ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 53

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 26 юни 2018 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено
партньорство между Европейския
съюз и Европейската общност за
атомна енергия и техните държави
членки, от една страна, и Република
Армения, от друга страна

ма „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския
съвет от 2016 г.
11

3

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Конфедерация Швейцария, от друга
страна, в областта на европейските
програми за спътникова навигация

3

 Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

3

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества
и смеси

4

 Решение за одобрение на допълнение
на Правилника за организацията и
дейността на омбудсмана
10
Президент на Републиката
 Указ № 156 за награждаване на бригаден генерал Светослав Любенов
Даскалов с орден „За военна заслуга“
първа степен
11
 Указ № 157 за награждаване на г-н
Роналд Лаудер – президент на Световния еврейски конгрес, с орден „Стара
планина“ първа степен
11
 Указ № 158 за награждаване на г-н Робърт Сингер – вицепрезидент и главен
изпълнителен директор на Световния
еврейски конгрес, с орден „Мадарски
конник“ първа степен
11
Министерски съвет
 Постановление № 101 от 20 юни
2018 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схе-

 Постановление № 102 от 21 юни
2018 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на
културата за 2018 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско
дружество
13
 Постановление № 103 от 21 юни
2018 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2018 г.
14
 Постановление № 104 от 21 юни
2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
14
 Постановление № 105 от 21 юни
2018 г. за отменяне на Наредбата за
реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г.
15
 Постановление № 106 от 22 юни
2018 г. за определяне на нов размер на
социалната пенсия за старост
15
Министерство
на отбраната
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република
Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана
на Канада, министъра на отбраната
на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, министъра на
националната отбрана на Република
Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на
Република Турция, Министерството

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

на отбраната на Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия,
Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на
върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа (SHAPE) относно създаването,
дейността, окомплектоването с личен
състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката
на Щаба на Многонационална дивизия
„Югоизток“ (HQ MND-SE)
15
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване
под наем на имоти от жилищния фонд
на Министерството на отбраната и
за изплащане на компенсационни суми
на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията
на свободно договаряне
38
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството

ВЕСТНИК









 Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни
2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
39
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията



 Наредба за изменение на Наредба
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
76
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове
76
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 141 от 2002 г. за удос-



БРОЙ 53

товеряване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за
въздушна навигация и кацане
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на
организации за техническо обслужване
и ремонт на авиационна техника
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност
на граждански летища, летателни
площадки, системи и съоръжения за
наземно обслужване, за лицензиране
на летищни оператори и оператори
по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване
в летищата
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и
отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване,
за изискванията към организациите,
извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване
на свидетелства за правоспособност
на пилотите и контрола върху тях
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори

76

76

76

77

77

78

78

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 160
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за всеобхватно и засилено партньорство между
Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия и техните държави членки, от
една страна, и Република Армения, от друга
страна, приет от 44-то Народно събрание на
13 юни 2018 г.
Издаден в София на 18 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия и техните държави членки, от една
страна, и Република Армения, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство
между Европейския съюз и Европейската
общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република
Армени я, от дру га страна, подписано на
24 ноември 2017 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5854

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Конфедерация Швейцария,
от друга страна, в областта на европейските
програми за спътникова навигация, приет от
44-то Народно събрание на 13 юни 2018 г.
Издаден в София на 18 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Конфедерация Швейцария,
от друга страна, в областта на европейските
програми за спътникова навигация
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова
навигация, подписано на 18 декември 2013 г.
в Брюксел, Кралство Белгия.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5853

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Кодекса за социално
осигуряване, приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2018 г.
Издаден в София на 18 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение
№ 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и
41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от
2014 г.,бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от
2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92,
99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30 и 46 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 82, ал. 4 след думата „служба“ се
добавя „и на военнослужещите, загинали при
изпълнение на военна служба в операции или
мисии извън територията на страната“.
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§ 2. В чл. 83, ал. 4 след думата „служба“ се
добавя „или при изпълнение на военна служба
в операции или мисии извън територията на
страната“.
§ 3. В чл. 85, ал. 2 след думата „имат“ се
добавя „загиналите при изпълнение на военна
служба в операции или мисии извън територията на страната“.
§ 4. В чл. 101, ал. 7 след думата „служба“ се
добавя „и на военнослужещите, загинали при
изпълнение на военна служба в операции или
мисии извън територията на страната“.
Преходни разпоредби
§ 5. Родителите на военнослужещите, загинали до влизането в сила на този закон при
изпълнение на военна служба в операции или
мисии извън територията на страната, имат
право на наследствена пенсия за военна инвалидност по чл. 82, ал. 4 от датата на подаване
на заявлението.
§ 6. (1) Родителите на курсантите и школниците от средните, полувисшите и висшите
военни училища, които не са отслужили наборна
военна служба и са починали по време на и
във връзка с обучението след навършване на
пълнолетие, но преди изтичане на срока, който
се зачита за наборна военна служба съгласно
действащото законодателство към момента
на настъпването на смъртта, имат право на
наследствена пенсия за военна инвалидност,
независимо от възрастта им.
(2) Размерът на пенсията на лицата по ал. 1
се определя от размера по чл. 86, ал. 1, равен
на следващата се пенсия за военна инвалидност
на редник или сержант при трайно намалена
работоспособност над 90 на сто. Пенсията се
отпуска от датата на подаване на заявлението.
(3) Лицата по ал. 1 получават в пълен размер
личната си пенсия и наследствената пенсия за
военна инвалидност.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5851

