.
Член 4
Страните насърчават Операторите по време
на преговорите за споразумение по чл. 1 да
вземат предвид следното:
• Настоящите тарифи между мобилните
оператори на Република България и Република
Македония следва да бъдат намалени;
• Двустранните преговори между Операторите ще се основават на взаимна поверителност
с цел сключване на двустранни споразумения
за нови намалени международни тарифи за
роуминг на едро;
• Операторите, не по-късно от 6 месеца
след приключване на двустранните преговори,
ще информират страните и техните съответни
национални регулаторни органи за резултатите.
Член 5
Всяка дейност, извършена от Страните в
изпълнение на настоящия Меморандум за
разбирателство, се извършва в съответствие
с компетенциите и с приложимите закони и
разпоредби на всяка Страна.
Член 6
Никоя Страна и никой Оператор нямат
право да предават на трети лица търговска поверителна информация, получена в изпълнение
на този Меморандум за разбирателство, без
предварителното писмено съгласие на Страната
или Оператора, от които произхожда такава
информация. Страна или Оператор, който
разкрива поверителна информация на друга
страна или оператор, следва да гарантира, че
тази информация е ясно обозначена като такава.
Член 7
Настоящият Меморандум за разбирателство
влиза в сила от датата на получаването на
втората от двете дипломатически ноти, с които
Страните взаимно се уведомяват за изпълнението на техните вътрешноправни процедури за
влизането му в сила. Той остава в сила, докато
някоя от Страните не уведоми другата писмено по дипломатически път за намерението си
да го прекрати най-малко шест месеца преди
планираната дата на прекратяване.
Член 8
При прилагането на този Меморандум за
разбирателство Република България спазва задълженията, произтичащи от нейното членство
в Европейския съюз.
Член 9
Този Меморандум за разбирателство може
да бъде изменян по всяко време по взаимно
съгласие на Страните и в писмен вид. Изме-
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ненията влизат в сила съгласно разпоредбите
на чл. 7 на настоящия Меморандум. Измененията стават неразделна част от настоящия
Меморандум за разбирателство.
Подписан в Струмица на 23 ноември 2017 г.
в два оригинални екземпляра на английски
език, като и двата текста са с еднаква сила.
За Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията на
Република България: 
Ивайло Московски,
министър
4479

За Министерството
на информационното
общество и
администрацията на
Република Македония:
Дамян Манчевски,
министър

Наредба за изменение и допълнение на 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.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Периодичните прегледи на ППС
по реда на тази наредба са задължителни за
всички моторни превозни средства и теглените
от тях ремаркета, регистрирани в Република
България, и пътните превозни средства, с
които се извършват превози с атракционна
цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили,
специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите, и пътните
превозни средства с животинска тяга.
(2) Наредбата се прилага за превозни
средства, чиято конструктивна максимална
скорост надвишава 25 km/h, от следните
категории:
1. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на
пътници и техния багаж, с не повече от осем
места за сядане, без мястото за сядане на
водача – превозни средства от категория М1;
2. моторни превозни средства, проектирани
и конструирани основно за превоз на пътници
и техния багаж, с повече от осем места за
сядане, без мястото за сядане на водача, в
които може да има място за стоящи пътници – превозни средства от категории М2 и М3;
3. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на
товари, с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 t – превозни средства
от категория N1;
4. моторни превозни средства, проектирани
и конструирани основно за превоз на товари
с технически допустима максимална маса
над 3,5 t – превозни средства от категории
N2 и N3;
5. ремаркета, проектирани и конструирани
за превоз на товари или пътници, както и за
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настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса до 0,75 t за категория
О1 и 3,5 t за категория О2;
6. ремаркета, проектирани и конструирани
за превоз на товари или пътници, както и за
настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса над 3,5 t – превозни
средства от категории О3 и О4;
7. дву-, три- и четириколесни превозни
средства – превозни средства от категории
L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6,
L6e, L7 и L7e;
8. колесн и т ра к т ори с конс т ру к т и вна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h.
(3) Наредбата се прилага и за тролейбусите
и трамвайните мотриси.
(4) Наредбата не се прилага за самоходните
машини, колесните трактори с конструктивна
максимална скорост, ненадвишаваща 40 km/h,
и ремаркетата, теглени от тях.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „L1, L2, L3, L3e, L4, L4e,
L5, L5е и L7е“ се заменят с „L1, L1e, L2, L2e,
L3, L3e, L4, L4e, L5, L5е, L6, L6e, L7 и L7е“;
б) в т. 2, буква „а“ думите „L1, L2, L3,
L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, N1, O1 и G“ се
заменят с „L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e,
L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, N1, O1, O2 и G“;
в) в т. 3, буква „а“ думите „L1, L2, L3, L3e,
L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3,
O1, O2, O3, O4 и G“ се заменят с „L1, L1e,
L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e,
L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3,
O4, G и колесни трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h“;
г) в т. 5, буква „а“ думите „L1, L2, L3, L3e,
L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3,
O1, O2, O3, O4 и G“ се заменят с „L1, L1e,
L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e,
L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3,
O4, G и колесни трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h“.
2. В ал. 3 накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „в зависимост от оборудването на линията по чл. 9, ал. 1“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „категория L, с изключение на мотопедите“ се заменят с „категории
L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6,
L6e, L7, L7e“.
2. В т. 2 след означението „О1“ се поставя
запетая и се добавя „О2“.
3. В т. 3 означението „О2“ се заличава, а
след означението „О4“ се поставя запетая и се
добавя „и колесни трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след означението „О4“ се добавя
„колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 3:
a) в т. 1 думите „M1, N1 и O1“ се заменят
с „M1, N1, О1 и O2“;
б) в т. 2 думите „M2, M3, N2, N3, O2,
O3 и O4“ се заменят с „M2, M3, N2, N3, O3
и O4 и колесни трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думите „L1, L2, L3,
L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e“ се заменят с „L1,
L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6,
L6e, L7 и L7e“;
бб) в буква „г“ преди думата „газоанализатор“ се добавя „четирикомпонентен“;
вв) създават се букви „к“ и „л“:
„к) димомер;
л) уст ройст во за свързване к ъм електронния интерфейс на превозното средство
(четящо устройство на системата за бордова
диагностика);“
б) в т. 2:
аа) в основния текст след означението „О1“
се поставя запетая и се добавя „О2“;
бб) буква „а“ се заличава;
в) в т. 3:
аа) в основния текст означението „О2“ се
заличава;
бб) създава се буква „в“:
„в) устройство за проверка на окачването
на осите и колелата (детектор за свободния
ход на колелото);“
г) в т. 4 след буква „и“ се поставя тире и
се добавя буква „л“;
д) точка 5 се изменя така:
„5. линията за периодични прегледи на
трамвайни мотриси е оборудвана с уредите,
съоръженията и средствата за измерване по
т. 1 – 3 с изключение на тези по т. 1, букви
„в“, „г“, „ж“, „з“, „к“ и „л“, т. 2, букви „а“ и
„д“ и т. 3, буква „в“.
2. В ал. 2 след думата „газоанализаторът“
се добавя „по ал. 1, т. 1, буква „г“, а думите
„ал. 1, т. 1, буква „г“ и т. 2, буква „а“ се заменят с „ал. 1, т. 1, буква „л“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Стендът за измерване на спирачните
сили на ППС и димомерът трябва да са от
одобрен тип по реда на Закона за измерванията и да са преминали първоначална или
последваща проверка.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Газоанализаторът на отработени газове
от МПС трябва да е с оценено съответствие
по реда на Закона за техническите изисквания
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към продуктите. Първата последваща периодична проверка на газоанализатора с оценено
съответствие се извършва след изтичане на
един период на валидност на последващата
проверка, считано от годината на нанасяне
на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.
(6) Газоанализатори от одобрен тип по
реда на Закона за измерванията, пуснати
в действие преди 30.10.2016 г., трябва да са
преминали последваща проверка.
(7) Стендът за измерване на спирачните
сили на ППС, газоанализаторът и димомерът
преминават последващи проверки по реда и на
Закона за измерванията на следните периоди:
1. стендът за измерване на спирачните
сили на ППС – на всеки две години;
2. газоанализаторът и димомерът – всяка година.“
§ 6. В чл. 11, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 15 след думата „данните“ се добавя
„в реално време“.
2. В т. 17, буква „б“ тирето и думите след
него до края на текста се заличават.
3. Точка 18 се заличава.
4. Създават се т. 20 – 23:
„20. визуализация на информацията за
показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на
техническата изправност;
21. предаване на резултатите от извършените периодични прегледи за проверка
на техническата изправност в реално време
към Министерството на вътрешните работи,
което включва информацията, определена
с наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата;
22. съхранение на данните за извършените периодични прегледи за проверка на
техническата изправност в продължение на
минимум 60 месеца от датата на извършване
на прегледа;
23. извършване на сп равка по имена,
БУЛСТАТ и номер на разрешението на КТП
за превозни средства, преминали на преглед
в КТП на службите за сигурност по § 1, т. 1
от Закона за защита на класифицираната информация, от лица, които притежават достъп
до класифицирана информация по Закона за
защита на класифицираната информация.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „и контролно-техническите пунктове са на територията на едно и
също населено място“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Не се допуска председателят на комисия и техническият специалист да участват в
комисия по извършване на периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
превозни средства, които са тяхна собственост
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или собственост на свързани с тях лица, и на
превозни средства, в поддръжката и ремонта
на които председателят на комисията и техническият специалист са участвали.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „а техническият специалист,
извършващ прегледи на превозни средства от
категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и
L7e – да е правоспособен водач на моторно
превозно средство от категория „А“ и запетаята пред тези думи се заличават;
б) създава се т. 6:
„6. да п ри т ежава най-ма лко 3 години
професионален опит по специалността от
завършеното средно или висше образование
по една или повече специалности, посочени
в приложение № 1, или равностоен на него,
като учебни занимания в областта на пътните
превозни средства.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се заличава;
б) в т. 3 след думата „квалификация“ се
добавя „за прегледи и проверки по ADR или
първоначални проверки на допълнително
монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ“.
3. В ал. 3 т. 2 се заличава.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „учебни заведения“ се
заменят с „училища“ и след думата „акредитирани“ се добавя „по специалности по букви
„А“ и „Б“ на приложение № 1“.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя
„включва теоретична и практическа подготовка и“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Учебните дисциплини, които обхващат
най-малко темите, посочени в приложение
№ 1а, както и продължителността на допълнителното обучение се определят с учебната
документация по ал. 2.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допълнителното обучение по ал. 1 е
първоначално и периодично. Техническите
специалисти преминават допълнително първоначално обучение преди вписването им в
регистъра по чл. 15, ал. 1, след което на всеки
2 години преминават периодично обучение.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Допълнителното обучение завършва
с полагане на изпит пред комисия, в състава на която се включва представител на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
6. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) След завършване на допълнителното
обучение и успешно издържан изпит висшето
училище издава на:
1. техническите специалисти по чл. 13,
ал. 1 – удостоверение за допълнително обуче-
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ние за извършване на периодични прегледи на
ППС след завършване на първоначалното им
обучение, преди вписването им в регистъра
по чл. 15, ал. 1, както и след завършване на
периодичното им обучение по ал. 4;
2. техническите специалисти по чл. 13,
ал. 2 – свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и
проверки по ADR или първоначални прегледи
и проверки на допълнително монтираните в
МПС уредби, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ след завършване на първоначалното им обучение, преди
вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1 и
удостоверение за допълнително обучение за
извършване на прегледи и проверки по ADR
или първоначални прегледи и проверки на
допълнително монтираните в МПС уредби,
които позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ след завършване на периодичното
им обучение по ал. 4.
(7) Удостоверението за първоначалното
допълнително обучение е безсрочно, а удостоверението за периодичното допълнително
обучение се издава със срок на валидност
2 години. В случаите, когато техническият
специалист не упражнява дейността по извършване на прегледи и проверки на превозни
средства, за която е получил удостоверението,
в срок до 1 година от издаването му, специалистът преминава периодично допълнително
обучение.
(8) Удостоверението по ал. 7 съдържа наймалко следната информация:
1. идентификация на техническия специалист (име и фамилия на техническия
специалист);
2. категории превозни средства, за които
техническият специалист е оправомощен да
извършва прегледи за проверка на техническата изправност;
3. наименование на издаващия орган;
4. дата на издаване.
(9) След всеки изпит по ал. 5 висшето
училище изпраща до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ следната информация за всяко
лице, което е положило изпит:
1. име, презиме и фамилия на лицето,
положило изпит;
2. единен граждански номер и/или личен
номер на чужденец;
3. вид на документа с вписани категории
ППС и вида на проверките в зависимост от
предназначението на ППС;
4. издател;
5. валидност на документа.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се добавя „или без да е
извършен преглед по реда на тази наредба“;
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б) в т. 5 след думата „изискването“ се добавя „председателят на комисията, извършваща
прегледите или“;
в) в т. 7 след думата „когато“ се добавя
„председателят на комисията, извършваща
прегледите или“;
г) създават се т. 9 и 10:
„9. когато председателят на комисията,
извършваща прегледите, въведе некоректни
данни за идентификация на пътното превозно
средство, представено на преглед в информационната система по чл. 11, ал. 3;
10. когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност
на пътно превозно средство от категория, за
която контролно-техническият пункт няма
издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се заличават от регистъра по ал. 1
председателят на комисията, извършваща
прегледите, и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от
лицето, получило разрешение по чл. 17, или
от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано
производство за заличаване по реда на ал. 2,
т. 3 – 10.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „т. 3 – 8“ се заменят с „т. 3 – 10“.
§ 11. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Регистърът по чл. 15, ал. 1 съдържа информация за:
1. името, презимето и фамилията на техническия специалист;
2. единния граждански номер и/или личния
номер на чужденец;
3. националността на техническия специалист;
4. датата на раждане на техническия специалист;
5. адреса на техническия специалист;
6. образованието на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност,
изображение на дипломата);
7. допълнителното обучение на техническия специалист (издател, дата на издаване и
валидност, изображение на дипломата);
8. свидетелството за правоуправление на
МПС (издател, дата на издаване и валидност,
изображение на дипломата);
9. номера на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на ППС в списъка,
към който е включено лицето;
10. наименованието на лицето по чл. 16;
11. областния отдел на ИА А А, на територията на която се намира КТП, в което
работи техническият специалист;
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12. текущото състояние на правата, произтичащи от разрешението (валиден, закрит,
заявен, изтекъл, отнет);
13. качеството на техническия специалист
при у частие в комиси ята за извършване
на техническия преглед – като член и/или
председател;
14. дата на включване в списъка към разрешението по т. 9;
15. пореден номер в списъка към разрешението по т. 9;
16. вид и номер на печата, предоставен на
техническия специалист, и дата на неговото
предоставяне/отнемане;
17. категории превозни средства и видове
допълнителни проверки, свързани с предназначението на превозните средства, за
които техническият специалист има права
да извършва прегледи и проверки;
18. дата на последна промяна, свързана с
обстоятелствата по включването на техническия специалист в списъка към разрешението
по т. 9;
19. текущо състояние на техническия специалист (включен, заличен).“
§ 12. В чл. 16 след думите „извършват от“
се добавя „Министерството на вътрешните
работи, Държавната агенция „Технически
операции“, Националната служба за охрана,
учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за
висшето образование“ и се поставя запетая.
§ 13. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5:
a) в буква „в“ след текста се добавя „не
се изисква представянето на свидетелство
за управление на моторно превозно средство, когато то е издадено от органите на
Министерството на вътрешните работи; в
тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна
проверка на обстоятелството по чл. 13, ал. 1,
т. 2 в регистъра на българските документи
за самоличност, воден в Министерството на
вътрешните работи“;
б) в буква „г“ след текста се добавя „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица
извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 3 в Министерството
на правосъдието за заявените технически
специалисти, които са български граждани“;
в) в буква „д“ след текста се добавя „не
се изисква представянето на справка, когато
се касае за договор, сключен с работодател
по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда,
като в тези случаи Изпълнителна агенция
„А втомобилна админист раци я“ извършва
служебна проверка на обстоятелството по
чл. 12, ал. 4 в регистъра на уведомленията
за сключване, изменение или прекратяване
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на трудовите договори и уведомленията за
промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите“;
г) в буква „е“ текстът след думата „орган“
се заличава.
2. В т. 6 накрая на текста се поставя тире
и се добавят думите „когато разполага с такъв, или декларация за стартирала процедура
по издаване на сертификат за внедрената в
контролно-техническия пункт система за
управление на качеството, като след приключване на процедурата по сертифициране,
но не по-късно от 6 месеца от стартирането
є, лицето по чл. 16 изпраща заверено копие
на получения сертификат“.
3. В т. 10 думите „или копие на документ за
одобрение и премината проверка за годност,
заверени със свеж печат от съответното лице,
извършило одобрението или проверката;“ се
заменят с „ЕС декларация за съответствие за
газоанализатора и декларация за съответствие
с одобрен тип за стендовете за проверка на
спирачните сили и димомерите, както и свидетелства за проверки по реда на чл. 9, ал. 6“.
§ 14. В чл. 19, ал. 4 се създава т. 5:
„5. категориите ППС и минимално време за извършване на периодични преглед и
проверки за всяка категория ППС“.
§ 15. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Срокът на валидност на разрешението по чл. 17 може да бъде удължен
с нови 5 години, ако лицето по чл. 16 е подало заявление по приложение № 3а до 14
дни преди изтичане на срока и отговаря на
изискванията на тази наредба.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицето по
чл. 16 декларира, че не е извършена промяна в
обстоятелствата, удостоверени с документите
по чл. 18, ал. 1, за която не е уведомен писмено
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ при
спазване на изискванията, посочени в чл. 24.
(3) При удължаване на срока на валидност
на разрешението в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ се извършва служебна проверка за обстоятелствата,
удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1.
(4) Когато при служебната проверка по
ал. 3 се установи несъответствие с обстоятелствата по ал. 2, лицето по чл. 16 се уведомява
писмено за установените несъответствия и
служебно се спира достъпът на председателя/
ите на комисията/ите, извършваща/и периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на ППС до информационната
система по чл. 11, ал. 3.
(5) Когато при служебната проверка по
ал. 3 се установи съответствие с обстоятелствата по ал. 2, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
удължава срока на валидност на разрешени-
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ето в срок до 14 дни от датата на подаване
на заявлението.“
§ 16. В чл. 21, ал. 3 думите „областни отдели“ се заменят с „регионални звена“.
§ 17. В чл. 22, ал. 1, т. 4 накрая на текста
се добавя „или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание“.
§ 18. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) За промяна в обстоятелствата по ал. 1
и 4 се счита и преиздаването на документ
по чл. 18, ал. 1 поради изтичане на неговия
срок на валидност.“
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 4 преди прекратяване на правата Изпълнителна агенция
„А втомобилна админист раци я“ извършва
инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на
контролно-техническия пункт. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението
по искане на неговия притежател, когато за
него е образувано производство за отнемане
на разрешението и списъка към него по реда
на чл. 26.“
§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „извършват от“ се
добавя „председател на комисията, извършваща прегледите или“;
б) в т. 5 накрая на текста се добавя „по
реда на тази наредба“.
2. В ал. 2, т. 2 след думите „предоставени
на“ се добавя „председателите на комисиите,
извършващи прегледите и“.
§ 21. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътните превозни средства подлежат
на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и
превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили,
къмпинг-автомобилите и линейките – преди
изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след
което всяка година;
2. лек ите таксимет рови автомобили и
превозните средства от категории М2 и М3,
с изключение на къмпинг-автомобилите – на
всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категории N2
и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална
регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки
6 месеца;