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, приет от 44-то Народно
събрание на 13 юни 2018 г.
Издаден в София на 18 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.;
изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от
2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63
и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 102 от 2015 г. и бр. 12 и 58 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 се създава буква „к“:
„к) Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1102/2008 (ОВ, L 137/1 от 24 май 2017 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/852“;“.
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Глави
втора и“ се заменят с „Глава“ и думата „прилагат“ се заменя с „прилага“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Мерките за прилагане на Регламент
(ЕС) 2017/852, въведени в глави втора, седма и
осма, се прилагат в съответствие с чл. 1, 3 – 5
и чл. 7 – 9 от същия регламент, като не се прилагат разпоредбите на чл. 4 (1) и (4), чл. 11, 12,
13 и 14 от същия регламент, относно отпадъци
от живак и чл. 10 от същия регламент относно
денталната амалгама.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Физически и юридически лица могат да бъдат освободени от задълженията за
регистрация, разрешаване и/или ограничаване
съгласно дял II, III, VI, VII, VIII и/или IX от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) за определени химични вещества в самостоятелен вид,
в състава на смеси или в изделия в интерес на
отбраната, при наличие на едно или няколко
от следните обстоятелства:
1. предоставянето на информация относно
производството, употребата или пускането на
пазара за целите на отбраната на химично
вещество в самостоятелен вид, в състава на
смес или в изделие може да доведе до заплаха
за националната сигурност;
2. липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до загуба
на способност за производство, поддръжка,
ремонт или модернизация на отбранителен
продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите
на производството, поддръжката, ремонта или
модернизацията на такъв продукт;
3. може да се наруши способността на
въоръжените сили на Република България да
изпълнят своя задача;
4. може да се наруши задължение на Република България за ограничаване оповестяването
на информация в областта на отбраната;
5. е необходимо да се осигури изпълнението на задължения на Република България,
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произтичащи от участието є в международни
организации или политико-военни съюзи за
колективна отбрана.“
§ 5. В чл. 4, ал. 2 след думата „опасно“ се
добавя „съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
(CLP)“.
§ 6. Наименованието на глава втора се
изменя така: „МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852“.
§ 7. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Министърът на околната среда и водите е компетентен орган по смисъла на чл. 17
от Регламент (ЕС) 2017/852 с изключение на
разпоредбите на чл. 10 от същия регламент,
свързани с опазване на човешкото здраве от
живак, живачни съединения и смеси на живака,
включително мерките, свързани с денталната
амалгама, за които компетентен орган е министърът на здравеопазването.“
§ 8. Създава се нов чл. 6:
„Чл. 6. (1) Вносът на живак и смеси на живака съгласно приложение I към Регламент (ЕС)
2017/852 за употреба, разрешена в страната, се
осъществява след съгласие от министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Вносителят по ал. 1 или упълномощено
от него лице подава до министъра на околната
среда и водите формуляр за предоставяне на
съгласие за внос по установен формат съгласно
чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/852.
(3) Към формуляра по ал. 2 се прилага информацията съгласно чл. 4 (1) от Регламент
(ЕС) 2017/852.
(4) При установени несъответствия или
непълноти във формуляра по ал. 2 или в информацията по ал. 3 министърът на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява за това вносителя
или упълномощеното от него лице в 10-дневен
срок от датата на подаването на формуляра
за внос. В тези случаи срокът по ал. 6 спира
да тече.
(5) Вносителят или упълномощеното от него
лице отстранява допуснатите несъответствия
или непълноти във формуляра по ал. 2 или информацията по ал. 3 в 10-дневен срок от датата
на получаването на уведомлението по ал. 4.
(6) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
предоставя съгласие за внос в 30-дневен срок
от получаването на формуляра по ал. 2.
(7) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
отказва предоставянето на съгласие за внос,
когато след оценка на информацията по ал. 2
и 3 се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен срокът по ал. 5.
(8) Отказът по ал. 7 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) За обработката на формуляра по ал. 2
вносителят заплаща такса съгласно тарифата
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по чл. 72 от Закона за опазване на околната
среда.“
§ 9. Създава се нов чл. 7:
„Чл. 7. (1) Всяко физическо или юридическо
лице, което възнамерява да произвежда или да
пуска на пазара нов продукт с добавен живак
или да използва нов производствен процес,
включващ употребата на живак или живачни
съединения, подава до министъра на околната
среда и водите уведомление, което съдържа
данни за контакт с лицето и информацията по
чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852.
(2) Уведомлението и информацията по чл. 8
(3) от Регламент (ЕС) 2017/852 се подават в
един екземпляр на български език на хартиен
и на електронен носител и в един екземпляр
на английски език на хартиен и на електронен
носител.“
§ 10. Създава се нов чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Министърът на околната среда
и водите възлага със заповед на експертния
съвет по чл. 21 извършването на оценка на
информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС)
2017/852 с цел изготвяне на становище относно
изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от
Регламент (ЕС) 2017/852.
(2) При установени несъответствия или
непълноти в информацията по чл. 8 (3) от
Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява за това заявителя
в 30-дневен срок от датата на подаването на
уведомлението. В тези случаи срокът по ал. 5
спира да тече.
(3) Заявителят отстранява установените несъответствия или непълноти в 30-дневен срок
от датата на получаването на уведомлението
по ал. 2.
(4) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
в двуседмичен срок се произнася с решение,
с което прекратява процедурата и уведомява
лицето по чл. 7, ал. 1, когато се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен срокът по ал. 3.
(5) Експертният съвет по чл. 21 разглежда
уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от
Регламент (ЕС) 2017/852 и в срок 6 месеца от
датата на подаването на информацията след
съгласуване с компетентните органи изготвя
становище относно изпълнението на критериите
по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.
(6) За изготвяне на становище лицето по
чл. 7, ал. 1 заплаща такса съгласно тарифата по
чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
(7) При изпълнение на критериите по
чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща
на Европейската комисия уведомлението и
информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС)
2017/852, придружено със становището по ал. 5.
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(8) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице информира Европейската комисия и
лицето по чл. 7, ал. 1 при неизпълнение на
критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС)
2017/852, като изпраща становището по ал. 5.
(9) Решението по ал. 4 може да се обжалва
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
§ 11. Член 7б се изменя така:
„Чл. 7б. Информация за издадените от
Европейската комисия решения по чл. 8 (6)
от Регламент (ЕС) 2017/852 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите.“
§ 12. Член 7в се изменя така:
„Чл. 7в. (1) Министърът на околната среда
и водите може да изготви проект на Национален план за прилагане на Конвенцията
Минамата от носно ж ивака, подписана в
Кумамото, Япония, на 10 октомври 2013 г.
(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 71 от
2016 г.) (ДВ, бр. 61 от 2017 г.), наричана по-нататък „Конвенцията“, съгласно чл. 20 от нея,
както и да предлага неговата актуализация.
(2) Планът по ал. 1 се приема от Министерския съвет и се изпраща на Европейската
комисия и на секретариата на Конвенцията
от министъра на околната среда и водите.“
§ 13. Член 7г се изменя така:
„Чл. 7г. Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице в изпълнение на изискванията на
чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/852 изготвя и
предоставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на същия регламент.“
§ 14. Член 7д се изменя така:
„Чл. 7д. Министърът на земеделието, храните и горите, директорът на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, председателят
на Националния статистически институ т,
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда, изпълнителният
директор на Изпълнителната агенци я по
лекарствата, председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и председателят на Комисията за защита на
потребителите предоставят при поискване от
министъра на околната среда и водите или
от оправомощено от него длъжностно лице
информация по установен формат за целите на докладването по чл. 18 от Регламент
(ЕС) 2017/852.“
§ 15. Член 7е се изменя така:
„Чл. 7е. Министърът на здравеопазването
предоставя на министъра на околната среда и водите или на оправомощено от него
длъжностно лице:
1. информация за целите на докладването
по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/852;