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

5. на всеки две години – превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) L1, L1e, L2, L2e, L6 и L6e;
6. л и ней к и т е, к ъм п и н г-а вт омоби л и т е,
къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3
и О4, колесните трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h,
и пътните превозни средства, с които се
извършват превози с атракционна цел – всяка година.“
§ 22. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. Пътните превозни средства се
представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като
сроковете по чл. 29, ал. 1 не се прилагат при:
1. временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност,
възникнала след произшествие и засегнала
някой от следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство:
ходова част, окачване, кормилно управление,
спирачна уредба, системи за активна и пасивна безопасност;
2. изменение в конструкцията на превозно
средство, свързана с безопасността на превозното средство или опазването на околната
среда или промяна на категорията му.“
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „стълби“ се добавя
запетая и думите „товарни и специални автомобили с допустима максимална маса над
3,5 тона, оборудвани с хладилни устройства,
както и за ремаркета, оборудвани с хладилни
устройства“;
б) точка 4 се отменя.
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „газове“ се поставя
запетая и се добавя „нивото на шума“.
2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) Периодичните прегледи на ППС от
категории M1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, O2, O3
и О4 и колесните трактори с конструктивна
максимална скорост, надвишаваща 40 km/h,
обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване
на спирачната уредба; кормилно управление;
видимост; светлини, светлоот ра жатели и
електрическо оборудване; оси, колела, гуми
и окачване; шаси и оборудване, свързано с
шасито; друго оборудване; вредно въздействие;
допълнителни проверки на превозни средства
за превоз на пътници от категории М2 и М3.
(3) Периодичните прегледи на ППС от
категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e,
L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e обхващат най-малко
следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната
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у редба; кормилно у правление; видимост;
светлини, светлоотражатели и електрическо
оборудване; оси, колела, гуми и окачване;
шаси и оборудване, свързано с шасито; друго
оборудване и вредно въздействие.
(4) За всяка област, посочена в ал. 2 и 3,
контролно-техническите пунктове извършват
периодичен преглед на ППС, който обхваща
най-малко елементите, посочени в приложение № 5, част I, т. 2, като използват приложимия метод за проверка на тези елементи.
Прегледът включва и отделна проверка дали
съответните части и компоненти на превозното средство отговарят на задължителните
характеристики, свързани с безопасността и
опазването на околната среда, които са били
в сила в момента на одобряването, или когато
е приложимо, в момента на преоборудването.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Периодичните прегледи на ППС и
прегледите и проверките по ADR се извършват, като се използват наличните техники и
оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на части от
ППС освен в случаите, когато е необходимо
разглобяване с цел идентификация и/или
проверка и изпитване на елемент от превозното средство за превоз на опасни товари.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думата „измити“ се заменя с „почистени“, а
накрая на текста се добавя „и оборудвани
съгласно изискванията на чл. 139, ал. 2 от
Закона за движението по пътищата“.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ се
добавя „или оправомощени от него длъжностни лица“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ се заличават;
б) в т. 1 след д у ми те „серт ификат по
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „което
се подава в седалището на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
в регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
в) точка 3 се отменя.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в
регистъра на превозните средства, воден в
Министерството на вътрешните работи.“
§ 26. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
„(1) Периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията
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на Република България и на колесни трактори с конструктивна максимална скорост,
надвишаваща 40 km/h, се извършват в контролно-технически пункт от категория III или
V, които имат площ с размери, достатъчни
за разполагане на извънгабаритни ППС и
тракторите.“
§ 27. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на
извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и
техническите характеристики на превозното
средство, необходими за извършването на
прегледа;
3. лицето, представило превозното средство
на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който
е извършен прегледът;
5. датата, на която е извършен прегледът;
6. председателя на комисията и техническия
специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са
констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия
преглед;
10. издадените документи за техническа
изправност на превозното средство.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ осигурява на председателите
на комисиите за извършване на периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на ППС достъп до регистъра по ал. 2,
по VIN на превозното средство, за данните
от показанието на километропоказателя и
информацията по т. 5, 7, 8 и 10 от ал. 2.“
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) За всеки елемент, който се проверява,
в приложение № 5 се съдържа минимален
списък на възможните неизправности и нивото на тяхната сериозност. Неизправностите,
установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в
три групи в зависимост от въздействието им
върху безопасността на превозното средство,
въздействието им върху околната среда и
риска, който пора ж дат за у частниците в
движението, както следва:
1. незначителни неизправности;
2. значителни неизправности;
3. опасни неизправности.
(2) Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху
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безопасността на превозното средство или
без въздействие върху околната среда, както
и малките несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на
превозното средство. При констатиране на не
повече от четири такива неизправности и/
или несъответствия, но не повече от две за
една система, възел или елемент, превозното
средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното
средство не се подлага на повторен преглед,
но водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности.
(3) Значителни са неизправностите, които оказват отрицателно въздействие върху
безопасността на превозното средство или
оказват въздействие върху околната среда,
или пораждат риск за участниците в движението, както и по-значителните несъответствия с експлоатационните характеристики и
конструкцията на превозното средство. При
констатиране на такива неизправности и/
или несъответствия превозното средство не
може да се движи по пътищата, отворени за
обществено ползване, освен за да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като
водачът трябва да вземе необходимите мерки
за безопасността на движението. Значителни
неизправности са и несъответствия между
данните за регистрационния номер и/или
идентификационния номер на превозното
средство от свидетелството за регистрация и
представеното за преглед ППС. Превозното
средство се подлага на повторен преглед след
отстраняване на установените неизправности
и/или несъответствия.
(4) Опасни са неизправностите, които
представляват пряк и непосредствен риск за
безопасността на движението или оказват
въздействие върху околната среда. При установяване на такива неизправности временно
се отнема регистрацията на неизправното
превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено
ползване. Превозното средство се подлага
на повторен преглед след отстраняване на
установените неизправности и/или несъответствия.“
2. В ал. 5 след думите „безопасността на
превозното средство“ се поставя запетая и
се добавя „околната среда“.
3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Превозно средство с неизправности,
попадащи в повече от една от групите неизправности по ал. 1, се класифицира в групата,
отговаряща на по-значителната неизправност.
(7) Превозно средство с няколко неизправности в рамките на един и същ елемент,
подлежащ на проверка съгласно приложение
№ 5, може да се класифицира в следващата
по сериозност група неизправности, ако се
прецени, че комбинираното въздействие на
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тези неизправности създава по-висок риск за
безопасността на движението.“
§ 29. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „буква Б или В“ се
добавят думите „приложение № 7“, поставени
в скоби.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Издадените удостоверения за техническа изправност част I, буква А и част II (приложение № 7) и знаци за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
ППС запазват валидността си при промяна на
собственика на ППС, когато не се подменят
табелите с регистрационните номера.“
§ 30. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пред думите „може да се състои“ се добавя „се извършва в контролнотехническия пункт, в който са установени
неизправностите и“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при проверката по т. 8.1.1
от част I на приложение № 5 техническият
специалист прецени, че нивото на шу ма
може да е на границата на допустимото, при
прегледа по ал. 1 се представя документ от
акредитирана лаборатория за измерено ниво
на шум, излъчван от неподвижно превозно
средство съгласно приложим регулаторен акт
за одобряване типа на превозните средства
по отношение на шума.“
§ 31. В чл. 41, ал. 1 след думата „категория“ запетаята и думите до края на текста
се заличават.
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „прегледите за техническа изправност“ се заменят с „периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност“, а след думата „наредба“ се добавя „и не
плащат на техническите специалисти, които
са наети от тях, никакви възнаграждения,
дори под формата на премии или добавка
към заплатата, свързани със заключенията
от прегледите за проверка на техническата
изправност на превозните средства или броя
на извършените прегледи“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. осигу ряват безпристрастност, обективност и високо качество на периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда,
определени в тази наредба;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думата „съоръженията“ се поставя запетая и
се добавя „оборудването, уредите“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след
думата „съоръженията“ се поставя запетая и
се добавя „оборудването, уредите“.
5. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
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§ 33. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 накрая на текста се добавя „и
проверява информацията за показанията на
километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата
изправност, когато на ППС е монтиран километропоказател“.
2. В т. 4 накрая на текста се добавя „и
когато в свидетелството за регистрация на
МПС е отразено оборудването с уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ или
СПГ – вписва данните за лице, монтирало
бутилката, марка, сериен номер, вид гориво,
номер на типово одобряване и година на
производство на бутилката, в този случай
за позиция „лице, монтирало бутилката“ се
вписва номерът на свидетелството за регистрация“.
3. В т. 7 се създава буква „и“:
„и) информира лицето, представило ППС
на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да
бъдат отстранени.“
4. В т. 8 се създава буква „д“:
„д) информира лицето, представило ППС
на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да
бъдат отстранени.“
5. В т. 9 се създава буква „д“:
„д) информира лицето, представило ППС
на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да
бъдат отстранени.“
§ 34. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност
на ППС, към които се прилагат разпечатките
от техническите средства за измерване и разпечатките с информацията за показанията на
километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата
изправност, се подреждат от лицето по чл. 16
по възходящ номер и се съхраняват за срок
1 година след изтичане на срока на валидност
на прегледа в съответния контролно-технически пункт.“
§ 35. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. При всяка комплексна проверка в
контролно-техническите пунктове се извършва инвентаризация на получени, разходвани,
налични и бракувани документи във връзка
с периодичния преглед и/или проверка (протоколи, удостоверения и сертификати).“
§ 36. Създава се чл. 53:
„Ч л. 53. (1) Изп ъ лни телни я т ди рек т ор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа
изправност и знаци за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
пътни превозни средства, когато:
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1. при проверка от контролните органи
се установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа
изправност не съответстват на категорията на
представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите по чл. 30 или е представен неистински документ или документ с
невярно съдържание;
2. при проверка от контролните органи
в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа
се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда на
тази наредба;
б) прегледът е извършен от председател
на комисия или от технически специалист,
който към датата на прегледа не е отговарял
на изискванията на тази наредба;
в) прегледът е извършен със съоръжения,
оборудване, уреди или средства за измерване,
които към датата на прегледа не са отговаряли
на изискванията на тази наредба;
г) резултатите от прегледа са манипулирани
или е нарушена маркировката или пломбата
на оборудването или техниката, с които е
извършен прегледът.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Оспорването не спира изпълнението
на заповедта.“
§ 37. В параграф 1 от допълнителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Историческо превозно средство“ е
механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се
използва за ежедневен транспорт, запазено
и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и
културно наследство и за което има издадена
идентификационна карта от Международната
федерация за старинни автомобили или от
друга упълномощена от нея организация на
територията на държава – членка на Европейския съюз.“
2. Създават се т. 4 – 20:
„4. „Превозно средство“ е всяко нерелсово моторно превозно средство или неговото
ремарке.
5. „Моторно превозно средство“ е всяко
превозно средство на колела, което се задвижва от двигател и се придвижва на собствен
ход, чиято конструктивна максимална скорост
надвишава 25 km/h.
6. „Ремарке“ е всяко превозно средство на
колела, което не се придвижва на собствен
ход и което е проектирано и произведено да
бъде теглено от моторно превозно средство.
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7. „Полуремарке“ е всяко ремарке, проектирано да бъде прикачено към моторно
превозно средство по такъв начин, че част от
него лежи върху моторното превозно средство
и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното
превозно средство.
8. „Дву-, три- и четириколесно превозно
средство“ е всяко превозно средство, което
се задвижва от двигател, на две колела със
или без кош и всяко триколесно или четириколесно превозно средство.
9. „Превозно средство, регистрирано в
Република България“ е превозно средство,
което е регистрирано съгласно Закона за
движение по пътищата и пуснато в употреба
в Република България.
10. „Притежател на свидетелство за регистрация/Собственик на превозното средство“
е юридическо или физическо лице, на чието
име е регистрирано превозното средство.
11. „Период и чен п реглед за п роверк а
на техническата изправност“ е проверка в
съответствие с приложение № 5, предназначена да удостовери, че превозното средство
е безопасно за използване по пътищата,
отворени за обществено ползване, и че отговаря на задължителните характеристики
във връзка с безопасността и опазването на
околната среда.
12. „Одобрение“ е процедура, при която
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ удостоверява, че превозното средство отговаря
на разпоредбите и техническите изисквания,
посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4 от
Закона за движението по пътищата.
13. „Неизправности“ са технически дефекти или други случаи на несъответствия с
експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство, установени при периодичния преглед за проверка
на техническата изправност.
14. „Удостоверение за техническа изправност“ е документ от периодичния преглед за
проверка на техническата изправност, издаден
от лицата по чл. 16, в който се съдържа резултатът от периодичния преглед за проверка
на техническата изправност.
15. „Технически специалист“ е лице, оправомощено от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или от оправомощено от него длъжностно
лице да извършва периодични прегледи за
проверка на техническата изправност в контролно-технически пункт.
16. „Контролно-технически пункт“ е пункт,
в който физическо или юридическо лице,
оправомощено от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или от оправомощено от него длъжностно

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

лице, извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
17. „Път, отворен за обществено ползване“ е път, който се използва от широката
общественост като местен, регионален или
национален път или автомагистрала.
18. „Къмпинг-автомобил“ е моторно превозно средство, което е предназначено за
използване по пътя и представлява подвижно
жилище.
19. „Къмпинг-ремарке“ е ремарке, което
е предназначено за използване по пътя и
представлява подвижно жилище.
20. „Свързани лица“ са съпрузите или
лицата, които се намират във фактическо
съжителство, роднините по права линия, както и физически и юридически лица, с които
техническият специалист или председателят
на комисия се намират в икономически зависимости.“
§ 38. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда изисквания на
Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на моторните
превозни средства и техните ремаркета и
за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L
127, 29.04.2014 г.).“
§ 39. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В буква „А“ се създават т. 10 – 19:
„10. Автомобилно инженерство
11. Автотранспортна техника
12. Ремонт и експлоатация на транспортната техника
13. Земеделска техника и технологии
14. Автомобилна електроника
15. Двигатели и транспортна техника
16. Електромобили
17. Транспортна техника
18. Автотехническа експертиза
19. Автотранспортна и земеделска техника.“
2. В буква „В“:
а) в наименованието думата „техническо“
се заменя със „специално“;
б) създават се т. 8 – 17:
„8. Автотранспортна техника
9. Пътно-строителна техника
10. Автомобилна мехатроника
11. Електрически превозни средства
12. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства
13. Експлоатация на автомобилния транспорт
14. Механизация на селското стопанство
15. Механизация на горското стопанство
16. Електрообзавеждане на транспортна
техника
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17. Електрообзавеждане на електрически
превозни средства за градски транспорт.“
3. В буква „Д“:
а) в наименованието думата „специално“
се заменя с „професионално техническо“;
б) създават се т. 9 – 17:
„9. А вт о т ра нспор т на т ех н и к а (п рофесия – монтьор на транспортна техника)
10. Пътно-строителна техника (професия – монтьор на транспортна техника)
11. Електрически превозни средства (професия – монтьор на транспортна техника)
12. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства (професия – монтьор на подемно-транспортна
техника)
13. Пристанищна механизация (професия – монтьор на подемно-транспортна техника)
14. Механизация на селското стопанство
(професи я – монтьор на селскостопанска
техника)
15. Механизация на горското стопанство
(професия – механизатор на горска техника)
16. Електрообзавеждане на транспортна
техника (професия – електромонтьор)
17. Електрообзавеждане на електрически
превозни средства за градски транспорт (професия – електромонтьор).“
4. Създава се забележка 3:
„3. Специалността от образованието се
признава за специалност от приложение № 1,
когато лицата са изучавали една от дисциплините „механика“, „динамика“, „динамика на
превозното средство“, „двигатели с вътрешно
горене“, „материалознание“, „електроника“,
„електротехника“, „електронни компоненти
на превозното средство“ и „информационнотехнологични приложения“, които са свързани
с пътните превозни средства.“
§ 40. Създава се приложение № 1а към
чл. 14, ал. 3:
„Приложение № 1а
към чл. 14, ал. 3
Списък на темите, които са включени в учебната
документация за провеждане на допълнително
обучение на техническите специалисти
1. Технология на превозните средства:
а) спирачни уредби;
б) кормилно управление;
в) видимост;
г) светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване;
д) оси, колела и гуми;
е) шаси и каросерия;
ж) вредно въздействие и емисии от отработени газове;
з) допълнителни изисквания за специални
превозни средства.
2. Методи за извършване на прегледи.
3. Оценка на неизправностите.
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4. Пра вн и реж и м и, п ри лож и м и о т носно
състоянието на подлежащото на одобрение
превозно средство.
5. Правни режими относно прегледите за
проверка на техническата изправност.
6. Разпоредби, свързани с одобрението, регистрацията и прегледа за проверка на техническата
изправност на превозното средство.
7. Информационно-технологични приложения, свързани с прегледите и администрацията.“

§ 41. В приложение № 2 думите „чл. 148,
ал. 2 от Закона за движението по пътищата
и чл. 17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.
за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията издава“ се заменят с „чл. 148 от Закона
за движението по пътищата министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията издава/преиздава“.
§ 42. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „1. актуално удостоверение за
вписване в търговския регистър – ако лицето
не е регистрирано или пререгистрирано след
1 януари 2008 г., или копие на съдебно решение за регистрация – когато лицето е регистрирано по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, а за чуждестранни
лица – съответен документ, удостоверяващ
регистрацията им; 2. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в
несъстоятелност – документът се представя,
ако търговското дружество не е регистрирано
или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.; 3.
копие на удостоверението за регистрация в
регистър БУЛСТАТ – документът се представя от търговците, които не са регистрирани
или пререгистрирани след 1 януари 2008 г.,
юридическите лица, които не са търговци, и
от чуждестранните лица;“ се заличават.
2. След буква „е“ се създава следното
изречение:
„Документите, посочени в букви „в“, „г“
и „д“, не се представят в случаите по чл. 18,
ал. 1, т. 5, буква „в“, изр. второ, буква „г“,
изр. второ и буква „д“, изр. второ.“
3. В таблица „Списък на техническите
специалисти“ думите „Удостоверение за периодично“ се заменят с „Удостоверение за
първоначално/периодично допълнително“,
изразът „L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и
L7e“ се заменя с „L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5,
L5e, L7 и L7e“, навсякъде думите „свидетелство за периодично обучение“ се заменят с
„удостоверение за периодично обучение“ и
след колона „Притежава квалификация за
проверка на трамвайни мотриси“ се създава
нова колона „Колесни трактори с макс. конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h“.
§ 43. Създава се ново приложение № 3а:

С Т Р.
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„Приложение № 3а
към чл. 20а, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЧРЕЗ
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В ГР. ....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ...........................................................................................................................................................................
(лице по чл. 16 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства (Наредба № Н-32)
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................................................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................
Управител/изпълнителен директор: .................................................................................................................
Телефон: .................................................................................................................................................................
Факс: ………………………………………........................................., e-mail: .........................................................................
Уважаеми господин министър,
Моля да бъде удължен срокът на валидност на Разрешение № …………………. за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и списък на
техническите специалисти към него:
Контролно-технически пункт с адрес: ........................................................................................................
Телефон/Факс: ……………………………...........…………………, e-mail: ........................................................................
Брой линии: ....................................................................................................................................................
Списък на линиите:
Линия №:

Проверки на ППС
от категории

Проверки във връзка
с предназначението

Съответства за категория на
контролно-техническия пункт

1.
2.
Техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, са включени в списъка на техническите
специалисти към разрешението и отговарят на изискванията по чл. 12 – 14.

Удостоверение за периодично обучение №,
дата, издадено от

Свидетелство за начална проф. квалификация
№, дата, издадено от

Удостоверение за периодично обучение №,
дата, издадено от

колесни трактори с макс. конструктивна
скорост, надвишаваща 40 km/h

трамвайни мотриси

тролейбуси

издаване/заверка на ЕКМТ сертификат

автобуси за превоз на деца и/или ученици

автобуси за превоз на пътници

ППС
ППС
от
от
кат.
кат.
М1,
L1,
M2,
L2,
M3,
L3,
N1,
L3e,
N2,
L4,
N3,
L4e,
O1,
L5,
O2,
L5e,
O3 и
L7 и
O4;
L7e
G

Свидетелство за начална проф. квалификация
№, дата, издадено от

Определен за
председател

Първоначална
Проверка
проверка
на ППС
на уредпо ADR
бите ВНГ/
СПГ

Притежава квалификация за
проверка на:

за таксиметров превоз на пътници

Удостоверение за първоначално/периодично допълнително
обучение №, дата, издадено от

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата,
издадено от

Образование (средно/висше)

Диплома за завършено образование №, дата, издадена от

Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории

Единен граждански номер и/или личен номер на чужденец

№
по
ред

Име, презиме, фамилия

Списък на техническите специалисти:

§ 44. Досегашното приложение № 3а става
приложение № 3б и в него се добавя трета
забележка:
„Документите, посочени в т. 3, 4 и 5, не
се представят в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 5,
буква „в“, изр. второ, буква „г“, изр. второ и
буква „д“, изр. второ.“
§ 45. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Част I се изменя така:

„Част I
Минимални изисквания относно съдържанието и
препоръчителните методи на проверка
1. Общи положения
В настоящата част се определят подлежащите
на проверка системи и елементи на превозните
средства. В нея подробно се описват препоръчителният метод на тяхната проверка и критериите,
които трябва да бъдат използвани, за да се определи дали техническото състояние на превозното
средство е приемливо.
Проверката трябва да обхваща най-малко
изброените в т. 2 елементи, при условие че те са
свързани с оборудването на превозното средство,
което се проверява. Проверката включва и отделна
проверка дали съответните части и компоненти
на превозното средство отговарят на задължителните характеристики, свързани с безопасността

Елемент

и опазването на околната среда, които са били
в сила в момента на одобряването, или когато е
приложимо, в момента на преоборудването.
Когато конструкцията на превозното средство
не позволява прилагането на методите на проверка,
посочени в настоящата част, проверката може да
се извърши в съответствие с алтернативни методи
на проверка, които отчитат спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.
Проверката на изброените в т. 2 елементи се
счита за задължителна в рамките на периодичния
преглед за проверка на техническата изправност с
изключение на елементите с указание „Х“, които
са свързани с техническото състояние на превозното средство и неговата годност за използване на
пътя, но не се считат за съществени в рамките на
прегледа за проверка на техническата изправност.
Указанието „причини за неизправност“ не
се прилага в случаите, в които те се отнасят
за изисквания, които не са били предписани в
съответното законодателство за одобряване на
типа по време на първоначалната регистрация
или първоначалното пускане в употреба или в
изискванията за преоборудване.
Когато е посочен визуален метод на проверка,
това означава, че в допълнение към огледа на
съответните елементи техническият специалист
при необходимост също и манипулира с тях, прави
оценка на издавания от тях шум или използва
други подходящи средства за проверка, без да се
прилага оборудване.
2. Съдържание и методи на проверка. Оценка
на неизправностите на превозните средства
Прегледът обхваща най-малко изброените в
таблицата по-долу елементи, като се използват
посочените в нея минимални стандарти и препоръчителни методи.
За всички подлежащи на проверка системи
и компоненти на превозните средства оценката
на неизправностите се извършва в съответствие
с посочените в таблицата критерии за всеки отделен случай.
Неизправностите, които не са посочени в
настоящата част, се оценяват от гледна точка
на рисковете, които крият за безопасността на
движението по пътищата.

Метод

1

2
0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
0.1. Табели с ре- Визуална проверка
г ис т ра ц ион н и я
номер
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Оценка на
неизправностите

Причини за неизправност

опасни

Във връзка с чл. 20а, ал. 2 от Наредба № Н-32
декларирам, че не е извършена промяна в обстоятелствата, посочени в документите по чл. 18, ал. 1
от Наредба № Н-32, промяна на обстоятелствата,
посочени в списъка на техническите специалисти
към издаденото Разрешение №…..…, удостоверени
пред Вас с документите по чл. 18, ал. 1, т. 5 от
Наредба № Н-32 и адреса на контролно-техническия пункт, за които писмено не е уведомен
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ при спазване на
изискванията на чл. 24 от Наредба № Н-32.
…………………………………
Подпис и печат
на заявителя“
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3

4

5

6

а) Липсваща(и) табела(и) или несигурно закрепена(и) така, че има
вероятност да падне(ат)
б) Липсващ или нечетлив надпис

Х

в) Не е в съответствие с документите или регистрацията на
превозното средство
г) Поставени не на определени за
тази цел места

Х

Х

Х

С Т Р.
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0.2. Идентифи- Визуална проверка
кационен номер/
номер на рама/
сериен номер на
превозното средство
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3

4

5

а) Липсва или не може да се открие

Х

б) Непълен, нечетлив, очевидно
фалшифициран или не съответства
на документите на превозното
средство

Х

в) Нечетливи документи на превозното средство или технически
неточности

6

Х

г) Заличен или пренабит

Х

1. ОБОРУДВАНЕ НА СПИРАЧНАТА УРЕДБА
1.1. Механично състояние и функциониране
1.1.1. Ос на педала/ръкохватката
на работната
спирачка

Визуална проверка на елементите а) Оста е прекалено стегната
при задействане на спирачната уредба б) Прекомерно износване или
Забележка. Превозни средства със
хлабина
спирачни уредби със сервоусилвател
следва да се проверяват при загасен
двигател

Х

1.1.2. Състояние
на педала/ръкохватката и ход
на задвижващото устройство на
спирачката

Визуална проверка на елементите
при задействане на спирачната уредба
Забележка. Превозни средства със
спирачни уредби със сервоусилвател
следва да се проверяват при загасен
двигател

а) Прекомерен или недостатъчен
свободен ход

Х

1.1.3. Вакуумна
помпа или компресор и резервоари

Визуална проверка на елементите
при нормално работно налягане.
Проверка на времето, необходимо на
вакуума или въздушното налягане да
достигнат сигурна работна стойност
и функциониране на предупредителното устройство, многокръговия
предпазен клапан и изпускателния
клапан

а) Недостатъчно налягане/вакуум,
което да осигури:
най-малко четири задействания
на спирачката след задействане
на предупредителното устройство
(или манометърът показва опасни
показания)
най-малко две задействания на
спирачката след задействане на
предупредителното устройство
(или манометърът показва опасни
показания)

1.1.4. Предупре- Проверка на функционирането
дителен индикатор или манометър за ниско
налягане

б) Спирачният механизъм не се
отделя правилно
Засегнато е функционирането му

Х

Х
Х

в) Липсващо, разлепено или износено покритие против хлъзгане на
спирачния педал

Х

Х

Х

б) Времето, необходимо за достигане на сигурна работна стойност на въздушното налягане/
вакуума, е твърде дълго съгласно
изискванията(а)

Х

в) Многокръгови ят предпазен
клапан или изпускателният клапан
не функционира

Х

г) Изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането
или шумно изпускане на въздух

Х

д) Външна повреда, която е вероятно да повлияе върху функционирането на спирачната уредба
Показателите на резервната спирачна уредба не са достигнати

Х

Неизправен или дефектен манометър или индикатор
Не може да се установи ниско
налягане

Х
Х
Х

БРОЙ 38
1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

1.1.5. Ръчно за- Визуална проверка на елементите
действан клапан при задействане на спирачната уредба
за управление на
спирачката

1.1.6. Механизъм Визуална проверка на елементите
за задействане на при задействане на спирачната уредба
с п и р ач к ат а з а
паркиране, лост
за у правление,
палец на спирачката за паркиране, електронна
спирачка за паркиране

1.1.7. Спирачни Визуална проверка на елементите
клапани (клапа- при задействане на спирачната уредба
ни с крачно управление, разтоварващи клапани, регулиращи
клапани)

1.1.8. Съединения за спирачки на ремаркета
(електрически и
пневматични)

Разединяване и повторно свързване на съединението на спирачната
уредба между теглещото превозно
средство и ремаркето

1.1.9. Резервоар Визуална проверка
за сгъстен въздух

С Т Р. 3 9
3

4

5

а) Органът за управление е напукан, повреден или прекомерно
износен

Х

б) Органът за управление е несигурно закрепен към клапана или
несигурно закрепен клапан

Х

в) Хлабави съединения или изтичане в уредбата

Х

г) Незадоволително функциониране

Х

а) Палецът не задържа правилно

Х

б) Износване на оста на лоста или
на механизма на палеца
Прекомерно износване

Х
Х

в) Прекомерен ход на лоста, показващ неправилно регулиране

Х

г) Липсващ, повреден или нефункциониращ механизъм за задействане

Х

д) Неправилно функциониране,
преду предителни ят индикатор
показва неизправност

Х

а) Повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух
Засегнато е функционирането му

Х

б) Прекомерно изтичане на масло
от компресора

Х
Х

в) Клапанът е несигурно или неправилно монтиран

Х

г) Изтичане на спирачна течност
Засегнато е функционирането му

Х

а) Кранът или самозатварящият
се клапан е дефектен
Засегнато е функционирането му

Х

б) Кранът или клапанът е несигурно или неправилно монтиран
Засегнато е функционирането му

Х

Х

Х

Х

в) Прекомерни изпускания
Засегнато е функционирането му

Х

г) Неправилно функциониране
Засегнато е функционирането на
спирачката

Х

а) Резервоарът е леко повреден
или леко корозирал
Резервоарът е сериозно повреден,
корозирал или изпуска

Х

б) Засегнато е функционирането
на устройството за източване на
кондензат
Нефункциониращо устройство за
източване на кондензат

Х

в) Резервоарът е несигурно или
неправилно монтиран

6

Х

Х
Х

Х
Х
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1.1.10. Спирачки Визуална проверка на елементите при
със сервоусилва- задействане на спирачната уредба,
тели, главен спи- когато е възможно
рачен цилиндър
(х и д р а в л и ч н и
уредби)

1.1.11. Т в ъ рд и Визуална проверка на елементите при
спирачни тръби задействане на спирачната уредба,
когато е възможно

1.1.12. Гъвкави Визуална проверка на елементите при
спи рачни мар - задействане на спирачната уредба,
кучи
когато е възможно

3
а) Дефектен или неефективен
сервоусилвател
Сервоусилвателят не функционира
б) Главният спирачен цилиндър е
дефектен, но спирачката все още
функционира
Главният спирачен цилиндър е
дефектен или изпуска
в) Главният спирачен цилиндър е
несигурно закрепен, но спирачката
все още функционира
Главният спирачен цилиндър е
несигурно закрепен
г) Недостатъчно спирачна течност,
под маркировката за минимално
количество
Спирачната течност е значително
под маркировката за минимално
количество
Не се вижда спирачна течност
д) Липсваща капачка на резервоара на главния спирачен цилиндър
е) Светеща или дефектна предупредителна лампа за спирачната
течност
ж) Неправилно функциониране
на предупредителното устройство
за нивото на спирачната течност
а) Непосредствен риск от повреда
или счупване
б) Изпускане от тръбите или съединенията (пневматични спирачни
уредби)
Изтичане от тръбите или съединенията (хидравлични спирачни
уредби)
в) Тръбите са повредени или прекомерно корозирали
Засегнато е функционирането на
спирачките поради блокиране или
непосредствен риск от изтичане
г) Тръбите са неправилно поставени
Риск от повреда
а) Непосредствен риск от повреда
или скъсване
б) Маркучите са повредени, износени, усукани или прекалено къси
Маркучите са повредени или износени
в) Изпускане от маркучите или
съединенията (пневматични спирачни уредби)
Изтичане от маркучите или съединенията (хидравлични спирачни
уредби)
г) Маркучите се издуват под налягане
Кордата е повредена
д) Маркучите са порести
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1.1.13. Спирачни Визуална проверка
накладки за барабанни и дискови спирачки

1.1.14. Спирачни Визуална проверка
барабани, спирачни дискове

ВЕСТНИК
3
а) Накладката за барабанна или
дискова спирачка е прекомерно
износена (достигнат е отбелязаният минимум)
Нак ладката за барабанна или
дискова спирачка е прекомерно
износена (не се вижда отбелязаният минимум)
б) Накладката за барабанна или
дискова спирачка е замърсена (с
масло, грес и др.)
Засегната е спирачната ефективност
в) Липсваща накладка за барабанна или дискова спирачка или
е неправилно монтирана
а) Барабанът или дискът е износен
Барабанът или дискът е прекомерно износен, прекомерно надраскан,
напукан, несигурно закрепен или
счупен
б) Барабанът или дискът е замърсен (с масло, грес и др.)
Засегната е спирачната ефективност
в) Липсващ барабан или диск

С Т Р. 4 1
4

5
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

г) Задната пластина е несигурно
закрепена
1.1.15. Спирачни Визуална проверка на елементите при а) Жилото е повредено или упж и л а , щ а н г и , задействане на спирачната уредба, летено
лостове, лостови когато е възможно
Засегната е спирачната ефективмеханизми
ност
б) Елементът е прекомерно износен или корозирал
Засегната е спирачната ефективност
в) Жилото, щангата или съединението е несигурно закрепено
г) Водачът на жилото е дефектен

Х

д) Ограничаване на свободното
движение на спирачната уредба
е) Неправилно движение на лостове/лостови механизми, показващо
неправилно регулиране или прекомерно износване
Визуална проверка на елементите при а) Задвижващият механизъм е
задействане на спирачната уредба, напукан или повреден
когато е възможно
Засегната е спирачната ефективност
б) Изтичане от задвижващия механизъм
Засегната е спирачната ефективност
в) Задвижващият механизъм е несигурно или неправилно монтиран
Засегната е спирачната ефективност

Х

г) Задвижващият механизъм е
прекомерно корозирал
Налице е опасност от спукване

Х

1.1.16. Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини
и хидравлични
цилиндри)

6

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
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д) Недостатъчен или прекомерен
ход на работното бутало или на
диафрагмения механизъм
Засегната е спирачната ефективност
е) Противопраховата защита е
повредена
Липсваща или прекомерно повредена противопрахова защита
1.1.17. Регулатор Визуална проверка на елементите при
на сп и рач но т о задействане на спирачната уредба,
усилие на зад- когато е възможно
н и т е колела в
за виси мо с т о т
натоварването

5
Х

Х
Х
Х

а) Дефектен лостов механизъм

Х

б) Лостовият механизъм е неправилно регулиран

Х

в) Регулаторът е блокирал или не
функционира (ABS функционира)
Регулаторът е блокирал или не
функционира

Х
Х

г) Липсващ регулатор (когато се
изисква)

1.1.18. Ус т р ой- Визуална проверка
ства за регулиране на хлабината
и индикатори

1.1.19. Допълни- Визуална проверка
телна спирачна
уредба (когато е
монтирана или
се изисква)

Х

д) Липсваща табела с данни

Х

е) Данните са нечетливи или не
отговарят на изискванията(а)

Х

а) Устройството за регулиране е
повредено, блокирало или с неправилно движение, прекомерно
износване или неправилно регулирано

Х

б) Устройството за регулиране е
дефектно

Х

в) Неправилно монтирано или
подменено

Х

а) Несигурно свързване или монтиране
Засегнато е функционирането є

Х
Х

б) Уредбата очевидно е дефектна
или липсва

Х

1.1.20. А втома- Разединяване на съединението на Спирачката на ремаркето не се
тично действие спирачната уредба между теглещото задейства автоматично при разна спирачките на превозно средство и ремаркето
единяване на съединението
ремаркето
1.1.21. Комплект- Визуална проверка
ност на спирачната уредба

Х

а) Други устройства от уредбата
(например: помпа за антифриз,
апарат за дехидратиране на въздуха) са повредени външно или са
прекомерно корозирали по начин,
който влияе неблагоприятно на
спирачната уредба
Засегната е спирачната ефективност
б) Изпускане на въздух или изтичане на антифриз
Засегнато е функционирането на
уредбата

6

Х

Х
Х
Х

в) Несигу рно или неправилно
монтиран елемент

Х

г) Опасно изменение на елемент (в)
Засегната е спирачната ефективност

Х

Х
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1.1.22. Присъеди- Визуална проверка
а) Липсват
нителни накрайб) Повредени
ници за проверка
Неизползваеми или изпускат
(когато са монтирани и ли се
изискват)
1.1.23. Инерцион- Визуална проверка и проверка на Нефункционираща спирачка
на спирачка
функционирането
1.2. Полезно действие и ефективност на работната спирачна уредба
1.2 .1. По ле зно По време на проверка на спирачен
действие
стенд или когато това е невъзможно,
по време на проверка на пътя спирачките се задействат постепенно до
максимално спирачно усилие

1.2.2. Ефектив- Проверка на спирачен стенд или
ност
когато той не може да се използва
по технически причини, проверка
на пътя, като се използва уред за
измерване на отрицателно ускорение, за установяване на спирачния
коефициент спрямо допустимата
максимална маса или, при полуремаркета, спрямо сумата от допустимото натоварване на ос
Превозни средства или ремаркета с
допустима максимална маса над 3,5 t
трябва да се проверяват съгласно
предписанията на ISO 21069 или по
равностойни методи
Проверката на пътя трябва да се
извършва на сух, равен и прав път

а) Недостатъчно спирачно усилие
на едно или повече колела
Липса на спирачно усилие на едно
или повече колела
б) Спирачното усилие от някое
колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие от
друго колело на същата ос. Или
при проверка на пътя прекомерно
отклонение на превозното средство от правата линия
Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 50 % от максималното регистрирано усилие
от друго колело на същата ос при
управляеми оси
в) Липсва постепенна промяна на
спирачното усилие (захващане)
г) Прекомерно закъснение във
функционирането на спирачката
на някое колело
д) Прекомерно колебание на спирачната сила по време на всеки
пълен оборот на колелото
Не се постига поне следната минимална стойност за спирачна
ефективност:
1. Превозни средства, регистрирани за първи път след 1.01.2012 г.:
– категория М1: 58 %
– категории М2 и М3: 50 %
– категория N1: 50 %
– категории N2 и N3: 50 %
– категории О2, О3 и О4:
– за полуремаркета: 45 % (1)
– за ремаркета с теглич: 50 %
2. Превозни средства, регистрирани за първи път преди 1.01.2012 г.:
– категории М1, М2 и М3: 50 % (2)
– категория N1: 45 %
– категории N2 и N3: 43 % (3)
– категории О2, О3 и О4: 40 % (4)
3. Превозни средства от други
категории:
Категории L (двете спирачк и
заедно):
– категории L1 и L1e: 42 %
– категории L2, L2e, L6 и L6e: 40 %
– категории L3 и L3e: 50 %
– категории L4 и L4e: 46 %
– категории L5, L5e, L7 и L7e: 44 %
Категория L (спирачка на задните
колела):
– всички категории: 25 % от общата маса на превозното средство
Достигнати са по-малко от 50 %
от посочените по-горе стойности
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1.3. Полезно действие и ефективност на резервната (аварийната) спирачна уредба (ако представлява отделна уредба)
1. 3.1. По л е з н о Когато резервната спирачна уредба
действие
е отделна от работната спирачна
уредба, се използва методът, посочен в т. 1.2.1

1.3.2. Ефектив- Когато резервната спирачна уредба
ност
е отделна от работната спирачна
уредба, се използва методът, посочен в т. 1.2.2.

а) Недостатъчно спирачно усилие
на едно или повече колела
Липса на спирачно усилие на
едно или повече колела

Х

б) Спирачното уси лие от н якое колело е по-малко от 70 %
от максималното регистрирано
усилие от друго колело на същата ос. Или при проверка на
пътя прекомерно отклонение на
превозното средство от правата
линия
С п и рач но т о уси л ие о т н я кое
колело е по-малко от 50 % от
максималното регистрирано усилие от друго колело на същата
ос при управляеми оси

Х

в) Липсва постепенна промяна на
спирачното усилие (захващане)

Х

Спирачното усилие е по-малко
от 50 % (5 ) от полезното действие
на работната спирачна уредба,
оп р еде лено в т. 1.2 .2 сп ря мо
допустимата максимална маса
Достигнати са по-малко от 50 %
от посочените по-горе стойности
на спирачното усилие

Х

Х

Х

Х

1.4. Полезно действие и ефективност на спирачната уредба за паркиране
1.4.1. По л е з н о Задействане на спирачката по вре- Спирачката не функционира от
действие
ме на проверка на спирачен стенд едната страна или, при проверка
на пътя, прекомерно отклонение
на превозното средство от правата линия
Достигнати са по-малко от 50 %
о т с т ой нос т и т е на сп и рач но то усилие, посочени в т. 1.4.2
спрямо масата на превозното
средство по време на проверката

Х

1.4.2. Ефектив- Проверка на спирачен стенд. Когато
ност
това е невъзможно, проверка на
пътя, като се използва индикатор
или уред за измерване на отрицателно ускорение или с превозно
средство на склон с предварително
известен наклон

За всички превозни средства не
е постигнат спирачен коефициент от най-малко 16 % спрямо
допустимата максимална маса
или за моторни превозни средства – от най-малко 12 % спрямо
допустимата максимална маса на
състав на превозното средство,
като се взема по-голямата от
двете стойности
Достигнати са по-малко от 50 %
от посочените по-горе стойности
на спирачното усилие

Х

а) Липсва постепенна промяна
на ефективността (не се прилага
за моторни спирачни уредби)

Х

б) Уредбата не функционира

Х

1 . 5 . П о л е з н о Визуална проверка и когато е възд е й с т в и е н а можно, изпитване дали уредбата
износоустойчи- функционира
в ат а с п и рач н а
уредба

Х

Х
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1.6. Антиблоки- Визуална проверка и проверка на
раща спирачна предупредителното устройство и/
система (ABS) или като се използва електронният
интерфейс на превозното средство

1.7. Електронна Визуална проверка и проверка на
спирачна систе- предупредителното устройство и/
ма (EBS)
или като се използва електронният
интерфейс на превозното средство

1. 8 . С п и р ач н а Визуална проверка
течност

С Т Р. 4 5
3

4

5

а) Предупредителното устройство
е неизправно

Х

б) Предупредителното устройство
показва неизправност на системата

Х

в) Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата

Х

г) Повредени електрически връзки

Х

д) Липсващи или повредени други
елементи

Х

е) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство

Х

а) Предупредителното устройство
е неизправно

Х

б) Предупредителното устройство
показва неизправност на системата

Х

в) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство

Х

Спирачната течност е замърсена
или утаена
Непосредствен риск от повреда

Х

а) Механизмът не функционира
гладко

Х

б) Кормилният вал е усукан или
шлиците са износени
Засегнато е функционирането

Х

в) Прекомерно износване на кормилния вал
Засегнато е функционирането

Х

г) Прекомерно движение на кормилния вал
Засегнато е функционирането

Х

6

Х

2. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Механично състояние
2.1.1. Състояние При поставено над канал или върху
н а ко рм и л н и я подемник превозно средство, така че
механизъм
колелата да не докосват повърхността
или да са върху въртящи опори, кормилното колело се завърта от едното
крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането
на кормилния механизъм

д) Изтичане
Образуване на капки
2.1.2. Закрепване При поставено над канал или върху
на кормилната подемник превозно средство, така че
кутия
тежестта на колелата да пада върху
повърхността, кормилното колело/
кормилото от мотоциклетен тип се
завърта по посока на часовниковата
стрелка и в обратна посока или се
използва специално пригоден детектор за свободния ход на колелото.
Визуална проверка на закрепване
на кормилната кутия към шасито

Х

Х

Х
Х

Х

а) Кормилната кутия не е закрепена правилно
Скрепителните елементи са опасно хлабави или е видимо относително движение спрямо шасито/
каросерията

Х

б) Удължени отвори за закрепване
в шасито
Скрепителните елементи са сериозно засегнати

Х

в) Липсващи или счупени закрепващи болтове
Скрепителните елементи са сериозно засегнати

Х

г) Кормилната кутия е счупена
Стабилността или закрепването
на кутията са засегнати

Х

Х

Х

Х

Х
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2.1.3. Състояние При поставено над канал или върху
на кормилното подемник превозно средство, така че
задвижване
колелата да са върху повърхността,
кормилното колело се разклаща по
посока на часовниковата стрелка и
в обратна посока или се използва
специално пригоден детектор за
свободния ход на колелото. Визуална
проверка на елементите на кормилното управление за износване,
счупване и сигурност

БРОЙ 38
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5

а) Относително движение между елементи, което следва да се
отстрани
Прекомерно движение или опасност от разпадане на свързването

Х

б) Прекомерно износване в местата на свързване
Много сериозен риск от разпадане
на свързването

Х

в) Счупване или деформация на
елементи
Засегнато е функционирането

Х

г) От с ъс т вие на за к л юч ва щ и
устройства

Х

д) Несъосност на елементи (например напречна кормилна щанга и надлъжна кормилна щанга)

Х

е) Опасно изменение (в)
Засегнато е функционирането

Х

ж) Противопраховата защита е
повредена или е във влошено
състояние
Липсваща или в силно влошено състояние противопра хова
защита
2.1.4. Функциониране на кормилното задвижване

4

Х

Х

Х

Х

Х
Х

При поставено над канал или върху
подемник превозно средство, така че
колелата да са върху повърхността,
кормилното колело се разклаща по
посока на часовниковата стрелка и
в обратна посока или се използва
специално пригоден детектор за
свободния ход на колелото. Визуална
проверка на елементите на кормилното управление за износване,
счупване и сигурност

а) При движението си елемент от
кормилното задвижване опира в
неподвижна част на шасито

Х

б) Нефункциониращи или липсващи ограничители на кормилното
управление

Х

2.1.5. Усилвател Проверка на кормилната уредба за
на кормилното изтичане и за нивото на хидравличуправление
на течност в резервоара (когато се
вижда). При опрени върху повърхността колела и работещ двигател
се проверява функционирането на
кормилната уредба

а) Изтичане на течност или е
засегнато функционирането

Х

б) Недостат ъчно течност (под
маркировката за минимално количество)
Недостатъчен резервоар

6

Х
Х

в) Механизмът не функционира
Засегнато е управлението

Х

г) Мех а н изм ът е сч у пен и л и
несигурен
Засегнато е управлението

Х

д) Несъосност или опиране на
елементи
Засегнато е управлението

Х

е) Опасно изменение (в)
Засегнато е управлението

Х

ж) Повредени или прекомерно
корозирали кабели/маркучи
Засегнато е управлението

Х

Х

Х

Х
Х

Х
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6

2.2. Кормилно колело, кормилна колона и кормило от мотоциклетен тип
2.2.1. Състояние
на кормилното
коле ло/корм ило т о о т мо т о циклетен тип

2.2.2. Кормилна
ко лон а /ви л к а
и кормилни
демпфери

При поставено над канал или върху
подемник превозно средство, така
че масата на превозното средство
да пада върху повърхността, кормилното колело се бута и дърпа по
посока на колоната, кормилното
колело/кормилото от мотоциклетен
тип се бута в различни посоки под
прав ъгъл спрямо колоната/вилката.
Визуална проверка на хлабината и
състоянието на гъвкавите връзки или
на карданните шарнири

При поставено над канал или върху
подемник превозно средство, така
че масата на превозното средство
да пада върху повърхността, кормилното колело се бута и дърпа по
посока на колоната, кормилното
колело/кормилото от мотоциклетен
тип се бута в различни посоки под
прав ъгъл спрямо колоната/вилката.
Визуална проверка на хлабината и
състоянието на гъвкавите връзки или
на карданните шарнири

а) Относително движение между
кормилното колело и колоната,
показващо хлабина
Много сериозен риск от разпадане
на свързването

Х

б) Отсъствие на задържащ елемент
върху главината на кормилното
колело
Много сериозен риск от разпадане
на свързването

Х

в) Счупване или хлабина на главината, венеца или спица на кормилното колело
Много сериозен риск от разпадане
на свързването

Х

а) Прекомерно движение на центъра на кормилното колело нагоре
или надолу

Х

б) Прекомерно движение на върха
на колоната радиално от оста на
колоната

Х

в) Гъвкавите връзки са във влошено състояние

Х

г) Дефектно закрепване
Много сериозен риск от разпадане
на свързването

Х

Х

Х

Х

д) Опасно изменение(в)
2.3. Х лабина в При поставено над канал или върху
кормилното уп- подемник превозно средство, така
равление
че масата на превозното средство да
пада върху колелата, работещ двигател за превозни средства с усилвател
на кормилното управление, когато е
възможно и колела в положение за
движение право напред, кормилното
колело се завърта леко по посока на
часовниковата стрелка и в обратна
посока, доколкото това е възможно, без това да води до движение
на колелата. Визуална проверка на
свободния ход

2.5. Въртяща опо- Визуална проверка или като се изра за у правл я- ползва специално пригоден детектор
емата ос на ре- за свободния ход на колелото
марке

Х

Прекомерен свободен ход на кормилното управление (например
движение на точка върху венеца,
превишаващо една пета от диаметъра на кормилното колело или не
е в съответствие с изискванията(а))
Засегнато е безопасното управление

2.4. Регулировка Проверка на регулировката на уп- Регулировката не е в съответствие
на колелата (Х)(б) равл яемите колела с подход ящо със спецификациите на производиоборудване
теля на превозното средство или
с изискванията(а)
Засегнато е насочването напред;
влошена е стабилността при завиване

Х

Х

Х

Х

Х

а) Леко повреден елемент
Сериозно повреден или счупен
елемент

Х

б) Прекомерна хлабина
Засегнато е насочването напред;
влошена е стабилността при завиване

Х

в) Дефектно закрепване
Сериозно засегнато е закрепването

Х

Х

Х

Х
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2.6. Електронно
усилване на кормилното управление (EPS)
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2
Визуална проверка и проверка за
съответствие между ъгъла на кормилното колело и ъгъла на колелата при
включване/ изключване на двигателя
и/или като се използва електронният
интерфейс на превозното средство

3
а) Индикаторната лампа за неизправност на EPS показва някаква
неизправност на системата
б) Несъответствие между ъгъла
на кормилното колело и ъгъла
на колелата
Засегнато е управлението
в) Усилвателят не функционира

БРОЙ 38
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Х

6

Х
Х
Х

г) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство

Х

3. ВИДИМОСТ
3.1. Поле на ви- Визуална проверка от седалката на Препятствие в полето на видимост
димост
водача
на водача, което в съществена
степен му пречи да гледа напред и
встрани (извън зоната за почистване на устройствата за почистване
на предното стъкло)
Засегната е зоната за почистване
на устройствата за почистване на
предното стъкло или външните
огледала не се виждат
3.2. Състояние на Визуална проверка
а) Пукнато или променило цвета
стъклата
си стъкло или прозрачна плоскост
(когато е разрешена) (извън зоната
за почистване на устройствата за
почистване на предното стъкло)
Засегната е зоната за почистване
на устройствата за почистване на
предното стъкло или външните
огледала не се виждат
б) Стъкло или прозрачна плоскост
(включително светлоотражателно или цветно фолио), които не
отговарят на спецификациите в
изискванията(а) (извън зоната за
почистване на устройствата за
почистване на предното стъкло)
Засегната е зоната за почистване
на устройствата за почистване на
предното стъкло или външните
огледала не се виждат
в) Стъкло или прозрачна плоскост
в неприемливо състояние
Сериозно е засегната видимостта през зоната за почистване на
устройствата за почистване на
предното стъкло
3.3. Огледала или Визуална проверка
а) Липсващо огледало или усус т ройс т ва за
тройство или то не е монтирано
виждане назад
съгласно изискванията(а) (налични
са най-малко две устройства за
виждане назад)
Налични са по-малко от две устройства за виждане назад
б) Огледалото или устройството е
леко повредено или хлабаво
Огледалото или устройството не
функционира или е сериозно повредено, хлабаво или несигурно
закрепено
в) Необходимото поле на видимост
не се покрива

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
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3.4. Устройства Визуална проверка и проверка на а) Устройствата за почистване не
за почистване на функционирането
функционират или липсват, или не
предното стъкло
са в съответствие с изискванията(а)
б) Четката на устройството за
почистване е дефектна
Липсваща или очевидно дефектна
четка на устройството за почистване
3.5. Устройства Визуална проверка и проверка на Уст ройст вото за измиване не
за измиване на функционирането
функционира правилно (липса
предното стъкло
на течност за миене, но помпата
функционира или водната струя е
насочена неправилно)
Устройството за измиване не функционира
3.6. Система сре- Визуална проверка и проверка на Системата не функционира или
щ у изпотяване функционирането
очевидно е дефектна
на стъклата (Х)(б)
4. СВЕТЛИНИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

4

5
Х

Х
Х
Х

Х
Х

4.1. Фарове
4.1.1. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Дефектна или липсваща свети функционира- функционирането
лина/светлинен източник
не
Множество светлини/светлинни източници; при светодиоди
(LED) – до 1/3 не функционират
Е д и н и ч н а с в е т л и н а /с в е т л и нен източник; при светодиоди
(LED) – сериозно е засегната видимостта
б) Леко дефектна прожекторна
система (отражател и леща)
Сериозно дефектна или липсваща
прожекторна система (отражател
и леща)
в) Лампата не е сигурно закрепена
4.1.2. Регулиров- Определя се хоризонталната насочека
ност на всеки фар за къса светлина,
като се използва уредът за проверка
на регулировката на фаровете или
електронният интерфейс на превозното средство
4.1.3. Превключ- Визуална проверка и проверка на
ване
функционирането или като се използва електронният интерфейс на
превозното средство