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

2. обобщена информация относно здравните аспекти, свързани с употребата на живак
и живачни съединения, както и резултатите
от контрола по изпълнението на Регламент
(ЕС) 2017/852 при поискване.“
§ 16. В чл. 18б, ал. 1, т. 4 думите „чл. 7б“
се заменят с „Приложение II към Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH)“.
§ 17. Създават се чл. 20а – 20д:
„Чл. 20а. (1) Освобождаване от прилагането на дял II, III, VI, VII, VIII и/или IX от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) по
чл. 3а се извършва въз основа на издадено
разрешение.
(2) Компетентен орган за издаване на
разрешението по ал. 1 е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките към Министерския
съвет, наричан по-натат ък „Меж дуведомствения съвет“.
(3) Условията, редът и сроковете за издаване, отказване, изменение, прекратяване и
отнемане на разрешението по ал. 1, изискванията за предотвратяване или ограничаване
на вредното въздействие върху човешкото
здраве и околната среда, както и информацията по чл. 20д, т. 2 се определят с наредба
на Министерския съвет.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за
срок, не по-дълъг от три години, и се прилага
само за посочените в него случаи, видове и
количества химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и
техните употреби. Срокът на разрешението
може да се удължи еднократно за срок, не
по-дълъг от срока, за който първоначално
е издадено.
(5) В разрешението по ал. 1 се посочват
мерките, които лицето следва да прилага за
предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и
околната среда.
(6) Правата по разрешението не могат да
се прехвърлят и преотстъпват, включително
при преобразуване по чл. 261 от Търговския
закон, освен при промяна на правната форма
на лицето.
Чл. 20б. За издаване на разрешението
по чл. 3а в Меж дуведомствения съвет се
подава заявление по образец с приложени
към него документи съгласно наредбата по
чл. 20а, ал. 3.
Чл. 20в. (1) Междуведомственият съвет
издава разрешение, когато се допуска освобождаване по чл. 3а и заявителят отговаря
на условията за издаване на разрешение,
определени с наредбата по чл. 20а, ал. 3.
(2) Меж дуведомственият съвет отказва
издаването на разрешение, когато:
1. не се допуска освобождаване по чл. 3а;
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2. заявителят не отговаря на някое от
условията за издаване на разрешение, определени с наредбата по чл. 20а, ал. 3;
3. информаци ята в за явлението или в
приложените към него документи е невярна;
4. информацията в заявлението или в приложените към него документи е непълна и
не е предоставена в 7-дневен срок от датата
на уведомяването за това.
(3) Меж ду ведомствени ят съвет измен я
разрешението при:
1. установена необходимост от промяна
на мярка или добавяне на нова мярка в
разрешението съгласно чл. 20а, ал. 5;
2. удължаване срока на първоначалното
разрешение по чл. 20а, ал. 4.
(4) Междуведомственият съвет прекратява действието на разрешението по писмено
заявление на лицето, на което е издадено
разрешението.
(5) Меж ду ведомствени ят съвет отнема
разрешението, когато отпадне основанието
за освобождаване по чл. 3а.
(6) Междуведомственият съвет незабавно
уведомява Министерството на отбраната,
Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и
Агенция „Митници“ във всеки случай на
издаване, отказ, изменение, прекратяване
или отнемане на разрешение и предоставя
екземпляр от издаденото разрешение.
(7) Решенията на Междуведомствения съвет могат да се обжалват по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Обжалването
не спира изпълнението на обжалвания акт.
Чл. 20г. (1) Меж дуведомственият съвет
създава и поддържа регистър на издадените
разрешения, който не е публичен.
(2) Регистърът съдържа:
1. номер и дата на разрешението;
2. наименование, седалище, представителство и адрес на управление на лицето,
на което е издадено разрешение;
3. основание и дата на изменение, прекратяване и/или отнемане на разрешението;
4. забележки по вписаните обстоятелства.
Чл. 20д. Лицата, на които са издадени
разрешения, са длъжни да:
1. спазват изиск вани ята и мерк ите за
предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве
и околната среда, определени с наредбата
по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно
чл. 20а, ал. 5;
2. поддържат и ежегодно в срок до 31 януари да предоставят на Междуведомствения
съвет информацията, определена с наредбата
по чл. 20а, ал. 3.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 4 след думите „трудова медицина“
се поставя запетая и се добавя „икономика“.
2. В ал. 7 се създава т. 5:
„5. становище относно изпълнението на
критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС)
2017/852.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Минист ърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. уведомява Европейската агенция по
химикали за резултатите от извършената
оценка в съответствие с чл. 48 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH);
2. подава до Европейската агенция по
химикали досие по предложенията съгласно
ал. 7, т. 1 – 3;
3. подава до Европейската комисия досие
по предложението съгласно ал. 7, т. 4.“
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 7 след думата „информация“ се
поставя запетая, добавя се „в т.ч. информационен лист за безопасност“ и се поставя
запетая;
в) в т. 12 накрая се добавя „и по чл. 3 – 5
от Регламент (ЕС) 2017/852“;
г) в т. 23 накрая се поставя запетая и се
добавя „и ограничаване на производството и
пускането на пазара на продукти с добавен
живак по т. 2 – 6 и неелектронните измервателни уреди, които не са медицински изделия
по т. 9 от част А и част Б на приложение II
към Регламент (ЕС) 2017/852“;
д) в т. 24 накрая се поставя запетая и се
добавя „и ограничаване на производството и
пускането на пазара на локални антисептици
и медицински изделия съответно по т. 8 и 9
от част А на приложение II към Регламент
(ЕС) 2017/852“;
е) създават се т. 26 – 33:
„26. забрана за производство, пускане на
пазара и употреба на козметични продукти и
биоциди с добавен живак, посочени съответно
в т. 7 и 8, и продукти по т. 9 от част А на
приложение II към Регламент (ЕС) 2017/852;
27. забрана за производство на продукти
с добавен живак по т. 1 – 6 и 9 от част А на
приложение IІ съгласно чл. 5 от Регламент
(ЕС) 2017/852;
28. забрана за употребата на живак и
ж ивачни съединени я в производствените
процеси по част I на приложение III съгласно
чл. 7 от Регламент (ЕС) 2017/852, считана от
датите, определени в същото приложение, с
изключение на употребата им в производствените процеси, по част II на приложение
III, при изпълнение на посочените в същото
приложение условия;
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29. екологосъобразно междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси
на живака съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламент
(ЕС) 2017/852;
30. производство на нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси,
включващи употребата на живак или живачни
съединения, получили разрешение съгласно
чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852;
31. забрана за ръчен и дребномащабен добив
и преработка на злато, при които се използва
амалгамиране с живак за извличане на златото от рудата съгласно чл. 9 от Регламент
(ЕС) 2017/852;
32. забрана за пускане на пазара на продукти с добавен живак по т. 1 от част А на
приложение II към Регламент (ЕС) 2017/852;
33. поддържане на информация по чл. 20д,
т. 2.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При освобождаването по чл. 3а на
контрол подлежи и спазването на изискванията и мерките, определени с наредбата
по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно
чл. 20а, ал. 5, за:
1. предотвратяване или ограничаване на
вредното въздействие върху околната среда;
2. предотвратяване или ограничаване на
вредното въздействие върху човешкото здраве.“
§ 20. В чл. 26 се създава ал. 10:
„(10) Министерството на околната среда и