4.1.4. Съо т вет- Визуална проверка и проверка на
с т вие с изиск- функционирането
ванията(а)

а) Насочеността на фара не е
в г ра н и ц и т е, оп ределен и в
изискванията(а)
б) Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс
на превозното средство
а) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(а)
(брой на едновременно включените фарове)
Надвишаване на максимално допустимата яркост на светлината
в посока напред
б) Устройството за управление не
функционира нормално
в) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство
а) Лампата, излъчваният цвят,
позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с
изискванията(а)
б) Продукти върху лещата или
светлинния източник, които очевидно нама л яват яркост та на
светлината или променят излъчвания цвят
в) Светлинният източник и лампата не са съвместими помежду си

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
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Визуална проверка и проверка на а) Устройството не функционира
функционирането, когато е възмож- б) Ръчното устройство не може да
на, или като се използва електронният се задейства от седалката на водача
интерфейс на превозното средство
в) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство

4.1.6. Устройство Визуална проверка и проверка на Устройството не функционира
за почистване на функционирането, когато е възможна При газоразрядни лампи
фаровете (когато
е задължително)

5

6

Х
Х
Х

Х

Х

4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини, горни габаритни светлини и
дневни светлини
4.2.1. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Дефектен светлинен източник
и функционира- функционирането
б) Дефектна леща
не
в) Лампата не е сигурно закрепена
Много сериозен риск от падане

Х
Х
Х

Х

4.2.2. Превключ- Визуална проверка и проверка на а) Превключвателят не функциониване
функционирането
ра в съответствие с изискванията(а)
Задните габаритни светлини и
страничните габаритни светлини
могат да се изключат, когато фаровете са включени

Х

б) Устройството за управление не
функционира нормално

Х

Х

4.2.3. Съответ- Визуална проверка и проверка на а) Лампата, излъчваният цвят,
с т вие с изиск- функционирането
позицията, яркостта или маркиванията(а)
ровката не са в съответствие с
изискванията(а)
Червена светлина напред или
бяла светлина назад – значително
намалена яркост на светлината

Х

б) Продукти върху лещата или
светлинния източник, които намаляват яркостта на светлината
или променят излъчвания цвят
Червена светлина напред или
бяла светлина назад – значително
намалена яркост на светлината

Х

Х

Х

4.3. Стоп светлини
4.3.1. Състояние и Визуална проверка и проверка на а) Дефектен светлинен източник
функциониране функционирането
Множество светлинни източници;
при светодиоди (LED) – до 1/3 не
функционират
Единичен светлинен източник; при
светодиоди (LED) – по-малко от
2/3 функционират
Всички светлинни източници не
функционират

4.3.2. Превключ- Визуална проверка и проверка на
ване
функционирането или като се използва електронният интерфейс на
превозното средство

Х
Х
Х

б) Леко дефектна леща (без влияние върху излъчваната светлина)
Значително дефектна леща (излъчваната светлина е засегната)

Х

в) Лампата не е сигурно закрепена
Много сериозен риск от падане

Х

а) Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията(а)
Забавяне във функционирането
Изобщо не функционира

Х

Х

Х

Х

Х
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б) Устройството за управление не
функционира нормално
в) Системата показва неизправност
чрез електронния интерфейс на
превозното средство
г) Светлините за аварийно спиране
не се задействат или не функционират правилно
4.3.3. Съот вет- Визуална проверка и проверка на Лампата, излъчваният цвят, пос т вие с изиск- функционирането
зицията, яркостта или маркиванията(а)
ровката не са в съответствие с
изискванията(а)
Бяла светлина назад – значително
намалена яркост на светлината
4.4. Пътепоказатели и аварийни светлини
4.4.1. Състояние и Визуална проверка и проверка на а) Дефектен светлинен източник
функциониране функционирането
Множество светлинни източници;
при светодиоди (LED) – до 1/3 не
функционират
Единичен светлинен източник; при
светодиоди (LED) – по-малко от
2/3 функционират
б) Леко дефектна леща (без влияние върху излъчваната светлина)
Значително дефектна леща (излъчваната светлина е засегната)
в) Лампата не е сигурно закрепена
Много сериозен риск от падане
4.4.2. Превключ- Визуална проверка и проверка на Превключвателят не функционира
ване
функционирането
в съответствие с изискванията(а)
Изобщо не функционира
4.4.3. Съот вет- Визуална проверка и проверка на Лампата, излъчваният цвят, пос т вие с изиск- функционирането
зицията, яркостта или маркиванията(а)
ровката не са в съответствие с
изискванията(а)
4.4.4. Честота на Визуална проверка и проверка на Честотата на мигане не е в съотмигане
функционирането
ветствие с изискванията(а) (отклонение в честотата повече от 25 %)
4.5. Предни и задни фарове за мъгла
4.5.1. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Дефектен светлинен източник
и функционира- функционирането
Множество светлинни източници;
не
при светодиоди (LED) – до 1/3 не
функционират
Единичен светлинен източник; при
светодиоди (LED) – по-малко от
2/3 функционират
б) Леко дефектна леща (без влияние върху излъчваната светлина)
Значително дефектна леща (излъчваната светлина е засегната)
в) Лампата не е сигурно закрепена
Много сериозен риск от падане или
заслепяване на насрещно движещи
се превозни средства
4.5.2. Регулиров- Проверка на функционирането или Предният фар за мъгла не е регука (Х)(б)
като се използва уредът за проверка лиран правилно хоризонтално при
на регулировката на фаровете
наличие на ясно изразена граница
на светлинния сноп (границата
на светлинния сноп е прекалено
ниска)
Границата на светлинния сноп е
над тази на фара за къса светлина

С Т Р. 5 1
4

5
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
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4.5.3. Превключ- Визуална проверка и проверка на Превключвателят не функционира
ване
функционирането
в съответствие с изискванията(а)
Изобщо не функционира
4.5.4. Съот вет- Визуална проверка и проверка на а) Лампата, излъчваният цвят,
с т вие с изиск- функционирането
позицията, яркостта или маркиванията(а)
ровката не са в съответствие с
изискванията(а)
б) Системата не функционира в
съответствие с изискванията(а)
4.6. Фарове за заден ход

4
Х

4.6.1. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Дефектен светлинен източник
и функционира- функционирането
б) Дефектна леща
не
в) Лампата не е сигурно закрепена
Много сериозен риск от падане
4.6.2. Съответ- Визуална проверка и проверка на а) Лампата, излъчваният цвят,
с т вие с изиск- функционирането
позицията, яркостта или маркиванията(а)
ровката не са в съответствие с
изискванията(а)
б) Системата не функционира в
съответствие с изискванията(а)
4.6.3. Превключ- Визуална проверка и проверка на Превключвателят не функционира
ване
функционирането
в съответствие с изискванията(а)
Фарът за заден ход може да се
включи, когато скоростният лост
не е в позиция за заден ход
4.7. Осветител на задния регистрационен номер

Х

5

6

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

4.7.1. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Лампата излъчва пряка или Х
и функционира- функционирането
бяла светлина назад
не
б) Дефектен светлинен източник Х
(множество светлинни източници)
Дефектен светлинен източник
Х
(единичен светлинен източник)
в) Лампата не е сигурно закрепена Х
Много сериозен риск от падане
Х
4.7.2. С ъо т ве т- Визуална проверка и проверка на Системата не функционира в съХ
с т вие с изиск- функционирането
ответствие с изискванията(а)
ванията(а)
4.8. Светлоотражатели, маркировка за видимост (светлоотражателна) и задни табели за обозначаване
4.8.1. Състояние Визуална проверка

а) Светлоотражателното оборудване е дефектно или повредено
Засегнато е отразяването на светлина
б) Светлоотражател не е сигурно
закрепен
Много сериозен риск от падане
4.8.2. Съответ- Визуална проверка
Устройство, отразен цвят или месс т вие с изисктоположение не са в съответствие
ванията(а)
с изискванията(а)
Липсват или отразяват червен цвят
напред или бял цвят назад
4.9. Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветителното оборудване

Х

4.9.1. Състояние
и функциониране
4.9.2. Съо т ветс т вие с изискванията(а)

Х

Визуална проверка и проверка на Не функционират
функционирането
Не функционират за фар за дълга
светлина или заден фар за мъгла
Визуална проверка и проверка на Не са в съответствие с изискфункционирането
ванията(а)

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
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4.10. Е лек т ри- Визуална проверка: когато е възможч е с к и в р ъ з к и но, се проверява непрекъснатостта
между теглещо- на електрическата връзка
то превозно средство и ремаркето
или полуремаркето

4.11. Електриче- Визуална проверка при поставено над
ска инсталация канал или върху подемник превозно
средство, включително във вътрешността на двигателното отделение
(когато е приложимо)

4.12. Незадължи- Визуална проверка и проверка на
телни светлини и функционирането
светлоотражатели (Х)(б)

4.13. Акумулаторна(и) батерия(и)

Визуална проверка

3
а) Неподвижните елементи не са
сигурно закрепени
Хлабав контакт
б) Изолацията е повредена или
във влошено състояние
Има опасност да предизвика късо
съединение
в) Електрическите връзки на ремаркето или теглещото превозно
средство не функционират правилно
Светлините за спиране на ремаркето изобщо не работят
а) Инсталацията е несигурно или
неправилно обезопасена
Електрическите съединения са
хлабаво закрепени, допират остри
ръбове, има опасност да се откачат
Има опасност инсталацията да
се допре до горещи или въртящи
се части или до земята, електрическите съединения са откачени
(важни части за спирачната или
кормилната уредба)
б) Инсталацията е в леко влошено
състояние
Инсталаци ята е в значително
влошено състояние
Инсталацията е в изключително
влошено състояние (важни части
за спирачната или кормилната
уредба)
в) Изолацията е повредена или
във влошено състояние
Има опасност да предизвика късо
съединение
Непосредствен риск от пожар,
образуване на искри
а) Светлината или светлоотражателят не е монтиран в съответствие
с изискванията(а)
Излъчва или отразява червена
светлина напред или бяла светлина назад
б) Светлината не функционира
в съответствие с изискванията(а)
Броят на едновременно функциониращите фарове надвишава
разрешената яркост на светлината.
Излъчва червена светлина напред
или бяла светлина назад
в) Светлината или светлоотражателят не е сигурно закрепен
Много сериозен риск от падане
а) Несигурно закрепена
Не е правилно закрепена: има
опасност да предизвика късо съединение
б) Има изтичане
Загуба на опасни вещества
в) Дефектен превключвател (когато се изисква)

С Т Р. 5 3
4
Х

5

6

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
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г) Дефектни предпазители (когато
се изискват)

Х

д) Неподходяща вентилация (когато се изисква)

Х

6

5. ОСИ, КОЛЕЛА, Г УМИ И ОК АЧВАНЕ
5.1. Оси
5.1.1. Оси

Визуална проверка при поставено
на д к а на л и л и върх у подем н и к
п ревозно с редс т во. Може да се
използват детектори за свободния
ход на колелото, а за превозни средства с максимална маса над 3,5 t
използването им е препоръчително.

5.1.2. Шенкели Визуална проверка при поставено
на д к а на л и л и върх у подем н и к
п ревозно с редс т во. Може да се
използват детектори за свободния
ход на колелото, а за п ревозни
средства с максимална маса над
3,5 t използването им е препоръчително. Прилага се вертикално или
странично насочена сила към всяко
колело и се отбелязва размерът на
движението между предната ос и
шенкела.

5.1.3. Лагери на Визуална проверка при поставено
колелата
на д к а на л и л и върх у подем н и к
п ревозно с редс т во. Може да се
използват детектори за свободния
ход на колелото, а за п ревозни
средства с максимална маса над
3,5 t използването им е препоръчително. Колелото се разклаща или се
прилага странично насочена сила
към всяко колело и се отбелязва
размерът на движението нагоре на
колелото спрямо шенкела.

а) Счупена или деформирана ос

Х

б) Несиг у рно закрепване към
превозното средство
С таби л нос т та е в лошена, зас е г н ат о е фу н к ц и о н и р а н е т о:
Прекомерно движение спрямо
приспособленията

Х

в) Опасно изменение (в)
Стабилността е влошена, засегнат о е фу н к ц ион и ра не т о, недостатъчно отстояние до други
части на превозното средство
или до земята

Х

Х

а) Счупен шенкел

Х

Х

б) Пр екомерно изно сва не на
шенкелния болт и/или втулките
Има вероятност за разхлабване;
с таби л нос т та п ри за ви ва не е
влошена

Х

в) Прекомерно движение между
шенкела и предната ос
Има вероятност за разхлабване;
с таби л нос т та п ри за ви ва не е
влошена

Х

г) Шенкелни ят болт е х лабав
в оста
Има вероятност за разхлабване;
с таби л нос т та п ри за ви ва не е
влошена

Х

а) Прекомерна хлабина в лагер
на колело
Стабилност та при завиване е
в лошена; опасно с т о т ра з рушаване

Х

б) Т в ърде с т ег н ат, б лок и ра л
лагер на колело
Опасност от прегряване; опасност от разрушаване

Х

а) Липсваща или хлабава гайка
или шпилка за колело
Липсващо или хлабаво закрепване до степен, която много
сериозно засяга безопасността
на движението

Х

б) Износена или повредена главина
Износена или повредена главина
по нач и н, зася га щ си г у рно т о
закрепване на колелата

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.2. Колела и гуми
5.2.1. Главина на Визуална проверка
колелата

Х

Х
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Визуална проверка на двете страни
на всяко колело при поставено над
канал или върху подемник превозно
средство

а) Счупване или повредена заварка

Визуална проверка на цялата гума
или чрез завъртане на колелото,
когато то не докосва повърхността
при поставено над канал или върху
подемник превозно средство, или
чрез движение на превозното средство назад и напред над канал.

4

5

Х

б) Осигурителните пръстени за
гумите не са монтирани правилно
Има вероятност да паднат

Х

в) Силно деформирано или износено колело
Засегнато е сигурното закрепване
към главината; засегнато е сигурното закрепване на гумата

Х

г) Размерът, техническият дизайн,
съвместимост та или типът на
колелото не е в съответствие с
изискванията(а) и засяга безопасността на движението

Х

а) Размерът, товароносимостта, маркировката за одобряване
или категорията за скорост на
г у мата не е в съответствие с
изискванията(а) и засяга безопасността на движението
Недостатъчна товароносимост или
категория за скорост за действителната употреба, гумите допират други неподвижни части на
превозното средство и влошават
безопасността при управление

Х

б) Гуми с различен размер на една
и съща ос или сдвоено колело

Х

в) Гуми с различна конструкция
на една и съща ос (радиални/
диагонални)

Х

г) Сериозна повреда или срязване
на гума
Кордата се вижда или е повредена

Х

д) Индикаторът за износване на
протектора на гума се вижда
Дъ л б оч и н ат а н а п р о т е к т о р а
на гума не е в съответствие с
изискванията(а) – дълбочината на
протекторния рисунък на гумите
на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 mm

Х

е) Триене на гума с други елементи (гъвкави устройства против
изпръскване)
Триене на гума с други елементи
(безопасността при управление не
е влошена)

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

ж) Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с
изискванията(а)
Защитният слой на кордата е
засегнат
з) Системата за следене на налягането в гумите е неизправна или
гумата очевидно не е напомпана
достатъчно
Очевидно не функционира

6

Х
Х
Х

Х
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ДЪРЖАВЕН

1
5.3. Система на окачване

ВЕСТНИК

2

5. 3.1. Ре с о р и / Визуална проверка при поставено над
пружини и ста- канал или върху подемник превозно
билизатор
средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а
за превозни средства с максимална
маса над 3,5 t използването им е
препоръчително.

5.3.2 . А мор т и- Визуална проверка при поставено над
сьори
канал или върху подемник превозно
средство или използване на специално оборудване, когато е налично

5.3.2.1. Проверка Използване на специално оборудване
на ефективност- и сравняване на разликите между
та на амортизи- ляво и дясно
ране (Х)(б)
5.3.3. Карданни
валове, реактивни щанги, кобилици и носачи

Визуална проверка при поставено над
канал или върху подемник превозно
средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а
за превозни средства с максимална
маса над 3,5 t използването им е
препоръчително.

5.3.4. Шарнири Визуална проверка при поставено над
на окачването канал или върху подемник превозно
средство. Може да се използват детектори за свободния ход на колелото, а
за превозни средства с максимална
маса над 3,5 t използването им е
препоръчително.

5.3. 5. П невма- Визуална проверка
тично окачване

БРОЙ 38
3

а) Несигурно закрепване на ресорите/пружините към шасито
или ос
Видимо относително движение;
скрепителните елементи са много
сериозно разхлабени
б) Повреден или счупен елемент
на ресор/пружина
Основната пружина (лист) или
допълнителните листове са много
сериозно засегнати
в) Липсва ресор/пружина
Основната пружина (лист) или
допълнителните листове са много
сериозно засегнати
г) Опасно изменение(в)
Недостатъчно отстояние от други
части на превозното средство;
системата от ресори/пружини не
функционира
а) Несигурно закрепване на амортисьора към шасито или оста
Хлабав амортисьор
б) Повреден амортисьор, показващ
признаци за силно изтичане или
неизправност
а) Значителна разлика между ляво
и дясно
б) Зададените минимални стойности не са достигнати
а) Несигурно закрепване на елемент към шасито или ос
Има вероятност за разхлабване; стабилността при завиване е
влошена
б) Повреден или прекомерно корозирал елемент
Засегната е стабилността на елемента или елементът е счупен
в) Опасно изменение(в)
Недостатъчно отстояние от други
части на превозното средство;
системата не функционира
а) Прекомерно износване на шенкелен болт и/или втулки или в
шарнири на окачването
Има вероятност за разхлабване; стабилността при завиване е
влошена
б) Противопраховата защита е в
силно влошено състояние
Липсваща или счупена противопрахова защита
а) Системата е неизползваема
б) Елемент, който е повреден, изменен или във влошено състояние до
такава степен, че оказва негативно
влияние върху функционирането
на системата
Сериозно засегнато е функционирането на системата
в) Шумно изпускане от системата

4

5

6

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2
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3

4

5

6

6. ШАСИ И ОБОРУДВАНЕ, СВЪРЗАНО С ШАСИТО
6.1. Шаси или рама и оборудване
6.1.1. Общо със- Визуална проверка при поставено над а) Леко счупване или деформация
тояние
канал или върху подемник превозно на надлъжна или напречна греда
средство
Сериозно счупване или деформация на надлъжна или напречна
греда

Х

б) Несигурни усилващи или скрепителни елементи
Множество хлабави скрепителни
елементи; недостатъчна здравина
на частите

Х

в) Прекомерна корозия, която
влошава стабилността на монтажната връзка
Недостатъчна здравина на частите

Х

а) Несигурна или изпускаща система за отвеждане на отработените
газове

Х

б) Влизане на дим в кабината
на водача или в отделението за
пътниците
Опасност за здравето на лицата в
превозното средство

Х

6.1.2. Тръбопро- Визуална проверка при поставено над
води и шумоза- канал или върху подемник превозно
г л у ш и т е л и н а средство
изпускателната
уредба

Х

Х

Х

Х

6.1.3. Резервоар за гориво и тръбопроводи (включително резервоар за гориво и тръбопроводи на отоплителната система)
6.1.3.1. Горивна Визуална проверка при поставено над
уредба за бензин канал или върху подемник превозно
или дизелово го- средство
риво:

а) Несигурно закрепен резервоар
или тръбопроводи, създаващи
особен риск от пожар

Х

б) Изтичане на гориво, липсваща или неефективна капачка на
резервоара
Опасност от пожар; прекомерно
изпускане на опасни вещества
в) Износени тръбопроводи
Повредени тръбопроводи

Х
Х
Х

г) Спирателният кран на горивото
(когато се изисква) не функционира правилно

6.1.3.2. Горивна
уредба за втечнен нефтен газ
(ВНГ), сгъстен
природен газ
(СПГ), втечнен
природен газ
(ВПГ) или водород

Визуална проверка при поставено над
канал или върху подемник превозно
средство; използване на газсигнализатор за откриване на пропуски на
газ от горивната уредба; проверка за
наличие на корозия по резервоара
за гориво

Х
Х

д) Опасност от пожар поради:
– изтичане на гориво;
– резервоарът за гориво или изпускателните тръбопроводи не са
правилно изолирани;
– състояние на двигателното отделение.

Х

а) Несигурно закрепен резервоар
или тръбопроводи, създаващи
особен риск от пожар

Х

б) Изтичане на гориво, липсваща или неефективна капачка на
резервоара
Опасност от пожар; прекомерно
изпускане на опасни вещества
в) Износени тръбопроводи
Повредени тръбопроводи
г) Спирателният кран на горивото
(когато се изисква) не функционира правилно

Х
Х
Х

Х
Х

С Т Р.

58
1

ДЪРЖАВЕН
2

6 . 1 . 4 . Б р о н и , Визуална проверка
с т р а н и ч н а з ащита и задни
ниско разположен и за щ и т н и
устройства

ВЕСТНИК
3
д) Опасност от пожар поради:
– изтичане на гориво;
– резервоарът за гориво или изпускателните тръбопроводи не са
правилно изолирани;
– компоненти на горивната уредба
без изолация са разположени на
разстояние, по-малко от 100 mm
от компоненти на изпускателната
уредба или други източници на
топлина;
– състояние на двигателното отделение;
– несигурно закрепени компоненти на горивната уредба;
– липсващ или неизправен газоизолиращ кожух, с изключение,
когато резервоарът е монтиран от
външната страна на превозното
средство и устройствата му са
предпазени по подходящ начин
от замърсяване и вода;
– заварени и/или запоени съединения на тръбопроводите с идентични или с други компоненти от
горивната уредба.
е) Уредбата за ВНГ, СПГ, ВПГ
или водород не е в съответствие с
изискванията(а)(г); някоя от частите
на уредбата е дефектна
ж) Липсва опознавателният знак,
определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от
Наредба № I-45 от 2000 г.
з) Липсва, повредена или поставена
на неподходящо място фабрична
(заводска) табела на резервоара
и/или знак за монтирана горивна
уредба за ВНГ, СПГ или ВПГ
и) Горивни уредби с РН(РНИ) и
резервоари, типово одобрени, произведени или пуснати в употреба
за първи път след 23.09.2006 г.,
когато резервоарът е монтиран
в пътническото или багажното
отделение, пълначното устройство
не е монтирано откъм външната
страна на превозното средство;
мултиклапанът няма спирателен
клапан с дистанционно управление (евроклапан) – за ВНГ, или
резервоарът е без автоматичен
клапан – за СПГ
к) Резервоарът за гориво е корозирал
Резервоарът за гориво е прекомерно корозирал
а) Хлабавост или повреда, която е
вероятно да причини нараняване
при докосване или контакт
Има вероятност да паднат части;
сериозно засегнато е функционирането
б) Устройството очевидно не е
в съответствие с изискванията(а)

БРОЙ 38
4

5

6
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
6.1.5. Носач на Визуална проверка
резервно колело
(когато е монтиран)
6.1.6. Механично
теглително-прик ач н о ус т р о йство и уст ройство за теглене

Визуална проверка за износване и
правилно функциониране, като се
обърне особено внимание на монтираните устройства за безопасност и/
или използване на измервателен уред

6.1.7. Трансмисия Визуална проверка
(силово предаване)

3
а) Носачът не е в добро състояние

С Т Р. 5 9
4
Х

5

б) Носачът е счупен или несигурен

Х

в) Резервното колело не е сигурно
закрепено в носача
Много сериозен риск от падане
а) Повреден, дефектен или пукнат
елемент (когато не се използва)
Повреден дефектен или пукнат
елемент (когато се използва)
б) Прекомерно износване на елемент
Преминава границата на износване
в) Дефектно закрепване
Хлабаво закрепване с много сериозен риск от падане
г) Липсващо и ли неп рави лно
функциониращо устройство за
безопасност
д) Нефункциониращ индикатор
за прикачване
е) Закриване на табела с регистрационния номер или на светлина
(когато не се използва)
Табелата с регистрационния номер
не се чете (когато не се използва)
ж) Опасно изменение(в) (второстепенни части)
Опасно изменение (в) (първостепенни части)
з) Твърде слабо прикачване

Х

6

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

а) Хлабави или липсващи скрепителни болтове
Хлабави или липсващи скрепителни болтове, до такава степен,
че безопасността на движението
е сериозно застрашена
б) Прекомерно износване на лагерите на карданния вал
Много сериозен риск от разхлабване или спукване
в) Прекомерно износване на карданните шарнири или веригите/
коланите на трансмисията
Много сериозен риск от разхлабване или спукване
г) Гъвкавите връзки са във влошено състояние
Много сериозен риск от разхлабване или спукване
д) Повреден или изкривен вал

Х

е) Счупено или несигурно лагерно тяло
Много сериозен риск от разхлабване или спукване
ж) Противопраховата защита е в
силно влошено състояние
Липсваща или счупена противопрахова защита
з) Нерегламентирано изменение
на силовото предаване

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
3
6 .1. 8 . О п о р н и Визуална проверка без превозното Опорните елементи са във влошеелементи за дви- средство непременно да е над канал но състояние, очевидно и силно
гателя
или върху подемник
повредени
Х лабави или сч у пени опорни
елементи
6.1.9. Парамет- Визуална проверка и/или като се а) Изменение на контролно усри на двигате- използва електронният интерфейс тройство, засягащо безопасността
ля (Х)(б)
и/или околната среда
б) Изменение на двигателя, засягащо безопасността и/или околната
среда
6.2. Кабина и каросерия
а) Хлабава или повредена плоскост
или част, която може да причини
нараняване
Има вероятност да падне
б) Несигурна колона на каросерията
Нарушена е стабилността
в) Влизане на отработени газове
или на дим от двигателя
Опасност за здравето на лицата в
превозното средство
г) Опасно изменение(в)
Недостатъчно отстояние от въртящи се или движещи се части
и от пътя
6.2.2. Монтиране Визуална проверка над канал или а) Каросерията или кабината са
върху подемник
несигурни
Засегната е стабилността
б) Каросерията/кабината очевидно не е разположена точно върху
шасито
в) Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината
към шасито или към напречни
греди и когато е симетрично
Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към
шасито или към напречни греди
до такава степен, че безопасността
на движението е много сериозно
застрашена
г) Прекомерна корозия на местата за закрепване върху носещата
каросерия
Нарушена е стабилността
6.2 .3. Врат и и Визуална проверка
а) Вратата не се отваря или затваря
дръжки на враправилно
тите
б) Има вероятност вратата да се
отвори неумишлено или да не остане затворена (плъзгащи се врати)
Има вероятност вратата да се
отвори неумишлено или да не
остане затворена (врати с радиално
отваряне)
в) Врата, панта, дръжка или стойка
във влошено състояние
Липсваща или х лабава врата,
панта, дръжка или стойка

БРОЙ 38
4

5
Х

6

Х
Х

Х

6.2.1. Състояние Визуална проверка

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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1
6.2.4. Под
6.2.5. Седалка на
водача

6.2.6. Други седалки

6.2.7. Органи за
управление

6.2.8. Стъпала за
кабината

6.2.9. Други вътрешни и външни устройства и
оборудване

6.2.10. Калници,
устройства против изпръскване

6.2.11. Стойки

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
3
Визуална проверка над канал или Подът е несигурен или в силно
върху подемник
влошено състояние
Недостатъчна стабилност
Визуална проверка
а) Седалка с дефектна структура
Хлабава седалка
б) Механизмът за регулиране не
функционира правилно
Седалката се движи или облегалката не може да се фиксира
Визуална проверка
а) Седалките са дефектни или
несигурни (второстепенни части)
Седалките са дефектни или несигурни (основни части)
б) Седалките не са монтирани
в съответствие с изискванията(а)
Надвишен е разрешеният брой
седалки; разположението не е в
съответствие с одобрението
Визуална проверка и проверка на Орган за управление, необходим
функционирането
за безопасната експлоатация на
превозното средство не функционира правилно
Засегната е безопасната експлоатация
Визуална проверка
а) Несигурно стъпало или площадка на стъпало
Недостатъчна стабилност
б) Стъпалото или площадката на
стъпалото е в състояние, което
може да причини нараняване на
ползвателите
Визуална проверка
а) Дефектно закрепване на друго
устройство или оборудване
б) Друго устройство или оборудване не е в съответствие с
изискванията(а)
Има вероятност монтираните
части да причинят наранявания;
засегнато е безопасното функциониране
в) Изтичане от хидравлично оборудване
Прекомерно изпускане на опасни
вещества
Визуална проверка
а) Липсващи, хлабави или силно
корозирали
Има вероятност да причинят наранявания; има вероятност да паднат
б) Недостатъчно отстояние от
гума/колело (устройства против
изпръскване)
Недостатъчно отстояние от гума/
колело (калници)
в) Не са в съответствие с изискванията(а)
Недостатъчно покриване на протектора на гумата
Визуална проверка
а) Липсващи, хлабави или силно
корозирали
б) Не са в съответствие с изискванията(а)
в) Риск от разгъване, когато превозното средство е в движение

С Т Р. 6 1
4

5
Х

6
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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6.2.12. Дръжки и Визуална проверка
степенки
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а) Липсващи, хлабави или силно
корозирали

Х

б) Не са в съответствие с изискванията(а)

Х

6

7. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
7.1. Обезопасителни колани/ключалки и системи за обезопасяване
7.1.1. Н а д еж д- Визуална проверка
ност на монтажа на обезопасителните колани/
ключалки

а) Точката на закрепване е в силно
влошено състояние
Засегната е стабилността

Х

б) Точката на закрепване е хлабава

Х

7.1.2. Състояние Визуална проверка и проверка на а) Задължителен обезопасителен
колан липсва или не е монтиран
н а о б е з о п а с и - функционирането
телните колани/
б) Повреден обезопасителен колан
ключалки
Срез или признак за прекомерно
разтягане

Х

7.1.3. Ограничи- Визуална проверка и/или като се
тел на натовар- използва електронният интерфейс
ването от обезопасителните
колани

Х

Х

Х

в) Обезопасителен колан не е в
съответствие с изискванията(а)

Х

г) Повредена или нефу нк ционираща правилно ключалка на
обезопасителен колан

Х

д) Повреден или нефункциониращ
правилно механизъм за прибиране
на обезопасителен колан

Х

а) Очевидно липсващ или неподходящ за превозното средство
ограничител на натоварването

Х

б) Системата показва неизправност, чрез електронния интерфейс
на превозното средство

Х

7.1.4. Обтегачи Визуална проверка и/или като се а) Очевидно липсващ или неподна обезопасител- използва електронният интерфейс ходящ за превозното средство
ните колани
обтегач

Х

б) Системата показва неизправност, чрез електронния интерфейс
на превозното средство

Х

7.1.5. Въздушна Визуална проверка и/или като се а) Очевидно липсваща или неподвъзглавница
използва електронният интерфейс ходяща за превозното средство
въздушна възглавница

Х

б) Системата показва неизправност, чрез електронния интерфейс
на превозното средство

Х

в) Очевидно нефункционираща
въздушна възглавница

Х

7.1.6. Допълни- Визуална проверка на индикаторната
т ел ни сис т ем и лампа за неизправност и/или като
за безопасност се използва електронният интерфейс
(SRS)

а) Индикаторната лампа за неизправност на SRS показва някаква
неизправност на системата

Х

7.2. Пожарогаси- Визуална проверка
тел (Х)(б)

а) Липсва

б) Системата показва неизправност, чрез електронния интерфейс
на превозното средство
б) Не е в съответствие с изискванията(а)
Когато се изисква (например таксиметрови автомобили, автобуси,
туристически (междуградски) автобуси и др.)

Х

Х
Х
Х
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7.3. К л юча л к и Визуална проверка и проверка на а) Устройството не функционира за
и устройства за функционирането
предотвратяване на привеждането
з а щ и т а с р ещ у
в движение на превозното средство
неразрешено изб) Дефектно
ползване
Неу миш лено зак лючване и ли
блокиране

4

Х

Х

7.4. Предупреди- Визуална проверка
телен триъгълник (когато се
изисква) (Х)(б)

а) Липсва или некомплектуван

Х

б) Не е в съответствие с изискванията(а)

Х

7.5. Аптечка (ко- Визуална проверка
гато се изисква)
(Х)(б)

Лисва, некомплектувана или не е
в съответствие с изискванията(а)

Х

7.6. Фиксиращи Визуална проверка
(с п и р а т е л н и)
клинове за колелата (когато се
изискват) (Х)(б)

Липсват или не са в добро състояние, с недостатъчна стабилност
или размери

Х

7.7. Звуково пре- Визуална проверка и проверка на а) Не функционира правилно
д у п р е д и т е л н о функционирането
Изобщо не функционира
устройство
б) Органът за управление е несигурно закрепен

Х

в) Не е в съответствие с изискванията(а)
Има вероятност издаваният звук да
бъде сбъркан с официални сирени

Х

а) Не е монтирано в съответствие
с изискванията(а)
Липсва (когато се изисква)

Х

б) Функционирането е нарушено
Изобщо не функционира

Х

в) Не е възможно осветяването
му в достатъчна степен
Изобщо не е възможно да бъде
осветено

Х

7.9. Тахограф (ко- Визуална проверка
гато е монтиран/
се изисква)

7.10. Устройство Визуална проверка и проверка на
за ограничава- функционирането, когато се разпоне на скоростта лага със съответното оборудване
(когато е монтирано/се изисква)

6

Х

в) Счупени или липсващи

7.8. Устройство Визуална проверка или проверка на
за измерване на функционирането по време на изпитскоростта
ване на пътя или чрез електронни
средства

5

Х

Х

Х

Х
Х

Х

а) Не е монтиран в съответствие
с изискванията(а)

Х

б) Не функционира

Х

в) Дефектни или липсващи пломби

Х

г) Липсваща, нечетлива или с
изтекъл срок монтажна табела

Х

д) Очевидна намеса или манипулация

Х

е) Размерът на гумите не съответства с параметрите на калибриране

Х

а) Не е монтирано в съответствие
с изискванията(а)

Х

б) Очевидно не функционира

Х

в) Неправилно зададена скорост
(когато се проверява)

Х

г) Дефектни или липсващи пломби

Х

д) Липсваща или нечетлива табела

Х

е) Размерът на гумите не съответства с параметрите на калибриране

Х

Х
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7.11. К и ломе т - Визуална проверка и/или като се
ропоказател (ко- използва електронният интерфейс
гато има такъв) (Х)(б)
7.12. Система за Визуална проверка и/или като се
електронно уп- използва електронният интерфейс
равление на стабилността (ESC)
(когато е монтирана/се изисква)

БРОЙ 38
3

4

5

а) Очевидно манипулиран (измама) с цел намаляване или невярно
представяне на записаното разстояние на превозното средство

Х

б) Очевидно не функционира

Х

а) Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата

Х

б) Повредени електрически връзки

Х

в) Липсващи или повредени други
елементи

Х

г) Превключвателят е повреден
или не функционира нормално

Х

д) Индикаторната лампа за неизправност на ESC показва някаква
неизправност на системата

Х

е) Системата показва неизправност, чрез електронния интерфейс
на превозното средство

Х

а) Н и в о т о н а ш у м а п р е в и ш а в а д о п ус т и м о т о с ъ г л а с н о
изискванията (а)

Х

б) Част от системата за намаляване на шума е хлабава, повредена,
неправилно монтирана, липсва
или очевидно изменена по начин,
който би оказал неблагоприятно
въздействие върху нивото на шума
Много сериозен риск от падане

Х

6

8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
8.1. Шум
8.1.1. Система за Субективна оценка (освен когато
нама л яване на техническият специалист прецени,
шума
че нивото на шума може да е на
границата на допустимото, в този
случай може да бъде извършено
измерване на шума, излъчван от
неподвижно превозно средство, като
се използва шумомер)

Х

8.2. Емисии в отработените газове
8.2.1. Емисии от двигатели с принудително запалване
8.2.1.1. Оборуд- Визуална проверка
ване за контрол
на емисии те в
отработените
газове

а) Липсващо, изменено или очевидно дефектно оборудване за
контрол на емисиите, монтирано
от производителя

Х

Х

б) Изпускания, които биха повлияли на измерванията на емисиите

Х

8.2.1.2. Газооб- – За превозни средства до еколоразни емисии
гични категории Евро 5 и Евро V(6):
Измерване с газоанализатор в съответствие с изискванията (а) или
прочитане на данните от системата
за бордова диагностика (СБД). Проверката на емисиите от изходната
тръба на последния шумозаглушител е основният метод за оценка на
емисиите в отработените газове. Въз
основа на оценка на еквивалентността и като се вземе предвид съответното законодателство за одобряване
на типа, държавите членки могат
да разрешат използването на СБД
в съответствие с препоръките на
производителя и други изисквания.

а) Или газообразните емисии превишават специфичното равнище,
посочено от производителя

Х

б) или, когато тази информация
не е налична, емисиите на СО
превишават:
i) за превозни средства, които не
се управляват от усъвършенствана
система за контрол на емисиите,
– 4,5 % или
– 3,5 %
съгласно датата на първа регистрация или употреба, посочена в
изискванията (а)
ii) за превозни средства, които се
управляват от усъвършенствана
система за контрол на емисиите,

Х

БРОЙ 38
1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

2

3

– За превозни средства от екологични категории Евро 6 и Евро VI(7 )
Измерване с газоанализатор в съответствие с изискванията (а) или
прочитане на данните от СБД в
съответствие с препоръките на производителя и други изисквания (а).
Измерванията не са приложими за
двутактови двигатели.

– при работа на двигателя на
празен ход: 0,5 %
– при работа на двигателя на
празен ход с високи обороти:
0,3 %
или
– при работа на двигателя на
празен ход: 0,3 % (6 )
– при работа на двигателя на
празен ход с високи обороти:
0,2 %
съгласно датата на първа регистрация или употреба, посочена
в изискванията (а)

4

5

6

в) В ъ з д у ш н о т о о т н о ш е н и е
λ (ламбда) е извън диапазона
1 ± 0,03 или не е в съответствие
със спецификацията на производителя

Х

г) Показанието на СБД показва
значителна неизправност

Х

8.2.2. Емисии от двигатели със запалване чрез сгъстяване
8.2.2.1. Оборуд- Визуална проверка
ване за контрол
на емисии те в
отработените
газове

а) Липсващо или очевидно дефектно оборудване за контрол
на емисиите, монтирано от производителя
б) Изпускания, които биха повлияли на измерванията на емисиите

Х

8.2.2.2. Димност
Превозни средства, регистрира н и и л и п уснати в употреба
преди 1 януари
1980 г., са освободени от това
изискване

а) За превозни средства, регистрирани или пуснати в употреба
за първи път след датата, посочена в изискванията (а),
д и м нос т та п реви ша ва ра вн ището, записано на табелата на
п р оизвод и т ел я, по с т а вена на
превозното средство

Х

б) Когато тази информация не
е налична или изискванията (а)
не позволяват използването на
сравнителни стойности,
– за д ви гат ел и с ат мос ферно
пълнене (без турбокомпресор):
2,5 m -1 ,
– за двигатели с принудително
п ъ л нене (с т у р б оком п р е с ор):
3,0 m -1 , или
– за превозни средства, посочен и в изиск ва н и я та (а) и л и с
първа регистрация или пуснати
в употреба за първи път след датата, посочена в изискванията (а):
1,5 m -1 (10) или 0,7 m -1 (11)

Х

– За превозни средства до екологични категории Евро 5 и Евро V(8):
Измерва не на д и м но с т т а в о т раб о т ен и т е г а з ов е в р еж и м н а
свободно ускоряване (ненатоварен
д ви гат ел о т оборо т и на п разен
ход до обороти на прекратяване
на подаването на гориво) с лост
за превключване на предавките в
неу трално положение и задействан съединител или прочитане на
данните от СБД. Проверката на
емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител е основният метод за оценка на емисиите
в отработените газове. Въз основа
на оценка на еквивалентността и
като се вземе предвид съответното
законодателство за одобряване на
типа, държавите членки могат да
разрешат използването на СБД в
с ъо т ве т с т вие с п репор ък и т е на
производителя и други изисквания.
– За превозни средства от екологични категории Евро 6 и Евро VI(9):
Измерване на димността в отработените газове в режим на свободно
ускоряване (ненатоварен двигател
от обороти на празен ход до обороти
на прекратяване на подаването на
гориво) с лост за превключване на
предавките в неутрално положение и задействан съединител или
прочитане на данните от СБД в
съответствие с препоръките на производителя и други изисквания (а)

Х

Х
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Предварителна подготовка на превозното средство:
1. Проверката на превозните средства може да се извърши без предварителна подготовка, въпреки че
по съобра жени я за безопасност
трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително
механично състояние.
2. Изисквания за предварителна
подготовка:
i) двигателят трябва да е напълно
загрял, например: температурата
на маслото на двигателя, измерена
посредством сонда в тръбата за
контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C
или да съответства на нормалната
т ем перат у ра н а раб о т а , ког ат о
тя е по-ниска или температурата
на блока на двигателя, измерена
според нивото на инфрачервеното
излъчване, трябва да достигне наймалко еквивалентна стойност. Когато пора ди конфиг у раци я та на
превозното средство не е възможно
да се извършат тези измервания,
нормалната температура на работа
на двигателя може да се установи
по друг начин, например: въз основа на работата на вентилатора
за охлаждане на двигателя;
ii) изпускателната система трябва
да се прочисти чрез най-малко три
цикъла на свободно ускоряване или
по еквивалентен метод.
Процедура за проверка:
1. Двигателят и турбокомпресорът,
когато има такъв, трябва да работят
на празен ход преди началото на
всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това
означава, че трябва да се изчака
най-малко 10 s след отпускането
на газта.
2. В началото на всеки цикъл на
свободно ускоряване педалът на
газта трябва напълно да се натисне
бързо и плавно (за по-малко от една
секунда), но не и прекалено рязко,
така че да се постигне максимален
деби т на г ори вона г не т ат е л нат а
помпа.
3. По време на всек и цикъл на
свободно ускоряване двигател ят
трябва да достигне оборотите, при
които се прекратява подаването
на гориво, или за превозни средства с автоматична предавателна
к у т и я до о б о р о т и т е, оп р еде ле ни от производителя, или когато
тези данни не са извест ни, две
т ре т и о т оборо т и т е, п ри кои т о
се прекратява подаването на гориво преди отпускането на газта.
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Това може да се провери, например като се наблюдават оборотите
на двигателя или като се остави
да и з т ече до с т ат ъчен и н т ерва л
от време меж ду първоначалното
подаване на газ и отпускането на
газта, тоест най-малко две секунди
за превозни средства от категории
М2, М3, N2 и N3.
4. Превозните средства се обявяват
за неизправни само когато средноаритметичната от измерените
стойности най-малко за последните
три цикъла на свободно ускоряване
надвишава граничната стойност. Тя
може да се изчисли, като не се
вземат предвид измерванията, които се отклоняват значително от
измерената средна стойност, или да
се получи по друг статистически
метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности.
Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени
в проверката.
5. За избягване на ненужни проверки държавите членки могат да
обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените
стойности значително надвишават
г раничните стойности, след помалко от три цикъла на свободно
ускоряване или след циклите на
прочистване. Еквивалентно за избягване на ненужни проверки държавите членки могат да обявяват
за изправни превозните средства,
за които измерените стойности са
значително по-ниски от граничните
стойности, след по-малко от три
ц ик ъ ла на свободно ускоряване
или след циклите на прочистване.
8.3. Потискане на електромагнитните смущения
Радиосмущения (Х) (б)
8.4. Други елементи, свързани с околната среда
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Неизпълнени изисквания (а)
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Х

8.4.1. Изтичане Визуална проверка
на течност

Прекомерно изтичане на течХ
ност, различна от вода, което е
вероятно да навреди на околната
среда или да породи риск за безопасността на други участници
в движението
Постоянно се образуват капки,
Х
което представлява много сериозен риск
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ
К АТЕГОРИИ М2 И М3
9.1. Врати
9.1.1. Врат и за Визуална проверка и проверка на а) Неправилно функциониране
слизане и кач- функционирането
б) Влошено състояние
ване
Може да причини нараняване

Х
Х

Х
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в) Де ф ек т но а в ари й но у п равление
г) Дефектно дистанционно управление на вратите или дефектни
предупредителни устройства
д) Не са в съответствие с изискванията (а)
Недостатъчна ширина на вратата
9.1.2. Аварийни Визуална проверка и проверка на а) Неправилно функциониране
изходи
функционирането (където е под- б) Нечетливи обозначени я за
ходящо)
аварийните изходи

9. 2 . С и с т е м а
с р ещ у и зпо т яване и за размразяване на
стъклата (Х) (б)

9.3. Вентилационна и отоплит е л н а сис т ема
(Х) (б)

2

Липсващи обозначения за аварийните изходи
в) Липсващо чукче за счупване
на стъклото
г) Не са в съответствие с изискванията (а)
Недостатъчна ширина или блокиран достъп
Визуална проверка и проверка на а) Не функционира правилно
функционирането
Засяга безопасната експлоатация
на превозното средство
б) Емисия на токсични или отработени газове в отделението
за водача или за пътниците
Опасност за здравето на лицата
в превозното средство
в) Дефектна система за размразяване на ст ък лата (когато е
задължителна)
Визуална проверка и проверка на а) Неправилно функциониране
функционирането
Риск за здравето на лицата в
превозното средство
б) Емисия на токсични или отработени газове в отделението
за водача или за пътниците
Опасност за здравето на лицата
в превозното средство
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5
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

9.4. Седалки
9.4.1. Седалки за Визуална проверка
пътници (включително седалки за придружаващ персонал)
9.4.2. Седалка на Визуална проверка
водача (допълнителни изисквания)

6

Сгъваемите седалки (когато са
ра зрешен и) не фу н к ц ион и рат
автоматично
Блокиране на авариен изход

Х

а) Дефектни специални устройства, като например екран срещу
заслепяване
Полето на видимост е нарушено
б) Защитата на водача не е надеждна или не е в съответствие
с изискванията (а)
Може да причини нараняване
9. 5. В ът р е ш н о Визуална проверка и проверка на Устройството е дефектно или не
о с в е т л е н и е и функционирането
е в съответствие с изискванията (а)
ус т ройс т ва за
Не функционира
показване на
м ястото за сядане (Х) (б)

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
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9. 6 . П р о х о д и , Визуална проверка
пространство
за правостоящи
пътници

3
а) Несигурен под
Засегната е стабилността
б) Дефектни тръбна арматура,
ръкохватки или дръжки
Несигурно закрепени или неизползваеми
в) Не са в съответствие с изискванията (а)
Недостатъчна ширина или пространство

9.7. С т ъ л б и и Визуална проверка и проверка на а) Влошено състояние
стъпала
функционирането (където е под- Повредени
ходящо)
Засегната е стабилността

С Т Р. 6 9
4

Х
Х
Х

Х
Х

9.9. Надписи
(Х) (б)

а) Липсващ, грешен или нечетлив надпис

Х

б) Не е в съответствие с изискванията (а)
Невярна информация

Х

9.10.1. Врати

Х
Х

Х

9.10. Изисквания относно превоза на деца (Х)

Х

Х

(б)

Визуална проверка

Защитата на вратите не е в съответствие с изискванията (а) за
този вид превоз

9.10.2. Сиг на л- Визуална проверка
но и специално
оборудване

Сиг на лно т о и ли спец иа лно т о
оборудване липсва или не е в
съответствие с изискванията (а)

Х

Х

9.11. Изисквания относно превоза на трудноподвижни лица (Х) (б)
9.11 .1 . В р а т и , Визуална проверка и проверка на а) Неправилно функциониране
рампи и подем- функционирането
Засегнато е безопасното функници
циониране

Х

б) Влошено състояние
Засегната е стабилността; може
да причини нараняване

Х

в) Дефектен(ни) орган(и) за управление
Засегнато е безопасното функциониране

Х

г) Д е ф е к т н о (и) п р е д у п р е д и телно(и) устройство(а)
Изобщо не функционира(т)

Х

Х

Х

Х

Х

д) Не са в съответствие с изискванията (а)
9.11.2. Система Визуална проверка и проверка на
за обезопасява- функционирането (където е подне на инвалидна ходящо)
количка

Х

Х

9.8. Система за Визуална проверка и проверка на Дефектна система
комуникация с функционирането
Не функционира
пътниците (Х)(б)
Визуална проверка

6

Х

б) Прибиращите се стъпала не
функционират правилно
в) Не са в съответствие с изискванията (а)
Недостатъчна ширина или прекомерна височина

5
Х

Х

а) Неправилно функциониране
Засегнато е безопасното функциониране

Х

б) Влошено състояние
Засегната е стабилността; може
да причини нараняване

Х

Х

Х

Х
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в) Дефектен(ни) орган(и) за управление
Засегнато е безопасното функциониране

Х

5

Х

г) Не е в съответствие с изискванията (а)

Х

Сиг на лно т о и ли спец иа лно т о
оборудване липсва или не е в
съответствие с изискванията (а)

Х

9.12.1. Инстала- Визуална проверка
ции за приготвяне на храна

а) Инсталацията не е в съответствие с изискванията (а)

Х

б) Инста лаци я та е повредена
до такава степен, че е опасна
за ползване

Х

9.12.2. Санитар- Визуална проверка
на инсталация

Инсталацията не е в съответствие с изискванията (а)
Може да причини нараняване

Х

9. 1 2 . 3 . Д р у г и Визуална проверка
устройства (нап ри мер ау д ио визуа лни системи)

Не е в съответствие с изискванията (а)
Засегната е безопасната експлоатация на превозното средство

Х

9.11.3. Си г на л- Визуална проверка
но и специално
оборудване

6

9.12. Друго специално оборудване (Х) (б)

Х

Х

(1) 43 % за полуремаркета, одобрени преди 1 януари 2012 г.
(2) 48 % за превозни средства, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна система (ABS) или
са типово одобрени преди 1 октомври 1991 г.
(3) 45 % за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията, която
от двете е по-късна.
(4) 43 % за полуремаркета и ремаркета с теглич, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в
изискванията, която от двете е по-късна.
(5) Например 2,5 m/s2 за превозни средства от категории N1, N2 и N3, регистрирани за първи път след
1 януари 2012 г.
(6) Типово одобрени в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение
I, таблица 1 (Евро 5), Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.
(7) Типово одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение I, таблица 2 (Евро 6) и
Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).
(8) Типово одобрени в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение
I, таблица 1 (Евро 5), Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.
(9) Типово одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение I, таблица 2 (Евро 6) и
Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).
(10) Типово одобрени в съответствие с граничните стойности в Директива 70/220/ЕИО, приложение I,
раздел 5.3.1.4, ред Б, както е изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна, или в Директива 88/77/
ЕИО, приложение I, раздел 6.2.1, ред Б1, Б2 или В или регистрирани за първи път или пуснати в употреба след 1 юли 2008 г.
(11) Типово одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение I, таблица 2 (Евро 6).
Типово одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).
Бележки:
(а)
Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за одобряване на типа към датата на одобряване,
първа регистрация или пускане в употреба за първи път, както и задълженията за преоборудване или
на националното законодателство на държавата на регистрация. Тези причини за неизправност са
приложими само когато е проверено съответствието с изискванията.
(б)
(Х) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност
за използване на пътя, но които не се считат за съществени за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност.
(в)
„Опасно изменение“ означава изменение, което оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността на превозното средство за движение по пътищата или има непропорционално неблагоприятно
въздействие върху околната среда.
(г)
За моторни превозни средства с допълнително монтирана горивна уредба за ВНГ, СПГ, ВПГ или
водород датата на първоначалното дооборудване и пускане в употреба на уредбата се доказва със
съответния документ, изискван от действащите към момента на дооборудването нормативни актове.