водите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на труда и социалната
политика обменят информация за целите на
контрола по чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 и 5 – 10.“
§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Министърът на околната среда и водите,
директорите на регионалните инспекции по
околната среда и водите или оправомощени
от тях длъжностни лица упражняват контрол
в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 3 – 9, 13, 14,
15 – 17а, 27 – 31 и 33, както и чл. 25, ал. 2,
т. 1 с цел опазване на околната среда.
(2) Органите на държавен здравен контрол
по Закона за здравето упражняват контрол
в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10,
14а, 18 – 22, 26 и 33, както и чл. 25, ал. 2, т. 2
с цел опазване на здравето на населението.
(3) Органите на държавния контрол по
Закона за защита на растенията осъществяват
контрол върху класифицирането, опаковането
и етикетирането и информационните листове за безопасност на пуснатите на пазара и
предназначените за износ продукти за растителна защита по реда на Закона за защита
на растенията, в т.ч. забрани и ограничения
за пестицидите с добавен живак по т. 8 от
част А на приложение II към Регламент (ЕС)
2017/852.“
2. В ал. 4 думите „чл. 25, т. 12“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 12“.
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3. В ал. 5 думите „чл. 25, т. 11“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 11“.
4. В ал. 6 думите „чл. 25, т. 23“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 23“.
5. В ал. 7 думите „чл. 25, т. 24“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 24“.
6. В ал. 8 думите „чл. 25, т. 25“ се заменят
с „чл. 25, ал. 1, т. 25“.
7. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 32 председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни
лица упражняват контрол по реда на Закона
за защита на потребителите и в съответствие
с чл. 5 от Регламент (ЕС) 2017/852.“
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 след думите „чл. 4б, ал. 1“ се добавя „и задълженията за екологосъобразно
междинно съхранение на живак, живачни
съединения и смеси на живака съгласно чл. 7
(3) от Регламент (ЕС) 2017/852“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 32 накрая се добавя „и на продукти
с добавен живак съгласно чл. 5 от Регламент
(ЕС) 2017/852“;
г) в т. 34 се създава буква „ж“:
„ж) за спазване на изискванията или мерките за предотвратяване или ограничаване на
вредното въздействие върху човешкото здраве
или околната среда, определени с наредбата
по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно
чл. 20а, ал. 5;“
д) в т. 35 накрая се добавя „и съгласно
чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/852“;
е) в т. 37 накрая се добавя „и по чл. 3 и 5
от Регламент (ЕС) 2017/852“;
ж) създават се т. 43 – 48:
„43. не изпълни задължението си за поддържане на информация по чл. 20д, т. 2;
44. наруши забраната за внос на живак,
живачни съединения и смеси на живака съгласно чл. 4 (1), (2) и (3) и продукти с добавен
живак съгласно чл. 5 (1) от Регламент (ЕС)
2017/852;
45. наруши забраната за производство на
продукти с добавен живак съгласно чл. 5 (1)
и употребата на живак и живачни съединения
в производствени процеси съгласно чл. 7 (1)
от Регламент (ЕС) 2017/852;
46. наруши забраната за производство на
нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси, включващи употребата
на живак или живачни съединения, съгласно
чл. 8 (1) и (2) от Регламент (ЕС) 2017/852, освен
ако не получи разрешение за тези дейности
по чл. 8 (6) от същия регламент;
47. наруши забраната за употреба на живак
в ръчен и дребномащабен добив и преработка
на злато съгласно чл. 9 (1) от Регламент (ЕС)
2017/852;
48. наруши забраната за пускане на пазара
на продукти с добавен живак по приложе-
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ние II към Регламент (ЕС) 2017/852 и нови
продукти с добавен живак съгласно чл. 8 от
същия регламент.“
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. по т. 8, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 40 и
44 – 48 – от 10 000 до 100 000 лв.;“
б) в т. 3 думите „41 и 42“ се заменят с „41,
42 и 43“.
§ 23. В чл. 36 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Нарушенията по чл. 35, ал. 1, т. 1 – 38,
40, 41 и 43 – 47 се установяват с актове,
съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от
директорите на регионалните инспекции по
околната среда и водите, в съответствие с
техните правомощия.
(2) Наказателните постановления се издават
от директора на съответната регионална здравна инспекция или от директора на съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите в съответствие с техните правомощия.
(3) Актовете за нарушения по чл. 35, ал. 1,
т. 39 и 48 се съставят от длъжностни лица,
определени от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, председателя на Комисията за защита на
потребителите, от директорите на съответната
областна дирекция по безопасност на храните
или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, в съответствие с техните правомощия, а наказателните
постановления се издават от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, от председателя на Комисията за
защита на потребителите, от директорите на
съответната областна дирекция по безопасност
на храните или от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата
в съответствие с техните правомощия или
от оправомощени от тях длъжностни лица.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 65:
„65. „Разрешена употреба“ е всяка употреба на живак, смеси на живак или живачни
съединения, разрешена съгласно съответното
законодателство на Съюза или българското
законодателство, включително видовете употреба съгласно чл. 3, 4, 5, 7, 8 и 10 от Регламент (ЕС) 2017/852.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването в
срок до 1 юли 2019 г. приема национален план
относно мерките за постепенно прекратяване
на употребата на дентална амалгама съгласно
чл. 10 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852.
(2) Националният план по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването и в срок един месец от
приемането му се изпраща на Европейската
комисия.
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§ 26. В срок една година от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
приема наредбата по чл. 20а, ал. 3 по предложение на министъра на околната среда и
водите, министъра на отбраната и министъра
на икономиката.
§ 27. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г. и бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 59б се отменя.
2. Член 59в се отменя.
3. Член 59г се отменя.
4. В чл. 103, ал. 8, т. 8 буква „в“ се отменя.
5. Член 157г се отменя.
6. Член 166б се отменя.
§ 28. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.
и бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 138 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Наказва се с имуществена санкция
в размер от 30 000 до 100 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което наруши изискванията на чл. 11 и 13 от Регламент
(ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ,
L 137/1 от 24 май 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2017/852“.
(8) При повторно нарушение по ал. 7 се
налага имуществена санкция в размер от
60 000 до 200 000 лв.“
2. В чл. 150 ал. 2 се изменя така:
„(2) За извършване на превоз на опасни отпа дъци, определен като незаконен,
съгласно чл. 2, параграф 35 от Регламент
(ЕО) № 1013/20 06, за нару шаване на забраната за износ на отпадъци от живак по
чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/852 или за
нарушаване на забрана по чл. 98 физическите лица се наказват с глоба от 3000 до
15 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена
санкция в размер от 50 000 до 250 000 лв.“
§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 юни 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5852
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РЕШЕНИЕ