“
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2. В част II, раздел I се правят следните
изменения:
а) в т. I, т. 2 думите „Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че
не се дължи данък върху превозното средство,
председателят на комисията сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/
първоначална проверка, документ, маркиран
със стикер за еднозначно разпознаване. Прегледът се извършва след потвърждение, че не
се дължи данък върху превозното средство.“
се заличават;
б) в т. ІІІ, буква „Б“, подточка 2.4.8 думите
„и не образуват низходяща редица“ се заличават.
§ 46. В приложение № 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Навсякъде пред думата „идент.“ се добавя
числото „1“, поставено в скоби.
2. Навсякъде пред думата „рег.“ се добавя
числото „2“, поставено в скоби.
3. Навсякъде пред думата „адрес“ се добавя
числото „3“, поставено в скоби.
4. Навсякъде пред думата „километропоказател“ се добавя числото „4“, поставено в скоби.
5. Навсякъде пред думата „категория“ се
добавя числото „5“, поставено в скоби.
6. Навсякъде пред думите „при периодичния“ се добавя числото „6“, поставено в скоби.
7. Пред думите „техническата изправност
на ППС допуска“ и навсякъде пред думите
„поради констатираните“ се добавя числото
„7“, поставено в скоби.
8. Навсякъде пред думата „подлежи“ се
добавя числото „8“, поставено в скоби.
9. Навсякъде пред думата „председател“ се
добавя нов ред със следния текст:
„(9) Наименование на лицето по чл. 16
…………………………………………“.
10. Пред думата „знакът“ и навсякъде пред
думите „при прегледа е“ се добавя числото
„10“, поставено в скоби.
Допълнителна разпоредба
§ 47. Навсякъде в наредбата мерната единица „мм“ се заменя с „mm“, мерната единица
„м“ се заменя с „m“, мерната единица „тона“
се заменя с „t“ и мерната единица „бар“ се
заменя с „bar“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. (1) Наредбата влиза в сила от 20 май
2018 г. с изключение на:
1. параграф 13, т. 1, буква „а“ относно чл. 18,
ал. 1, т. 5, буква „в“, § 13, т. 1, буква „б“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „г“, § 13, т. 1, буква
„в“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „д“, § 25
относно чл. 34, § 43, т. 2 относно приложение
№ 3а, буква „е“ и § 44 относно приложение
№ 3б, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“;
2. параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“
относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „г“, § 5, т. 1,
буква „а“, подбуква „вв“ относно чл. 9, ал. 1,
т. 1, букви „к“ – „л“, § 5, т. 1, буква „б“, подбуква
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„бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“, § 5,
т. 1, буква „г“ относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5,
т. 1, буква „д“ относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. параграф 5, т. 1, буква „в“, подбуква „бб“
относно чл. 9, ал. 1, т. 3, буква „в“, който влиза
в сила от 20 май 2023 г.;
4. параграф 20 относно чл. 29, ал. 1, т. 5,
буква „б“, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.
(2) До датата по ал. 1, т. 1, съответно по
ал. 1, т. 2, лицата по чл. 16 подават уведомление
по чл. 24 с оглед установяване съответствие
с изискванията по ал. 1, т. 1, съответно по
ал. 1, т. 2.
§ 49. Удостоверенията за допълнително обучение на техническите специалисти, издадени
преди 20 май 2018 г., запазват действието си
до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 50. Разпоредбата на § 8, т. 1, буква „б“ не
се прилага за технически специалисти, които
към датата на влизане в сила на наредбата са
били вписани в регистъра по чл. 15.
§ 51. В срок 3 месеца след влизане в сила
на наредбата лицата по чл. 16 изпращат до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията чрез ръководителя
на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
информацията по § 14.
§ 52. Наредбата се издава на основание
чл. 147, ал. 1 и чл. 148, ал. 1 от Закона за
движението по пътищата и е съгласувана с
министъра на вътрешните работи.
Министър:
Ивайло Московски
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ № 4

към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи относно признаването на някои права и свободи, различни
от вече включените в Конвенцията и в допълнителния протокол към нея*1
(Ратифициран със закон, приет от ХХXVIII Народно събрание на 12 октомври 2000 г. – ДВ,
бр. 87 от 2000 г. В сила за Република България
от 4 ноември 2000 г.)
Правителствата, подписали този Протокол,
членове на Съвета на Европа,
решени да предприемат действия за осигуряването на колективни гаранции за някои
други права и свободи, освен включените вече
* Заглавията на членовете са добавени и текстът е
изменен съгласно разпоредбите на Протокол № 11
към Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи относно преустройството на
контролния механизъм, установен от Конвенцията
(обн., ДВ, бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г.),
от влизането му в сила на 1 ноември 1998 г.
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в Част 1 на Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи, подписана в
Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана
„Конвенцията“) и в членове 1 – 3 на Първия
протокол към Конвенцията, подписан в Париж
на 20 март 1952 г.,
се договориха за следното:
Член 1
Забрана за лишаване от свобода за дълг
Никой не може да бъде лишен от свобода
само поради невъзможност да изпълни договорно задължение.
Член 2
Свобода на движение
1. Всеки, който се намира на законно основание на територията на дадена държава, има
право свободно да се придвижва и свободно
да избира своето местожителство в пределите
на тази територия.
2. Всеки е свободен да напусне пределите
на всяка държава, включително и на своята.
3. Упражняването на това право не подлежи
на никакви ограничения освен на тези, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната
или обществената сигурност, за поддържане на
обществения ред, за предотвратяване на престъпления, за защитата на здравето и морала
или на правата и свободите на другите.
4. Правата, предвидени в точка 1, могат да
бъдат също така предмет на ограничения в
определени зони. Ограниченията трябва да са
въведени в съответствие със закона и оправдани от гледна точка на обществения интерес
в едно демократично общество.
Член 3
Забрана за експулсиране на собствените
граждани
1. Никой не може да бъде експулсиран по
силата на индивидуална или колективна мярка от територията на държавата, на която е
гражданин.
2. Никой не може да бъде лишен от правото да влезе на територията на държавата, на
която е гражданин.
Член 4
Забрана за колективно експ улсиране на
чужденци
Колективното експулсиране на чужденци
е забранено.
Член 5
Териториално приложение
1. При подписването или ратификацията
на този Протокол или по всяко време след
това всяка Високодоговаряща страна може да
изпрати на Генералния секретар на Съвета на
Европа декларация, установяваща степента,
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в която тази страна се задължава да прилага
разпоредбите на този Протокол по отношение
на териториите, за чиито международни отношения тя носи отговорност.
2. Всяка Високодоговаряща страна, изпратила декларация в съответствие с предходната
точка, може впоследствие да изпраща нова
декларация, изменяща условията на предходната или прекратяваща прилагането на която
и да е от разпоредбите на този Протокол по
отношение на която и да е територия.
3.12Декларация, направена в съответствие с
този член, се счита за направена в съответствие
с точка 1 на член 56 на Конвенцията.
4. Територията на всяка държава, по отношение на която Протоколът се прилага по
силата на ратификация или приемане, и всяка
територия, по отношение на която Протоколът
се прилага по силата на декларация, направена
от съответната държава съгласно този член,
се считат за отделни територии за целите на
употребата на термина „територия на дадена
държава“ в членове 2 и 3.
5.23Всяка държава, направила декларация
в съответствие с точки 1 или 2 на този член,
може по всяко време след това да декларира
по отношение на една или няколко територии,
за които се отнася декларацията, че признава
компетенцията на Съда да получава жалби от
лица, неправителствени организации или групи
лица в съответствие с член 34 на Конвенцията
във връзка с всички или с който и да било от
членове 1 – 4 на този Протокол.
Член 63
Връзка с Конвенцията
Високодоговарящите страни считат разпоредбите на членове 1 – 5 на този Протокол за
допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат при
отчитане на този факт.
Член 7
Подписване и ратифициране
1. Този Протокол е открит за подписване
от членовете на Съвета на Европа, подписали
Конвенцията; той подлежи на ратификация,
която може да бъде осъществена едновременно
с ратификацията на Конвенцията или след това.
Той влиза в сила след депозирането на петия
документ за ратификация. По отношение на
държавите, които са ратифицирали Протокола
след неговото влизане в сила, той влиза в сила
в деня на депозиране на техния документ за
ратификация.
Текстът е изменен съгласно разпоредбите на Протокол № 11.
2
Текстът е добавен съгласно разпоредбите на
Протокол № 11.
3
Текстът е изменен съгласно разпоредбите на
Протокол № 11.
1
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2. Документите за ратификация се депозират при Генералния секретар на Съвета на
Европа, който информира всички други членове на Съвета за всички държави, които са
го ратифицирали.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този Протокол.
Съставен в Страсбург на 16 септември 1963 г.
на английски и френски език, като и двата текста
имат еднаква сила, в един екземпляр, който
се депозира в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверени копия
на всяка от подписалите държави.
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ПРОТОКОЛ № 13

към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички
обстоятелства
(Ратифициран със закон, приет от ХХХІХ Народно събрание на 10 декември 2002 г. – ДВ,
бр. 117 от 2002 г. Подписан на 21.11.2002 г. в
Страсбург. В сила за Република България от
1 юли 2003 г.)
Държавите – членки на Съвета на Европа,
подписали този Протокол,
Убедени, че правото на живот на всеки представлява основна ценност в едно демократично
общество и че премахването на смъртното
наказание е от съществено значение за защитата на това право и за цялостното признаване
на вроденото достойнство на всички човешки
същества;
Желаейки да засилят защитата на правото на живот, гарантирано от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.
(по-нататък наричана „Конвенцията“),
Отбелязвайки, че Протокол № 6 към Конвенцията относно премахването на смъртното
наказание, подписан в Страсбург на 28 април
1983 г., не изключва смъртното наказание, що
се отнася до действия, извършени във време на
война или на непосредствена опасност от война;
Решени да предприемат окончателната
стъпка, за да премахнат смъртното наказание
при всички обстоятелства,
се договориха, както следва:
Член 1
Премахване на смъртното наказание
Смъртното наказание се премахва. Никой
не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Член 2
Забрана за дерогиране
Не се допуска дерогиране на разпоредбите
на този Протокол на основание член 15 от
Конвенцията.
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Член 3
Забрана за резерви
Не се допускат резерви на основание член 57
от Конвенцията по отношение на разпоредбите
на този Протокол.
Член 4
Териториално приложение
1. Всяка държава може при подписване или
при депозиране на документа си за ратификация, приемане или утвърждаване да посочи
територията или териториите, по отношение
на които се прилага този Протокол.
2. Всяка държава може на всеки последващ
етап чрез декларация, изпратена до генералния
секретар на Съвета на Европа, да разшири
действието на този Протокол по отношение на
всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на
тази територия от първия ден на месеца, който
следва изтичането на период от три месеца от
датата на получаване от генералния секретар
на съответната декларация.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две точки, може да бъде
оттеглена или изменена в частта є, засягаща
която и да е от посочените в нея територии,
чрез уведомление до генералния секретар.
Оттеглянето или изменението влиза в сила от
първия ден на месеца, който следва изтичането
на период от три месеца от датата на получаване от генералния секретар на съответното
уведомление.
Член 5
Връзка с Конвенцията
Държавите-страни считат разпоредбите на
членове 1 до 4 на този Протокол за допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат при
отчитане на този факт.
Член 6
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от
държавите – членки на Съвета на Европа,
подписали Конвенцията. Той подлежи на
ратификация, приемане или утвърждаване.
Държава – членка на Съвета на Европа, не
може да ратифицира, приеме или утвърди този
Протокол, без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира Конвенцията.
Документите за ратификация, приемане или
утвърждаване се депозират при генералния
секретар на Съвета на Европа.
Член 7
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила от първия
ден на месеца, който следва изтичането на
период от три месеца от датата, на която десет
от държавите – членки на Съвета на Европа,
са изразили съгласието си да бъдат обвързани

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

с този Протокол в съответствие с разпоредбите
на член 6.
2. По отношение на държава-членка, която
впоследствие изрази съгласие да бъде обвързана
с него, този Протокол влиза в сила от първия
ден на месеца, който следва изтичането на
период от три месеца от датата на депозиране
на документа за ратификация, приемане или
утвърждаване.
Член 8
Функции на депозитаря
Генералният секретар на Съвета на Европа
уведомява държавите – членки на Съвета, за:
(а) всяко подписване;
(b) депозирането на всеки документ за ратификация, приемане или утвърждаване;
(с) всяка дата на влизане в сила на този
Протокол в съответствие с членове 4 и 7;
(d) всяко друго действие, уведомление или
съобщение, имащо отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този Протокол.
Съставен във Вилнюс на 3 май 2002 г. на
английски и френски език, като и двата текста
имат еднаква сила, в един екземпляр, който
се депозира в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверени копия
от него на всяка държава – членка на Съвета
на Европа.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за
финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“
(ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „се намират“ се заменят
със „са обявени“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 3. В чл. 6 накрая се поставя запетая и
се добавя „или се събират по служебен път“.
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§ 4. В чл. 10, ал. 1 след думата „процедурата“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
§ 5. В чл. 11, ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват членовете по
чл. 15, ал 2.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „в присъствието на всички членове на комисията“ се
заличават;
б) в т. 1 думите „в присъствието на кандидатите“ се заличават.
3. В ал. 4 думата „доклад“ се заменя с
„протокол“.
4. В ал. 5 думите „Докладът“ и „доклада“ се заменят съответно с „Протоколът“ и
„протокола“.
§ 8. В чл. 18 думите „на доклада по чл. 16,
ал. 4 и“ се заличават.
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „година“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 23 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) След представяне на от четите по
ал. 1 управителят на фонда издава заповед,
с която определя комисия за извършване на
проверка, в състава на която задължително
се включват най-малко един лекар и един
финансист. Комисията извършва проверка на:
1. документите по ал. 1;
2. съответствието на извършените дейности
по диагностика на професионалните болести
с изискванията на договора по чл. 20, ал. 1.
(4) Проверката по ал. 3 се извършва в
14-дневен срок от издаването на заповедта и
приключва с изготвяне на доклад с констатации, който се представя на управителния
съвет на фонда.“
§ 11. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 3
абревиатурата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК“,
а думите „изпълнителен директор“ се заменят
с „ръководител“.
Министър на труда и социалната политика:
Бисер Петков
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
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Поправка. Българската народна банка прави следната поправка в Наредба № 1 от 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на
консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка (ДВ, бр. 11 от 2018 г.):
в приложение № 3 към чл. 5 „Консолидиран отчет за финансовото състояние на Българската народна
банка“, раздел „Пасиви“, т. 2 думите „финансови инвестиции“ да се четат „финансови институции“.
4716
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-85
от 23 март 2018 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработването на Европейска фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH
(17) 5 на Съвета на Европа и на чл. 12, ал. 3 и 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 януари 2019 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите
Фитоменадион (1036), Еметинов хидрохлорид
пентахидрат (0081) и Дезоксикортонов ацетат
(0322) и общата глава Абнормна токсичност (2.6.9),
съставляващи част от Европейската фармакопея.
2. Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.

4387

Министър:
К. Ананиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3541-П
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1665 от 13.09.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 75 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4989 от 23.04.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: УПИ ІІІ-322
от кв. 50, с площ 1820 кв. м, намиращ се в
с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област
Шумен, ведно с построената в него сграда – ле-

чебница, с площ 212 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 28 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

4465

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1713
от 25 април 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4992
от 25.04.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Стара Загора,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
68970.502.485 с площ 16 627 кв. м, намиращ се на
ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, община
Стара Загора, област Стара Загора.

4464

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 34.15
от 19 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водопровод за аварийно
(резервно) водоснабдяване на „Депо за неопасни
отпадъци“, землище на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, с териториален обхват съгласно
одобрената със Заповед № РД-18-939 от 18.12.2017 г.
кадастрална карта за неурбанизираната територия имоти с идентификатори: 12406.23.34 (стар
№ 023034) – пасище, собственост на Община Аксаково, и 12406.25.56 (стар № 000130) – за местен
път, собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

4489

Председател:
Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 34.16
от 19 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване на имот
с идентификатор 37099.44.59 по кадастралната
карта (КК) на с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с териториален обхват: имот с идентификатор 37099.42.282 – път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата, имот с
идентификатор 37099.44.126 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Аксаково, имот с идентификатор 37099.42.281 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, и имот с идентификатор 37099.44.122 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

4490

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 34.17
от 19 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на пътна
връзка за имот 046010 – землище с. Изворско,
община Аксаково, област Варна (съответстващ
на имот с идентификатор 32490.46.10 по одобрената със Заповед № РД-18-868 от 8.12.2017 г. КК
за територията), с териториален обхват: имот
№ 000144, намиращ се в землище гр. Аксаково
(идентификатор 00182.26.144 по КК) – път II клас,
собственост на държавата, и имот № 065026, намиращ се в землище гр. Аксаково (идентификатор
32490.56.126 по КК) – полски път, собственост на
Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

4491

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 710
от 19 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
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извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 35167.505.150,
с площ 503 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-24-66
от 30.03.2009 г. на началника на СГКК – Стара
Загора, адрес: Казанлък, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м); по ПУП,
одобрен с Решение № 343 от 25.05.2006 г. на
ОбС – гр. Казанлък, за имота е отреден УПИ XI150 – „За ОДО“, в кв. 104 на гр. Казанлък, номер
по предходен план: 119, квартал: 104, парцел: XI,
съседи: 35167.505.132, 35167.505.119, 35167.505.1826,
35167.505.145.

4451

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 718
от 19 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот, както следва:
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147 с
обща площ 154 кв. м, с. Ръжена, по действащ
ПУП, одобрен със Заповед № 600 от 20.07.2005 г.
на кмета на община Казанлък, кадастрален план,
одобрен със Заповед № 300-4-65 от 2002 г., ведно
с построените върху него: сграда „Работилница казани (ракиджийна)“ със застроена площ
50 кв. м, на един етаж, конструкция – масивна; навес, три оградни стени, застроена площ 21,50 кв. м;
на вес, т ри ог ра д н и с т ен и, зас т роена п лощ
36 кв. м, при граници: север – УПИ I-379, изток,
юг – УПИ II-147, запад – улица.

4452

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 726
от 19 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС
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№ 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 126 от
31.03.2016 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние на следните общински нежилищни имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д.
на АГКК, с обща площ 201 кв. м, адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма,
над обекта: 35167.502.70.1.6, предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 286,96 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сграда с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК,
с обща площ 122,81 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10, предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво, обектът е с РЗП
163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата; сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
гр. Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г.
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на и.д. на АГКК, с обща площ 127,10 кв. м,
адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 2, обект
10, намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 35167.502.70,
при граници на обекта: съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6, над обекта:
35167.502.70.1.22, предназначение: „За офис“,
на едно ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над
обекта: 35167.502.70.1.34, предназначение: „За
офис“, на едно ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма, предназначение: „За офис“, на едно
ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата;
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сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж, поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
II. Утвърждава актуализирани пазарни оценки от март 2018 г. на имотите по т. I, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:
№

Обект

Пазарна
оценка, лв.,
без ДДС

1. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

192 120

3. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

138 710

4. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

138 710

5. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

138 710

III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д.
на АГКК, с обща площ 201 кв. м, адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма, над
обекта: 35167.502.70.1.6, предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво, обектът е с РЗП
286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата, сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж; поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
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35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Б. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта
и кадаст ралните регист ри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, с обща площ 122,81 кв. м, адрес:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.70, при граници
на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над обекта: 35167.502.70.1.10,
предназначение: „За търговска дейност“, на едно
ниво, обектът е с РЗП 163,71 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата,
сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж; поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
В. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 2, обект
10, намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 35167.502.70,
при граници на обекта: съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6, над обекта:
35167.502.70.1.22, предназначение: „За офис“,
на едно ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата; сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж; поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на АГКК,
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с обща площ 127,10 кв. м, адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над
обекта: 35167.502.70.1.34, предназначение: „За
офис“, на едно ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата; сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж; поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Д. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, адрес:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.70, при граници
на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма обект (коридор), под обекта:
35167.502.70.22, над обекта: няма, предназначение:
„За офис“, на едно ниво, обектът е с РЗП 202,62 кв.
м и включва прилежащи части от общите части на
сградата; сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж; поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: комплексно застрояване, номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII,
съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
1. Начална тръжна цена:
№

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

1. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

192 120

3. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

138 710
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Обект

Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

4. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

138 710

5. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

138 710

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 22 с начални часове, както следва:
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Час на
търга

1. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

9,30

2. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

10,00

3. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

10,30

4. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

11,00

5. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

11,30

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете ще се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4450

Председател:
Н. Златанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-89
от 19 април 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-249/4.12.2017 г., протокол № РД-1828/22.02.2018 г. и протокол от 23.03.2018 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
и регистъра към него за землището на с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

4429

Областен управител:
В. Янев

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 575
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – за обект „Електроснабдяване“ на ПИ
045016, местност Дрянова могила в землището на
с. Езеро, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

4492

Председател:
Г. Николов

БРОЙ 38
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 844
от 22 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Петрич, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПП
(парцеларен план) за трасе на въздушно ел. проводно отклонение до „Базова станция № 2112“,
намираща се в имот с идентификатор 14091.7.1
по КККР (имот с № 007001 по КВС), м. Вис,
земл. на с. Габрене, община Петрич, с трасе,
предвидено да премине през имоти по одобрена
КККР, като подробно описание на имотите и
сервитутите е дадено в извадка от кадастралния
регистър на недвижимите имоти от 1.02.2018 г.,
съгласуван от СГКК – Благоевград, неразделна
част към проекта за изменение на ПУП – ПП,
както следва: трасе на въздушно ел. проводно
отклонение и сервитути към него през имоти
с идентификатори – 14091.5.508 (имот № 000015
по КВС) с НТП – пасище – общинска частна
собственост, 14091.5.52 по КККР (имот № 000052
по КВС) с НТП – дере – общинска публична
собственост, 14091.7.1 по КККР (имот № 007001
по КВС) с НТП – нива – частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

4601

Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 464
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 424 по протокол № 30
от 25.01.2018 г. на ОбС – гр. Полски Тръмбеш,
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество, представляващ
сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по КК
и КР на гр. Полски Тръмбеш, с предназначение:
сграда за търговия, на един етаж, със ЗП 83 кв.
м, частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 3690/16.01.2018 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите
на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество, представляващ
сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по КК
и КР на гр. Полски Тръмбеш, с предназначение:
сграда за търговия, на един етаж, със ЗП 83 кв. м,
частна общинска собственост, съгласно АОС
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№ 3690/16.01.2018 г. Сградата се продава с отстъпено право на строеж върху земята съобразно
застроената є площ.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма право на
разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата
дължимата сума, представляваща разликата от
достигнатата тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
14 500 лв., без включен ДДС (сделката не е облагаема с ДДС).
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 5000 лв., който се внася по
набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш
при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08 СЕСВ
9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ – АД: CECBBGSF,
в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия търга се задържа като
гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:.
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в
търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
тръжна документация в информационния център
за обслужване на граждани при общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море № 4, след заплащане на 444 лв. с включен
ДДС, в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на това решение в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за за-
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купуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 11 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупена тръжна
документация.
12. Предложения за участие в търга се подават
до 16 ч. на 21-вия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът да се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на търга, да назначи тръжна комисия,
която в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на органа по приватизация
протокол от търга.

4493

Председател:
М. Йорданова

ВЕСТНИК

на заседание с протокол № 08 от 28.03.2018 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ИПР за УПИ VІ-6196,
6197, 6200, кв. 170 по плана на гр. Силистра и
план-схема за създаване на устройствена основа
за реконструкция на водопровод и изграждане
на нова канализация по ул. Константин Иречек
и ул. Архимандрит Панарет, ул. Искър, ул. Мъченик Дасий и ул. Никола Йонков Вапцаров в
кв. 170, кв. 171, кв. 172 и кв. 6 по плана на гр.
Силистра, община Силистра“.

4511

4600

Председател:
Зл. Тюлиева

РЕШЕНИЕ № 240
от 28 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка със Споразумение
№ Р-02-30-157 от 20.05.2016 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Сухиндол Общинският
съвет – гр. Сухиндол, реши:
1. Одобрява окончателния проект на общ
устройствен план на община Сухиндол.
2. Приема правилник за прилагане на общия
устройствен план на община Сухиндол.

4528

РЕШЕНИЕ № 754
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 049
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето

Председател:
И. Отчев

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 374
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, одобрява изготвения
проект за ПУП – парцеларен план за прокарване
на кабел 1 kV от МТТ 20/0,4 kV на съществуващ
СРС № 10 в имот № 39.252 на ВЛ „Спартак“ до
ЕТ в имот 54.6, в обхват: имот № 39.252, имот
№ 39.200 и имот № 54.6 по КВС на землище гр.
Тополовград, съставна част на КПИИ за строеж:
„МТТ 20/0,4 kV, кабел 1 kV и ЕТ – заместващи
съоръжения на ТП „Автосервиз“ – Тополовград“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.

4496

ОБЩИНА СИЛИСТРА

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 414
от 13 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 150 от ЗУТ
и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – гр.
Приморско, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП/ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатори № 58356.506.401,
№ 58356.506.539, № 58356.506.449, № 58356.503.422,
№ 58356.503.454, № 58356.503.453, № 58356.503.351,
№ 58356.503.493 в землището на гр. Приморско
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от ЗУТ.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на постановеното решение с цел своевременното реализиране на мероприятията по брегоукрепването на р. Дяволска.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за привеждане на
настоящото решение в изпълнение.

БРОЙ 38

Председател:
В. Сяров

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 1
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Търговище, одобрява под робен уст ройст вен
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план – парцеларен план за обект: „Ремонтновъзстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере
в района на км 8,4“, с който се засягат поземлени имоти № 15919.4.48 (стар номер 004048) и
№ 15919.4.102 (стар номер 000102) в землището на
с. Голямо Соколово, община Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
4497

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 729
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208 от ЗУТ, заявление с
вх. № УТ-14-010 от 22.01.2018 г., Решение № 608
по протокол № 26 от 30.11.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване
на ПУП, решение по т. 20 от протокол № 9 от
13.03.2018 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация по чл. 110,
ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от кв. 455 и 458 по
плана на гр. Шумен. С проекта се заличава
улична отсечка от о.т. 6442, о.т. 6448 до о.т. 6448а,
с което се обединяват кв. 455 и 458 в квартал
455. Образува се нова задънена улична отсечка
от о.т. 6448в, о.т. 6448г до о.т. 6448д. Удължава
се задънена улична отсечка от о.т. 6442б до о.т.
6442г. За засегнатите от изменението имоти се
образуват УПИ съгласно правилата на чл. 19 от
ЗУТ. След изменението всички съществуващи
и новообразувани УПИ се номерират като принадлежащи към кв. 455 по плана на гр. Шумен.
Проектът се одобрява по приложения чертеж,
вписан в изх. дневник под № 89 от 15.03.2018 г.,
представляващ неразделна част от настоящото
решение.

4499

Председател:
Б. Беджев

РЕШЕНИЕ № 731
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208 от ЗУТ, заявление с
вх. № УТ-14-043 от 12.03.2018 г., Решение № 661
по протокол № 28 от 25.01.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване
на ПУП, решение по т. 11 от протокол № 9 от
13.03.2018 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация по чл. 110,
ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от кв. 645 и 646 по
плана на гр. Шумен при следните условия: С
проекта се променя габаритът на улична отсечка
от о.т. 9496 до о.т. 9512 в съответствие с предвижданията на комуникационно-транспортната
схема към ОУП на гр. Шумен и предварителния
проект на застроително-регулационния план
на кв. Млада гвардия, приет с решение по т. 1
от протокол № 28 от 8.07.1997 г. от заседание
на архитектурно-градоустройствената комисия
на Община Шумен. Отпада улична отсечка от
о.т. 9499 до о.т. 9500. Образува се нова улична
отсечка от о.т. 9499 (нова) до о.т. 9499б (нова)
и с е у р ег у л и рат и мо т и с и ден т ифи к ат ори
83510.656.164 и 83510.656.163 по кадастралната
карта на гр. Шумен в ново УПИ V-400 от кв. 645
по плана на гр. Шумен, който УПИ се отрежда
за имот с проектен идентификатор 83510.656.400
по кадастралната карта на гр. Шумен, образуван от обединението на имоти 83510.656.164 и
83510.656.163. Квартали 645 и 646 се обединяват
в кв. 645, а засегнатите от изменението УПИ
се преномерират в рамките на новия квартал.
Проектът се одобрява по приложения чертеж,
вписан в изх. дневник под № 86 от 14.03.2018 г.,
представляващ неразделна част от настоящото
решение.

4500

Председател:
Б. Беджев

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 582
от 28 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
от април 2017 г. до февруари 2018 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунжда“.

4501

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 274
от 28 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Челопеч, реши:
Одобрява ПУП – ПП за изграждане на подземно трасе 6 kV за ел. захранване на Помпена
станция за оборотни води на „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ – ЕАД, ЕИК: 122003576, за
линеен обект на техническата инфраструктура
в землищните граници на с. Челопеч, ЕК АТТЕ
80323, община Челопеч, област Софийска.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – с.
Челопеч, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.

4517

Председател:
Н. Николов

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 33
от 10 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Черноочене, одобрява общ устройствен
план на община Черноочене, област Кърджали,
във фаза окончателен проект съгласно графичната
и текстовата част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.
Възлага на кмета на община Черноочене да
извърши всички необходими действия за законосъобразно изпълнение на решението.
Председател:
Б. Газиюмер
4498
83. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 април 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
15 560 687
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 762 895
Инвестиции в ценни книжа
25 718 255
Всичко активи:
44 041 837
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 366 375
Задължения към банки
11 923 254
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 504 276
Задължения към други депозанти
1 675 637
Депозит на управление „Банково“
5 572 295
Всичко пасиви:
44 041 837
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 април 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 778
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 965 169
Дълготрайни материални и
нематериални активи
127 731
Други активи
20 001
Депозит в управление „Емисионно“ 5 572 295
Всичко активи:
7 721 974
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Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 284 181
Други пасиви
165 239
Всичко задължения:
3 449 420
Основен капитал
20 000
Резерви
4 289 771
Неразпределена печалба
-37 217
Всичко собствен капитал:
4 272 554
Всичко пасиви:
7 721 974
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
4526
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-16 от 17.04.2018 г. за обект: „Укрепване
на свлачище на републикански път ІІ-14 „о.п.
Видин – Кула – Връшка чука“ в участъка от
км 10+100 до км 10+260“, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия,
публична държавна собственост. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ издаденото разрешение за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4462
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РС-17 от 19.04.2018 г. на „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ – АД, за обект: „Изграждане
на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал „Искрица“ до ревизионна шахта в близост
до път за Кнауф – ЛОТ 3“, в поземлени имоти
№ 000081, 000588, 000587, 47603.302.525, 000243,
000170, 000197, 000203, 000281, 026023, 026024,
000239 и 47603.302.526 в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
4463
98. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Софийски градски съд – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Военен съд – София – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив – изтичащ
мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански – изтичащ
мандат.
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2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4427
99. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ
18 свободни длъжности „съдия“ в апелативните
съдилища, както следва:
– А пелат ивен съд – Софи я – 8 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни
длъжности;
– А пелат ивен съд – Бу ргас – 2 свободни
длъжности;
– А пелат и вен с ъд – Варна – 2 свобод н и
длъжности;
– А пелат ивен съд – Велико Търново – 4
свободни длъжности.
2. Определя на основание чл. 188, ал. 1 от
ЗСВ 100 % от броя на свободните длъжности
за заемането им чрез конкурс за повишаване
в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища.
3. Определя на основание чл. 188, ал. 1 от
ЗСВ 10 свободни длъжности, които да се заемат
след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“
в апелативните съдилища – гражданска колегия,
както следва:
– А пелат ивен съд – Софи я – 5 свободни
длъжности;
– А пелат ивен съд – Бу ргас – 1 свободна
длъжност;
– А п е л ат и в е н с ъ д – В е л и ко Т ъ р н о в о –
4 свободни длъжности.
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4. Определя на основание чл. 188, ал. 1 от
ЗСВ 5 свободни длъжности, които да се заемат
след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“
в апелативните съдилища – търговска колегия,
както следва:
– А пелат ивен съд – Софи я – 3 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни
длъжности.
5. Определя на основание чл. 188, ал. 1 от
ЗСВ 2 свободни длъжности, които да се заемат
след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“
в апелативните съдилища – наказателна колегия,
както следва:
– А пелат ивен съд – Бу ргас – 1 свободна
длъжност;
– А пелат и вен с ъд – Варна – 1 свобод на
длъжност.
6. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на
чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на
10 свободни длъжности „съдия“ в апелативните
съдилища – гражданска колегия, както следва:
– А пелат ивен съд – Софи я – 5 свободни
длъжности;
– А пелат ивен съд – Бу ргас – 1 свободна
длъжност;
– А п е л ат и в ен с ъ д – В е л и ко Т ъ р н о в о –
4 свободни длъжности.
7. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на
чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на
5 свободни длъжности „съдия“ в апелативните
съдилища – търговска колегия, както следва:
– А пелат ивен съд – Софи я – 3 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни
длъжности.
8. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на
чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на
2 свободни длъжности „съдия“ в апелативните
съдилища – наказателна колегия, както следва:
– А пелат ивен съд – Бу ргас – 1 свободна
длъжност;
– А пелат и вен с ъд – Варна – 1 свобод на
длъжност.
9. На основание чл. 191 от Закона за съдебната
власт и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт в 14-дневен срок от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
кандидатите подават лично или чрез писмено
упълномощен представител в администрацията
на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към
което се прилагат:
– служебна бележка по образец, издадена от
административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за
обявяване на конкурса в „Държавен вестник“
общия юридическия стаж на кандидата, про-
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служеното време на заеманата длъжност, както
и стажа в съответната система на органите на
съдебната власт;
– кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация за
резултатите от проверките на по-горестоящите
органи на съдебната власт и на Инспектората
към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела
и преписки през последните три години от
дейността му;
– копие от три акта, изготвени от кандидата
през последните три години от дейността му, по
избрани от него разгледани и приключени дела
и преписки;
– д ру г и док у мен т и по нег ово жела н ие,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
10. При провеждането на конкурс за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от
по-горестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
11. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от Закона за
съдебната власт във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1
от Закона за съдебната власт.
12. В случаите на преминаването на прокурор
или следовател на длъжност „съдия“ съгласно
чл. 189, а л. 4 от Закона за съдебната власт
конкурсната комисия задължително проверява
познанията на кандидата за заемане на длъжност
в друг по вид орган на съдебната власт чрез
полагане на писмен изпит по ред, определен в
Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт.
13. Датата, часът и мястото за провеждане
на писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
4428
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ C180010-091-0000211/3.04.2018 г. възлага на
Олег Георг иев Кру мов, а д рес за кореспонденция – Кюстендил, ул. Георги Тертер № 12,
следния недвижим имот: търговски обект – магазин, който представлява двуетажна масивна
сграда със застроена площ 146 кв. м и височина
7,67 м, с вход откъм ул. Гаров площад, от която:
първи и втори етаж със застроени площи от
по 146 кв. м, мазе с площ 146 кв. м и таван с
площ 146 кв. м, или общо за обекта 584 кв. м.
Сградата е изградена в парцел III, трети имот,
планоснимачен № 521, в квартал 33, по плана
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на с. Раждавица, област Кюстендил. Имотът е
закупен за сумата 10 777 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
4388
234. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за един професор в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 02/8110235.
4597
260. – Техническият университет – Габрово,
на основание решение на АС от 19 април 2018 г. с
протокол № 8 обявява конкурс за прием на един
докторант в редовна форма на обучение срещу
заплащане по област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторска програма „Комуникационни мрежи
и системи“. Необходими документи: заявление,
автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея. Срок за подаване на
документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Технически университет – Габрово, адрес Габрово, ул. Хаджи Димитър
№ 4, „Научно развитие“, тел. 066/827-238.
4510
65. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите на преподаването на английски
език към Катедра по фармакология и клинична
фармакология на Медицинския факултет – един;
професионално направление 7.2. Стоматология,
научна специалност „Терапевтична стоматология“, за нуждите на преподаването по дентална
клинична алергология към Катедра по образна
диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“,
бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел.
(032) 602-403.
4590
322. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Български език“, за нуждите
на Секцията за история на българския език със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат в канцеларията
на института, София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
4598
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1. – Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, София, обявява конкурс
за академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност 01.06.16 „Физиология на
растенията“ – един, за нуждите на лаборатория
„Фотосинтеза – активност и регулация“ към
научно-изследователско направление „Растителна екофизиология“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института,
1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.
872-81-70 и 979-26-06.
4516
82. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ във връзка
с т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г.
на МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 36 от 16.03.2018 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са
приети проекти за ПНИ на:
– местност Старите лозя, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, в частта
относно НИ № 158 и № 529 в изпълнение на
влязло в законна сила на 22.06.2015 г. Решение
№ 6021 от 15.12.2014 г. по гр. д. № 9647/2014 г. на
Варненския районен съд;
– местност Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно
образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Терасите“, и земеделски земи, попадащи в кадастрални райони 503, 504, 507, 508 и 509, землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
в частта относно имоти № 58, 63, 64, 137 и 138
(стари) по ПКП и новообразувани имоти 509.2065,
509.2152, 509.2126 и 509.2131 по ПНИ в изпълнение
на влязло в законна сила на 4.01.2016 г. Решение
№ 3290 от 22.07.2015 г. по гр. д. № 12664/2014 г.
на Варненския районен съд.
Проектите за изменение са изложени за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4,
стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите до кмета
на общината.
4486
67. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
ПУП – ПП за строеж „Изграждане, интегриране
и пускане в експлоатация на три стационарни
поста за техническо наблюдение“ на територията
на област Ямбол, общини Елхово и Болярово,
в землищата на селата Голям Дервент, Странджа, Воден, Крайново и Шарково. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в отдел „ТСУС“ на Община
Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – Елхово.
4521
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29. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Външно
ел. захранване на хотелски комплекс, подобект:
Кабели 20 kV“ за поземлен имот с идентификатор № 61056.56.133 по кадастралната карта на
с. Равда, м. Хендек Тарла. Трасето на кабелите
започва от съществуващ трафопост „Барел“ в
ПИ 51500.86.18 в местността Кокалу, землище
гр. Несебър, преминава през ПИ 51500.86.21 в
местността Кокалу, землище гр. Несебър, с площ
3098 кв. м и начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, пресича
ПИ 51500.510.69 в местността Кокалу, землище
гр. Несебър, с площ 525 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, и продължава на север в ПИ 61056.54.16 в местността
Хендек Тарла, землище с. Равда, с площ 2348
кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, след което
продължава в ПИ 61056.54.15 с площ 2694 кв. м с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, и завършва в нов БКТП
в ПИ 61056.56.133 по кадастралната карта на с.
Равда, местност Хендек Тарла. Дължината на
трасето на кабела е 946 м. Определя се сервитут
от 1 м от страната на имотите и 2 м от другата
страна спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са следните: 839 кв. м в ПИ
61056.54.15, 1642 кв. м в ПИ 61056.54.16, 8 кв. м
в ПИ 51500.510.69, 280 кв. м в ПИ 51500.86.21 и
8 кв. м в ПИ 51500.86.18 – частна урбанизирана
територия. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на общинската администрация – гр.
Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 32. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Несебър.
4484
8. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
на трасе за изграждане на противосвлачищно
съоръжение за отвеждане на добити от дренажи
води, преминаващо през ПИ 54020.56.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
страни могат да разгледат проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него, ако имат такива.
4487
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15. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за П У П – парцеларен план за трасе
на довеждащ водопровод до ПИ 785703113.12
(У ПИ І-12, за гара ж и автобуси), местност
Мараша, по КККР на с. Црънча, община Пазарджик. Проектното трасе на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод ∅ 63
ПЕВП, намиращ се в ПИ 78570.6.35 – полски
път (частна собственост), преминава през него,
пресича ПИ 78570.6.39 – път IV клас (общинска
собственост), и достига ПИ 785703113.12 (УПИ
I-12, за гараж и автобуси), местност Мараша, по
КККР на с. Црънча, община Пазарджик, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното
със зелено проектно трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
4512
97. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на подземни трасета на електропровод и водопровод, захранващи
имот с № 015203 в местността Ненова могила
и др. – землище на с. Баня, община Панагюрище, преминаващо през следните общински
имоти: № 015404, 015406, 022405, 023440, 024402,
024404, 025401, 060301 – земеделска територия,
полски пътища, общинска публична собственост; имоти с № 023311 и 024304 – земеделска
територия, ями и храсти, общинска публична и
общинска частна собственост; имоти с № 060502,
108003 – горска територия, поляни, общинска
частна собственост, и имот № 108006 – горска
територия, дървопроизводителни горски площи,
общинска частна собственост, съгласно приложения регистър. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се разгледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4591
44. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Кабелна линия l kV от разпределителна уредба
ниско напрежение на МТП № 5 до ново стандартизирано електромерно табло ТЕПО, монтирано
пред ПИ № 47113.23.21, местност Черните места,
по кадастралната карта на с. Манолско Конаре,
община „Марица“, област Пловдив. Проектът
се намира в сградата на община „Марица“,
Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може
да бъде разгледан от заинтересованите лица.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4513
4. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за имоти с идентификатори 67372.45.227, 67372.45.228, 67372.45.229
и 67372.45.230 в м. Шабаново поле по КККР на
гр. Сливница, представляващи части от имот в
урбанизирана територия с конкретно предназначение „База за въздушни спортове – летателна
площадка“ – зона за „Спорт и атракции“ (Ок), за
нови обекти: „Административно-складови, търговски и производствени дейности и техническа
инфраструктура“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4488
52. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 785 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 29.03.2018 г., протокол № 36, е разрешено и
одобрено задание с изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия НН
за присъединяване на „Ваканционно селище“
на „Екодом инвест“ – ЕООД, в м. Караманджа,
к.к. Пампорово, гр. Смолян, област Смолян,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори: 67653.1.19 и 67653.1.640. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема до общинската администрация, Смолян,
с адрес Смолян, бул. България № 12.
4518
54. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 786 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 29.03.2018 г., протокол № 36, е разрешено и
одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Авариен ремонт ВЛ 20 kV „Герзовица“,
подобект „Кабелна линия 20 kV от стълб № 21 до
стълб № 78, община Смолян“ с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
67653.582.12, 67653.581.5, 67653.580.518, 67653.577.558
и 67653.576.348. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация, Смолян, с адрес
Смолян, бул. България № 12.
4519
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53. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 787 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 29.03.2018 г., протокол № 36, е разрешено и
одобрено задание с изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„МТТ и кабел НН за присъединяване на Цех за
преработка на диворастящи плодове и гъби на
фирма „Фунгороси“, с. Градът, община Смолян“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти с
№ 17631.1.8 и № 17631.1.489. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация, Смолян, с адрес
Смолян, бул. България № 12.
4520
52. – Общинската служба по земеделие – Троян, на основание чл. 19, ал. 18 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че е изготвен и приет планът за
обезщетяване за землищата на с. Балабанско, с.
Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш, с. Борима, с.
Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно трапе, с.
Гумощник, с. Дебнево, с. Добродан, с. Дълбок дол,
с. Калейца, с. Ломец, с. Орешак, с. Патрешко,
с. Старо село, с. Терзийско, гр. Троян, с. Черни
Осъм, с. Чифлик, с. Шипково, община Троян,
област Ловеч.
4485
19. – Община Якоруда на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява, че е изготвен проект за
ПУП – частично изменение на плана за регулация
за кв. 67 по плана на гр. Якоруда и изменение на
плана за улична регулация между о.т. 187 и о.т. 192
по плана на гр. Якоруда, възложител – Община
Якоруда. Проектът е изложен в отдел „ТСУ“ при
Община Якоруда и всички заинтересовани могат
да го разгледат и да направят писмени възражения
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4514