за одобрение на допълнение на Правилника
за организацията и дейността на омбудсмана
(ДВ, бр. 71 от 2012 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 2 от Закона за омбудсмана във
връзка с § 11 от заключителната разпоредба на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за омбудсмана (ДВ, бр. 20 от 2018 г.)
РЕШИ:
Одобрява допълнение на Правилника за
организацията и дейността на омбудсмана,
както следва:
§ 1. В чл. 9, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „както и срещу
частноправни субекти за нарушени или застрашени права и свободи“.
2. Създава се т. 4а:
„4а. отправя предложения и препоръки за
насърчаване и защита на застрашените права
и свободи на гражданите от частноправни
субекти;“.
3. В т. 8 се създава изречение второ: „наблюдава и насърчава ефективното прилагане
на подписани и ратифицирани международни
актове в областта на правата на човека;“.
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Администрацията на омбудсмана
се назначава съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.“
§ 3. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. (1) Подборът на кандидатите за
назначаване на длъжности в администрацията на омбудсмана се извършва чрез конкурс,
който може да бъде вътрешен (за служители
на омбудсмана) или външен (за неограничен
кръг лица).
(2) Обявяването на свободни длъжности при
провеждане на външен конкурс се публикува
на страницата на омбудсмана в интернет.
(3) Кандидатите за участие в конкурса могат
да подават документи лично, чрез упълномощено лице, по електронна поща, чрез куриер,
както и по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
(4) Документите за участие в конкурса съобразно изискванията за заемане на конкретна
длъжност включват:
1. заявление (свободен текст), в което се
посочват длъжността, за която се кандидатства,
телефон и/или електронна поща за контакт, опис
на приложените към заявлението документи;
2. биографична справка с подробно посочване
на трудовия и/или служебния стаж, придружена
от копия на документи за удостоверяването му;
3. копие от диплома за завършено образование; при издадена диплома от чуждестранно
учебно заведение – удостоверение за признато
образование и степен на образование;
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4. копие от удостоверението за правоспособност, издадено от Министерството на правосъдието, когато за конкурсната длъжност
се изисква висше юридическо образование и
придобита правоспособност;
5. копия от документи за придобита квалификация, владеене на чужди езици и друга
правоспособност, ако се изискват;
6. писмени препоръки, свързани с трудовата
дейност и професионалната квалификация, съдържащи името, адреса и телефон за контакти
на лицето, подписало препоръката (по желание
на кандидата);
7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността и посочени в
заповедта или обявата.
(5) Конкурсът включва писмена част и
интервю освен при провеждане на конкурс
по документи, който включва само интервю.
(6) Не се провежда конкурс за заемане на
длъжността „началник на кабинета“.
(7) Писмената част се състои в решаване
на тест с въпроси от отворен и затворен тип
и цели проверка на знанията на кандидата в
конкретна област, свързана с функциите на
длъжността, за която се кандидатства.
(8) При провеждане на интервю се използват
следните критерии:
1. познаване на дейността на омбудсмана;
2. познаване на нормативните актове;
3. подходи за постигане на цели и резултати;
4. способност за работа в екип;
5. аналитична компетентност;
6. комуникативни умения.
(9) Оценяването на резултатите от конкурса
се извършва от комисия в състав началник на
кабинета, главен секретар, главен юрисконсулт
и началник/директор на съответния отдел/дирекция на институцията, по петстепенна скала,
в която най-ниската оценка е единица. Общата
оценка се образува като средноаритметично
от оценките на всички членове на комисията.
При провеждане на конкурс по документи
окончателната оценка се формира само на база
на резултатите от интервюто.
(10) Резултатите от конкурса се отразяват в
протокол, подписан от членовете на конкурсната комисия.
(11) При преназначаване и повишаване в
длъжност не се провежда конкурс, ако служителят отговаря на изискванията за заемане
на новата длъжност. В тези случаи преназначаването или повишаването се извършва
въз основа на подадено писмено заявление от
лицето или докладна записка.
(12) В 7-дневен срок от съставянето на протокола по ал. 10 се уведомява класираният на
първо място кандидат и се назначава/може да
се назначи в срок 7 дни след уведомяването.
Назначеното лице е длъжно да постъпи на
работа в двуседмичен срок от уведомяването
по изречение първо. При уважителни причини
този срок е до един месец.
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(13) Ако лицето не постъпи на работа в
срока по ал. 12, правоотношението се смята
за невъзникнало.
(14) Заемането на длъжности, за които се
изисква образование не по-високо от средно
специално (хигиенист, шофьор, домакин-шофьор), се извършва без провеждане на конкурс,
като се изготвя предложение до омбудсмана от
главния секретар, към което се прилага молба
от кандидата.“
§ 4. В чл. 40 се създава т. 2а:
„2а. за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите;“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 юни 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ставлявана от Световния еврейски конгрес, и
държавните институции, еврейската общност и
гражданското общество в Република България,
както и за значителен принос за развитието
на образованието у нас.
Издаден в София на 15 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕП У БЛИК АТА