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Виолетка Станоева Атанасова срещу § 6 от
ПЗР на Постановление № 53 на Министерския
съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към МС (ДВ, бр. 22 от 2016 г.);
срещу § 2 от Постановление № 53 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към МС (ДВ, бр. 22 от 2016 г.)
и срещу чл. 4, ал. 2, изр. второ от Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, в редакцията към ДВ, бр. 96 от
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2016 г., насрочено за 19.09.2018 г. в 14 ч., което е
постъпило на 9.10.2017 г., по което е образувано
адм. д. № 11647/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
4301
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Бургас, на чл. 20, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Малко Търново, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с решение по протокол № 2
от 4.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Малко
Търново. По жалбата е образувано адм. дело
№ 976/2018 г., насрочено за 14.06.2018 г. от 10 ч.
4457
Административният съд – Габрово, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 48/2018 г. по оспорване
на Решение № 29 от 22.02.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, с което е одобрен ПУП – ПР
за ЧИ на ЗРП на уличната регулация на улица с
о.т. 9а – 10а – 11а – 15а – 15б – 15 – 16 – 17 – 18
и улица с о.т. 14г – 14д по плана на гр. Габрово, актуализация кв. Бичкиня, като се изменя
трасето на улица с о.т. 16 – 17 – 18, като отпада
участъкът между о.т. 17 и о.т. 18 пред лицата
на УПИ ІІ-4560 и УПИ ІІІ-4561 и се предвижда
нова о.т. 16а; образува се нов УПИ ХІV – за
озелен яване; северозападните рег улационни
линии на УПИ ІІ-4560 и УПИ ІІІ-4561 се поставят в съответствие със северозападните имотни
граници на ПИ 4560 и ПИ 4561; за сметка на
част от площта на УПИ ІІ-4560 се продължава
съществуващата улица с о.т. 14г – 14д до о.т. 14з
за осигуряване на достъп до УПИ ІІІ-4561; само
в частта, засягаща УПИ ІІ-4560, е образувано
адм. дело № 48/2018 г. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4472
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест, подаден от прокурор при
Окръжна прокуратура – Габрово, против разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда и
условията за отглеждане на животни – домашни
любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, като се иска отмяната
є в тази част като незаконосъобразна, поради
това, че е издадена в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, или прогласяване
на нищожността є, по което е образувано адм.
дело № 85/2018 г. по описа на АдмС – Габрово.
Делото е насрочено за 6.06.2018 г. от 11 ч.
4593
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на Наредбата
за организация на движението при постоянно и
кратковременно платено паркиране на територията на община Черноочене, приета с Решение
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№ 26 от 31.03.2016 г. на Общинския съвет – с.
Черноочене, по което е образувано адм. дело
№ 136/2018 г. по описа на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.06.2018 г. от 10,25 ч.
4592
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 19 от
17.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 137/2018 г. по
описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.06.2018 г. от 10,15 ч.
4504
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол
на кучетата на територията на община Кюстендил в частта по чл. 14, т. 14 и се иска отмяната
є като незаконосъобразна и противоречаща на
материалноправна норма от по-висок ранг. По
протеста е образувано адм. д. № 157/2018 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 27.06.2018 г. от 10 ч.
4594
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба от „Ресър Ауто“ – ЕООД,
чрез адв. Юлиан Любомиров Дацев, против чл. 51
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Панагюрище, издадена
от Общинския съвет – гр. Панагюрище, в частта
относно въведеното изискване за притежаване
на съответно разрешително по чл. 35 и 67 от
ЗУО или на комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за
опазване на околната среда за извършването
на дейности по транспортиране на ИУМПС.
По жа лбата е образу вано а дм. дело № 408
по описа на А дминистративния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане на
16.05.2018 г. от 9,45 ч.
4474
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
реда за упражняване правата на собственик на
Община Брацигово в търговските дружества с
общинско участие в капитала, приета с Решение
№ 399 от 8.06.2007 г. на Общинския съвет – гр.
Брацигово, взето с протокол № 34, изменена
и допълнена с Решение № 81 от 29.05.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Брацигово, взето с
протокол № 9. По протеста е образувано адм. д.
№ 405 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за разглеждане на
16.05.2018 г. от 9,45 ч.
4682
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Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 66, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – с. Калояново,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.,
приет с Решение № 6, взето с протокол № 4 от
17.12.2015 г. на Общинския съвет – с. Калояново,
по което е образувано адм.д. № 1161/2018 г. по
описа на Административния съд – Пловдив.
4473
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Бяла, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, приет с Решение № 29 по протокол № 5 от 29.12.2015 г. на
ОбС – гр. Бяла, в частта му на: разпоредбата на
чл. 15, ал. 1, т. 12: „Председателят на общинския
съвет упражнява контрол върху разходването на
средствата, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на общинския съвет“, и чл. 95, ал. 1 в
частта на разпоредбата, според която областният
управител може да върне за ново обсъждане „нецелесъобразните“ актове на общинския съвет. По
оспорването е образувано адм. д. № 217/2018 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІІ
състав, насрочено за 13.06.2018 г. от 11 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от ОП – Русе,
с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
4505
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
съда е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, на разпоредбите
на чл. 13, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 5, изр. посл. от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Котел, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4 от 11.12.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Котел, по което оспорване
е образувано адм. д. № 140/2018 г. по описа на
Административния съд – Сливен, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.06.2018 г. от 14 ч.
4508
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба
от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, е образувано адм.
дело № 358/2018 г. по описа на АССО, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
20.06.2018 г. от 10 ч., с предмет на оспорване:
разпоредбата на чл. 43, чл. 54, ал. 1, 2 и 3 от
Наредба № 25 за управление на отпадъците на
територията на община Правец.
4475
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
в А дминистративни я съд – Софи я област, е
образувано адм. д. № 273/2018 г. по описа на
с ъда по п ро т ес т на п рок у рор о т Ок р ъж на
прокуратура – София, с който се оспорва като

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

незаконосъобразна и се иска отмяната на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община
Златица, приета с Решение № 33 по протокол
№ 5 от 23.01.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Златица. Административно дело № 273/2018 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.06.2018 г. от 10 ч.
4599
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени разпоредбите на
чл. 28, ал. 3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общинския
съвет – г р. Мъгли ж, по което е образу вано
административно дело № 187/2018 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 7.06.2018 г. от 11,30 ч.
4506
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени чл. 12, ал. 1, т. 17
в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната
издръжка на общинския съвет“, чл. 42, ал. 4
изр. посл., чл. 95, ал. 3 и 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., по което е образувано
административно дело № 131/2018г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 21.06.2018 г. от 10,30 ч.
4507
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, уведомява Лон Кристофър Петти,
гражданин на САЩ, роден на 27.02.1983 г., без
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр.д. № 2100/2017 г. по описа
на Районния съд – гр. Добрич, образувано по
предявен от Силвия Спаскова А лександрова
иск с правно основание чл. 49 СК, като му
указва, че в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на Районния съд –
гр. Добрич, за връчване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея. В случай че ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4595
Районният съд – Казанлък, съобщава на Ирина Ивановна Лихоткина, родена на 30.01.1964 г.,
гражданка на Руската федерация, че има заведено
срещу нея гр.д. № 1588/2016 г. по описа на съда
от Сергей Владимирович Лихоткин – иск по
чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс; указва на Ирина
Ивановна Лихоткина, че следва да се яви в съда,
Казанлък, ул. Паисий Хилендарски № 16, във
времето от 1.06. до 15.06.2018 г. за връчване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея. Ако не се яви да получи книжата, следва
да посочи съдебен адрес, на който да є бъдат
връчвани съобщенията, в противен случай ще є
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бъде назначен особен представител и делото ще
се разгледа в нейно отсъствие; има възможност
да полза правна помощ при условията, посочени
в Закона за правната помощ.
4453
Районният съд – Кърджали, призовава Бешир
Йоздемир, роден на 2.04.1986 г., гражданин на
Република Турция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, като ответник и го уведомява, че срещу него е заведено гр.д.
№ 508/2018 г. по описа на Районния съд – Кърджали, от Шенсин Мехмед Йоздемир по чл. 49,
ал. 1 от СК и в деловодството на РС – Кърджали,
бул. Беломорски № 48, се намира исковата молба
и приложенията към нея. Указва на ответника
Бешир Йоздемир, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на РС – Кърджали, за връчване
на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея, в противен случай
съдът ще му назначи особен представител.
4596
Несебърският районен съд уведомява Валерий
Борисович Гришанов, роден на 2.08.1962 г., собственик на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.5, намиращ се в к.к. Слънчев
бряг – запад, община Несебър, област Бургас, к-с
„Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че е ответник по гр.д. № 762/2017 г. по описа на Районния
съд – Несебър, образувано по предявен от „Европа
7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по чл. 40, ал. 1
от ЗУЕС, и му указва, че следва в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Районния съд – Несебър, за връчване на
съобщение по чл. 131 от ГПК с приложена искова
молба с вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата
към нея и разпореждане. Ответникът да посочи
лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, в противен
случай всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени. В случай че ответникът
отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщил по делото или на който веднъж му е
връчено съобщение, е длъжен да уведоми съда за
новия си адрес. Съгласно разпоредбата на чл. 48,
ал. 2 от ГПК, ако въпреки публикацията не се
явите в съда, за да получите съдебните книжа,
съдът ще Ви назначи особен представител.
4530
Несебърският районен съд уведомява Пол
Джеймс Лайден и Лорийн Престън, собственици на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.11, намиращ се в к.к. Слънчев
бряг – запад, община Несебър, област Бургас,
к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че
са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по описа на
Районния съд – Несебър, образувано по предявен
от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по
чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че следва в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответниците отсъстват повече от един
месец от адреса, който са съобщили по делото
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или на който веднъж им е връчено съобщение,
са длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4531
Несебърският районен съд уведомява Дмитрий
Владимирович Дейнеко, роден на 9.09.1964 г., и
Наталья Аркадьевна Зуева, родена на 12.02.1969 г.,
собственици на самостоятелен обект с идентификатор № 51500.506.583.2.12, намиращ се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър, област Бургас,
к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че
са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по описа на
Районния съд – Несебър, образувано по предявен
от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по
чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че следва в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответниците отсъстват повече от един
месец от адреса, който са съобщили по делото
или на който веднъж им е връчено съобщение,
са длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4532
Несебърският районен съд уведомява Александр Евгениеви ч Виног ра дов, роден на
2.11.1958 г., собственик на самостоятелен обект
с идентификатор № 51500.506.583.2.13, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес
в чужбина, че е ответник по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и му указва, че следва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответникът да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
В случай че ответникът отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщил по делото
или на който веднъж му е връчено съобщение,
е длъжен да уведоми съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4533
Несебърският районен съд уведомява Татьяна
Ивановна Малик, родена на 11.04.1948 г., и Юлия
Александровна Лисицина, родена на 15.12.1983 г.,
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собственици на самостоятелен обект с идентификатор № 51500.506.583.2.14, намиращ се в к.к.
Слънчев бряг – запад, община Несебър, област
Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че
следва в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се явят в Районния
съд – Несебър, за връчване на съобщение по
чл. 131 от ГПК с приложена искова молба с
вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата към
нея и разпореждане. Ответниците да посочат
лице в седалището на съда, на което да се
връчват съобщенията – съдебен адресат, в противен случай всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени. В случай
че ответниците отсъстват повече от един месец
от адреса, който са съобщили по делото или
на който веднъж им е връчено съобщение, са
длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4534
Несебърският районен съд уведомява Пат
Хоран и Дела Хоран, собственици на самостоятелен обект с идентификатор № 51500.506.583.2.18,
намиращ се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър, област Бургас, к-с „Лагуна 2“,
с неизвестен адрес в чужбина, че са ответници
по гр.д. № 762/2017 г. по описа на Районния
съд – Несебър, образувано по предявен от „Европа
7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по чл. 40, ал. 1
от ЗУЕС, и им указва, че следва в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се явят в Районния съд – Несебър, за връчване
на съобщение по чл. 131 от ГПК с приложена
искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците
да посочат лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията – съдебен адресат, в
противен случай всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени. В случай че
ответниците отсъстват повече от един месец от
адреса, който са съобщили по делото или на който
веднъж им е връчено съобщение, са длъжни да
уведомят съда за новия си адрес. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК, ако въпреки
публикацията не се явите в съда, за да получите
съдебните книжа, съдът ще Ви назначи особен
представител.
4535
Несебърският районен съд уведомява Адам
Миечислав Заборовски и Олга Заборовска, собственици на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.20, намиращ се в к.к. Слънчев
бряг – запад, община Несебър, област Бургас,
к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че
са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по описа на
Районния съд – Несебър, образувано по предявен
от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по
чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че следва в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в Районния съд – Несебър,
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за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответниците отсъстват повече от един
месец от адреса, който са съобщили по делото
или на който веднъж им е връчено съобщение,
са длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4536
Несебърският районен съд уведомява Вера
Ильинична Воронова, родена на 28.02.1943 г.,
и Наталья Васильевна Арефьева, родена на
4.04.1952 г., собственици на самостоятелен обект
с идентификатор № 51500.506.583.2.21, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в
чужбина, че са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че следва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответниците отсъстват повече от един
месец от адреса, който са съобщили по делото
или на който веднъж им е връчено съобщение,
са длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4537
Несебърският районен съд уведомява Елена
Николаевна Пустолева, родена на 11.12.1971 г., собственик на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.23 и на самостоятелен обект с
идентификатор № 51500.506.583.2.37, намиращи
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в
чужбина, че е ответница по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и є указва, че следва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответницата да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответницата отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщила по делото
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или на който веднъж є е връчено съобщение,
е длъжна да уведоми съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4538
Несебърският районен съд уведомява Марк
Гриер, собственик на самостоятелен обект с
идентификатор № 51500.506.583.2.25, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес
в чужбина, че е ответник по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и му указва, че
следва в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в Районния
съд – Несебър, за връчване на съобщение по
чл. 131 от ГПК с приложена искова молба с
вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата към
нея и разпореждане. Ответникът да посочи лице
в седалището на съда, на което да се връчват
съобщенията – съдебен адресат, в противен случай всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени. В случай че ответникът
отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщил по делото или на който веднъж му е
връчено съобщение, е длъжен да уведоми съда за
новия си адрес. Съгласно разпоредбата на чл. 48,
ал. 2 от ГПК, ако въпреки публикацията не се
явите в съда, за да получите съдебните книжа,
съдът ще Ви назначи особен представител.
4539
Несебърският районен съд уведомява Сергей
Генадиевич Савушкин, собственик на самостоятелен обект с идентификатор № 51500.506.583.2.30,
намиращ се в к.к. Слънчев бряг – запад, община
Несебър, област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че е ответник по гр.д.
№ 762/2017 г. по описа на Районния съд – Несебър, образу вано по п ред явен о т „Европа
7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по чл. 40, ал. 1
от ЗУЕС, и му указва, че следва в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Районния съд – Несебър, за връчване
на съобщение по чл. 131 от ГПК с приложена
искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата към нея и разпореждане. Ответникът
да посочи лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията – съдебен адресат, в
противен случай всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени. В случай че
ответникът отсъства повече от един месец от
адреса, който е съобщил по делото или на който
веднъж му е връчено съобщение, е длъжен да
уведоми съда за новия си адрес. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК, ако въпреки
публикацията не се явите в съда, за да получите
съдебните книжа, съдът ще Ви назначи особен
представител.
4540
Несебърският районен съд уведомява Дъглас
Мак Киркъл, собственик на самостоятелен обект
с идентификатор № 51500.506.583.2.32, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес
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в чужбина, че е ответник по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и му указва, че следва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответникът да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
В случай че ответникът отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщил по делото
или на който веднъж му е връчено съобщение,
е длъжен да уведоми съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4541
Несебърският районен съд уведомява Валериус Фогел, собственик на самостоятелен обект
с идентификатор № 51500.506.583.2.35, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър,
област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес
в чужбина, че е ответник по гр.д. № 762/2017 г. по
описа на Районния съд – Несебър, образувано по
предявен от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129,
иск по чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и му указва, че следва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответникът да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
В случай че ответникът отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщил по делото
или на който веднъж му е връчено съобщение,
е длъжен да уведоми съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4542
Несебърският районен съд уведомява Марчин
Загоровски и Анджей Станислав Жебровски, собственици на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.36, намиращ се в к.к. Слънчев
бряг – запад, община Несебър, област Бургас,
к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че
са ответници по гр.д. № 762/2017 г. по описа на
Районния съд – Несебър, образувано по предявен
от „Европа 7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по
чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, и им указва, че следва в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят в Районния съд – Несебър,
за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК с
приложена искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г.
и доказателствата към нея и разпореждане. Ответниците да посочат лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
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прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответниците отсъстват повече от един
месец от адреса, който са съобщили по делото
или на който веднъж им е връчено съобщение,
са длъжни да уведомят съда за новия си адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
ако въпреки публикацията не се явите в съда,
за да получите съдебните книжа, съдът ще Ви
назначи особен представител.
4543
Несебърският районен съд уведомява Кшиштоф Ян Ставик, роден на 24.01.1957 г., собственик на самостоятелен обект с идентификатор
№ 51500.506.583.2.40 и № 51500.506.583.2.41, намиращи се в к.к. Слънчев бряг – запад, община
Несебър, област Бургас, к-с „Лагуна 2“, с неизвестен адрес в чужбина, че е ответник по гр.д.
№ 762/2017 г. по описа на Районния съд – Несебър, образу вано по п ред явен о т „Европа
7“ – ЕООД, ЕИК 131202129, иск по чл. 40, ал. 1
от ЗУЕС, и му указва, че следва в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Районния съд – Несебър, за връчване
на съобщение по чл. 131 от ГПК с приложена
искова молба с вх. № 6504/17.08.2017 г. и доказателствата към нея и разпореждане. Ответникът
да посочи лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията – съдебен адресат, в
противен случай всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени. В случай че
ответникът отсъства повече от един месец от
адреса, който е съобщил по делото или на който
веднъж му е връчено съобщение, е длъжен да
уведоми съда за новия си адрес. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ГПК, ако въпреки
публикацията ответникът не се яви в съда, за да
получи съдебните книжа, съдът ще му назначи
особен представител.
4544
Пернишкият районен съд, VІІІ гр. състав,
призовава Симоне Пига, с неизвестен адрес, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от исковата молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 01118/2018 г. по описа на РС – Перник,
заведено от Гергана Валериева Иванова като майка
и законен представител на малолетния Джузепе
Бенито Пига с правно основание чл. 127а, ал. 2 от
СК във връзка с чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
4603
Пещерският районен съд призовава Питер
Филип Фюри, с последен известен адрес Великобритания, Ютрии Хаус, Стайл-Роуд, пост
код М225ТJ, Манчестър, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.05.2018 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 392/2017 г., заведено
от Юлиян А. Моллов по чл. 49 и 50 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
4476
Русенският районен съд, гражданска колегия, ХІ състав, призовава Серхио Гарсия Руис,
роден на 21.09.1976 г., гражданин на Република
Испания, да се яви на 13.06.2018 г. в 14 ч. като
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ответник по гр. дело № 1499/2018 г., заведено
от Магда Рачева Иванова за родителски права.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4483

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение
„Съдебно-счетоводни експерти в Република България“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23 – 26 от устава на сдружението свиква
общо отчетно-изборно събрание на 23.06.2018 г.
в 10 ч. в София 1797, бул. Климент Охридски
№ 2, в сградата на Института за следдипломно
обучение към УНСС – аудитория 407, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС и на ИБ на сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република
България“ за периода 1.01.2015 – 31.05.2018 г.; 2.
отчет на контролния съвет за финансовото състояние; 3. промени в устава на сдружението; 4.
избор на ръководни органи на сдружението по
реда и условията на устава: управителен съвет и
контрольор; 5. приемане програма и бюджет за
дейността на сдружението за 2018 г. и за периода 2019 – 2020 г.; 6. текущи. Съгласно устава на
СССЕРБ право на участие в общото събрание
имат всички членове, внесли членския си внос
за 2018 г. Съгласно чл. 14 от устава и решението
на УС за свикване на ОС всеки член на сдружението може да представлява с пълномощно до
трима членове при гласуването на решенията на
ОС. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1
от устава на СССЕРБ при липса на кворум ОС
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
4527
27. – Управителният съвет на „Асоциация на
маркшайдерите“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.06.2018 г. в
17 ч. в София, Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски“, Минно технологичен факултет, зала
„Геострой“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на асоциацията; 2. приемане на нови
членове; 3. приемане на нов устав; 4. избор на
нови управителни органи; 5. други.
4524
2. – Управителният съвет на Българската асоциация за качествени езикови услуги
(БАКЕУ) „Оптима“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.06.2018 г. в
16,30 ч. в ПЧАГ „Уилям Шекспир“ – София, ул.
Стара планина № 13, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността; 2. финансов отчет за
периода 30.06.2017 – 2018 г.; 3. приемане на нови
членове; 4. разни.
4525
72. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Футболен клуб „Лъки – 2004“ – гр.
Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква
редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на 28.06.2018 г. в 17 ч. в гр. Лъки, ул.
Възраждане № 18, ет. 3, Заседателна зала на
ОбС, при следния дневен ред: 1. приемане на
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отчет за дейността на сдружението за периода
от 1.09.2017 г. до 28.06.2018 г. (включително); 2.
одобряване на извършените разходи за дейността
на СФК „Лъки – 2004“ за същия период от време
съгласно представените документи; 3. освобождаване на членове на сдружението или на управителния му съвет; 4. приемане на нови членове
на сдружението или на управителния му съвет;
5. вземане на решение за преобразуване или за
прекратяване на сдружението съгласно чл. 42 или
43 от ЗЮЛНЦ и чл. 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58
от приетия устав, като при преобразуване се
приемат конкретни решения за името, адреса
на управление, ръководни органи, промени в
устава и други подобни за новото сдружение; 6.
разни (въпроси и питания), свързани с бъдещата дейност на новото сдружение. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 39,
ал. 7 от устава на сдружението събранието ще
се проведе в 18 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4502
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел ККБ „Надеж да – Оряхово – 2014“ – Оряхово, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.06.2018 г. в 9 ч. в гр. Оряхово, ул. Андрей Чапразов № 15, Художествената
галерия „Проф. Марин Върбанов“, при следния
дневен ред: 1. отчет за спортно-техническата и
финансовата дейност на председателя на клуба
за 2017 г.; 2. промени в устава на СНЦ ККБ „Надежда – Оряхово – 2014“; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22
от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще е законно независимо от
явилите се членове.
4523
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клъстер Тракия Икономическа зона“ – Пловдив, на основание т. ІІ.22 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
сдружението за 2018 г. на 22.06.2018 г. в 13 ч. по
седалището и адреса му на управление – Пловдив, бул. Марица № 154, сграда „Хеброс“, блок
А, ет. 10, при следния дневен ред: 1. одобряване
на действията и решенията на УС през 2017 г.;
проект за решение – ОС одобрява всички действия и решения на УС във връзка с дейността на
сдружението през 2017 г.; 2. пререгистрация на
сдружението и вписването му в регистъра на
ЮЛНЦ при АВ; проект за решение – ОС решава:
1. да се извърши пререгистрация на сдружение
„Клъстер Тракия Икономическа зона“ – Пловдив, и вписването му в регистъра на ЮЛНЦ
при АВ съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и
законите за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ
(ДВ, бр. 74 от 2016 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 27
от 2018 г.) и изискванията на ЗТРРЮЛНЦ; 2.
упълномощава и възлага на председателя на
УС да подготви всички документи, в т.ч. да ги
изиска от Пловдивския окръжен съд и да ги
внесе със заявление за пререгистрация на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ при АВ, както и
в Регистър БУЛСТАТ – за ЕИК на сдружението;
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3. промени в устава на сдружението; проект
за решение – ОС приема промени в устава на
сдружението съгласно предложението на УС; 4.
приемане на отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2017 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2017 г.;
5. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2017 г.; проект за решение – ОС
прима годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.; 6. участие на сдружението в
различни програми, финансирани със средства
от държавния бюджет на Република България
и/или на Европейския съюз; проект за решение:
1. ОС одобрява и приема участие на сдружение
„Клъстер Тракия Икономическа зона“ – Пловдив, в различни програми, финансирани със
средства от държавния бюджет на Република
България и/или на Европейския съюз за 2016 г.,
2017 г., 2018 г. и за всички бъдещи периоди; 2.
ОС одобрява всички действия и решения на УС
за това участие и възлага/оправомощава управителния съвет да извършва всички действия
и да подготвя и представя всички документи
в тази връзка, в т.ч. и по отчитането, както и
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да представлява сдружението пред съответните
държавни и общински органи, агенции, комисии, фондации, банки и други организации и
лица; 7. разни. На основание т. 2.24 от устава
на сдружението УС кани всички членове на
сдружението да участват в общото събрание. При
липса на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ,
респ. т. 2.25 от устава, събранието ще се отложи
с един час на същата дата, на същото място
и при същия дневен ред независимо от това,
колко членове ще се явят.
4602
Поправка. Институтът по рибни ресурси – Вар
на, към ССА – София, прави поправка на техническа грешка в обявление № 4170 за обявяване
на конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДВ,
бр. 35 от 2018 г., стр. 108): вместо „научна специалност „Инженерна хидробиология, хидравлика
и водно стопанство“ да се чете „научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и
водно стопанство“.
4604

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 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 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 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 2018 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, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
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