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Робърт Сингер – вицепрезидент и главен изпълнителен директор на
Световния еврейски конгрес, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особени заслуги за
сътрудничеството между Световния еврейски
конгрес и държавните институции, еврейската
общност и гражданското общество в Република
България, както и за съществен принос за развитието на образователните и други дейности
на българската еврейска общност.
Издаден в София на 15 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам бригаден генерал Светослав
Любенов Даскалов с орден „За военна заслуга“
първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили,
за дългогодишна и безупречна служба и за
приноса му за националната и колективната
сигурност, за проявения висок професионализъм
и за личния му принос в процеса на реформиране и изграждане на българското военно
разузнаване в съответствие с новите глобални
предизвикателства.
Издаден в София на 13 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5918

УКАЗ № 157
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Роналд Лаудер – президент на Световния еврейски конгрес, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големи заслуги за развитието и укрепването на
приятелските отношения и сътрудничеството
между световната еврейска общност, пред-

5919

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

5920

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 20 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „Заявителите прилагат“ се заменят със „Заявителите осигуряват
прилагането“ и думите „се прилагат“ се заменят
с „могат да се прилагат и“.
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§ 2. В чл. 9, ал. 1 числото „45“ се заменя с
„46“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„от които най-малко 1/3 от доставките да са на
продукти, произведени от земеделски стопани,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от
2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3
от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 23 от 2007 г.;
Решение № 5821 на Върховния административен
съд от 2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23
от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от
2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г.,
бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 се създава изречение
трето: „Когато доставчик по схема „Училищно
мляко“ е производител, той доставя по схемата
само продукти, които са произведени от него.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „заявител“ се заменя с
„един или повече заявители“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „заведено в
съответното учебно заведение“ се заменят с
„което учебното заведение е длъжно да заведе“;
б) в т. 1 думите „(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.,
бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г.,
бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния
административен съд от 2006 г. – бр. 23 от
2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 48 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от
2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22,
43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и
105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от
2018 г.)“ се заличават, а накрая се добавя „до
10 април“;
в) в т. 2 след абревиатурата „БДС“ запетаята
се заменя със съюза „и“, след абревиатурата
„FSSC“ се поставя запетая и думите „и разпечатка от списъка по чл. 15, ал. 4 за броя
учебни заведения, за които са били заявители
по схемата през предходната учебна година“ се
заменят с „които са издадени до 10 април на
съответната година и са със срок на валидност
към датата на изтичане на учебната година, за
която се кандидатства“.
3. В ал. 5:
а) в основния текст думата „един“ се заличава, а след думата „заявител“ се добавя „или
заявители“;
б) в т. 1 след думата „търговец“ се добавя
„или търговци“, думите „избере производителя“
се заменят с „възложи 50 на сто от доставките“,
а накрая се добавя „на производителя, а останалите 50 на сто – на търговеца или търговците“;
в) в т. 2 думите „избере производител“ се
заменят с „избере този от производителите“,
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думите „повече от продуктите“ се заменят с
„по-голям брой от продуктите“ и се създава
изречение второ: „при равен резултат и по двата критерия заявителят се избира от учебното
заведение;“
г) в т. 3 думите „избере производител“ се
заменят с „избере този от производителите“,
след абревуатурата „БДС“ се поставя запетая и
се добавя „включени в схемата, съгласно приложение № 4“, след абревиатурата „FSSC“ се
добавя „с по-нова версия на съответния сертификат, а“, след думата „сертификати“ се добавя
„с еднаква версия“, а думите „производителя
с по-голям опит по схемата на базата на брой
учебни заведения, за които е бил заявител по
схемата през предходната учебна година, а при
равен брой учебни заведения“ се заличават;
д) в т. 4 след думата „търговци“ се поставя
запетая и се добавя „без да е постъпило предложение от производител“, а думите „брой
учебни заведения, за които е бил заявител по
схемата през предходната година“ се заменят с
„брой учебни години, за които е бил заявител
по схемата“.
4. В ал. 6, изречение първо след думата
„избрания“ се добавя „или избраните“, а след
думата „заявител“ се добавя „или заявители,
броя на доставките, за които е избран всеки
от заявителите“ и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 след думите „отчет на“ се добавя
„броя на доставките“ и се поставя запетая;
б) в т. 4 думите „Схема „Училищен плод“
се заменят с „всяка от схемите“.
2. В ал. 5, т. 2 думите „декларация от“
се заменят с „декларации от“, а след думата
„представлява“ се добавя „по чл. 13, ал. 6 и“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявителя“ се добавя
„или заявителите“ и след думите „изпълнители
по схемите“ се добавя „за съответния брой
доставки“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Одобрените заявители в срок до 20 септември предоставят график за датите на доставка
в съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ чрез създадената онлайн
платформа. Когато доставчиците по схемата
са двама, те изготвят и представят съвместен
график за доставка в съответствие с броя на
доставките на всеки от тях съгласно акта за
одобрение по чл. 15, ал. 1. В срок до 15 октомври заявителите могат да извършат промяна
на предоставения график, като искането се
предоставя в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“. Промяна на предоставения график се извършва и при промяна
на учебните дни от компетентните органи.“
§ 7. В чл. 15а, ал. 2 след думата „когато“ се
добавя „не бъде представен график в срока по
чл. 15, ал. 7 или“.
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§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „в съответствие с датите на доставките, заложени в
графиците по чл. 15, ал. 7“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени в периода, за който
се отнася плащането, доказващи закупуването на продуктите, предоставяни по схемите
през периода, за който се иска плащането,
а за производителите на плодове и зеленчуци – сертификат за съответствие на качеството;
в разходооправдателните документи по схема
„Училищно мляко“ се посочват процентът
масленост, търговската марка, видът и единичната цена;“
б) създават се нови т. 4 и 5:
„4. копие на справка от счетоводните записи,
удостоверяваща заприходяването на фактурите
за закупени продукти, а за заявителите, регистрирани по реда на Закона за данък върху
добавената стойност – дневник на покупки за
периода, хронологичен регистър за периода или
справка от главна книга за периода;
5. заверено от банката издател копие на
извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие
на фискален касов бон, удостоверяващ плащане
в брой; при закупуване на продуктите от държава – членка на ЕС, се прилага националното
данъчно законодателство, а при внос – митническото законодателство;“.
§ 9. В чл. 19, ал. 3, т. 3 накрая се добавя
„и/или на графиците за доставка по чл. 15,
ал. 7, включително по отношение на броя на
доставките от съответния изпълнител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) За прилагане на схемите през
учебната 2018/2019 г. заявителите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 и 3 могат да подават предложения по
чл. 13, ал. 4 до учебните заведения, от които не
са получили предложения за доставка, в срок
до 5 юли 2018 г. Заявителите по чл. 13, ал. 1,
т. 2 и 3, които към датата на влизането в сила
на постановлението са подали предложения и
са получили положителен отговор, не подават
нови предложения до същите учебни заведения.
(2) Учебните заведения са длъжни да изберат
по правилата на чл. 13, ал. 5 заявител или заявители по всяка от схемите, а техните директори
да попълнят декларации по чл. 13, ал. 6 и да
ги предадат на избраните заявители, в срок до
12 юли 2018 г. С издаването на декларация по
чл. 13, ал. 6 от учебното заведение се обезсилва
издадената от него предходна декларация за
избор на заявител по същата схема, но остава
в сила подадената декларация по чл. 14, ал. 5,
т. 2. Когато учебното заведение не е получило
допълнителни предложения по чл. 13, ал. 4,
включително в срока по ал. 1, при избора на
заявители е спазило правилата на чл. 13, ал. 5
и към датата на влизането в сила на постанов-
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лението е предало декларации на избраните
заявители, то не попълва нови декларации.
(3) Заявителите по схемите, които са подали
предложения по чл. 13, ал. 4, включително в
срока по ал. 1, могат да подадат нови заявления по чл. 14, ал. 1, включително в случаите,
когато директорът на учебното заведение не е
изпълнил задължението си по ал. 2, като срокът
се удължава до 6 август 2018 г. Заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3, които са получили
от учебните заведения положителен отговор
или декларация, че са избрани, и въз основа
на това вече са подали заявления по чл. 14,
ал. 1, не подават нови заявления за същите
учебни заведения.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали заявителите по схемите са избрани съгласно правилата на чл. 13, ал. 5 независимо от
периода, в който са подали заявления, и когато
установи несъответствие, служебно определя
заявителя за учебното заведение по съответната
схема съгласно чл. 15, ал. 1.
(5) За 2018 г. Държавен фонд „Земеделие“
публикува списъка с получилите одобрение
или отказ заявители по чл. 15, ал. 4 в срок до
20 септември, а одобрените заявители представят графиците по чл. 15, ал. 7 в срок до
1 октомври.
§ 11. Постановлението влиза в сила от
20 юни 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6288

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 21 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 230 000 лв. за увеличаване капитала на „Национален дворец на
културата – Конгресен център София“ – ЕАД,
София, във връзка с финансовото осигуряване
на организирането и провеждането на Седмата годишна среща на ръководителите на
правителствата на 16 страни от Централна и
Източна Европа (България, Албания, Босна и
Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша,
Република Македония, Румъния, Словакия,
Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна
гора, Чехия) и на Китайската народна република (КНР), както и на двустранното официално
посещение на министър-председателя на КНР
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в Република България и на съпътстващия
бизнесфорум.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 21 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в
размер 159 740 лв. за обезпечаване подготовката
и провеждането на Седмата годишна среща
„Задълбочаване на откритото и прагматично
сътрудничество за приобщаващ просперитет“ на
ръководителите на правителствата на страните
от Централна и Източна Европа и Китай, която
ще се проведе на 6 – 7 юли 2018 г. в София,
Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Област „Осигуряване
дейността и организацията на работата на Министерския съвет“, бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“,
по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 5. Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
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координира подготовката за провеждането на
срещата по чл. 1.
Чл. 6. Българската национална телевизия е
домакин – разпространител на картина и звук
за срещата по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 21 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2018 г. в размер 500 000 лв. за финансиране
на дейности за извършване на основен ремонт
на покривното пространство на сградата на
Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат:
1. разходите по „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на
българската култура и изкуства, на българския
книжен сектор, библиотеки и читалища“, по
бюджета на Министерството на културата за
2018 г.;
2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 21 ЮНИ 2018 Г.

за отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република
България, приета с Постановление № 237 на
Министерския съвет от 2008 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя се Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 87
от 2008 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 22 ЮНИ 2018 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 юли 2018 г.
нов размер на социалната пенсия за старост – 125,58 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6289
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж ду Министерството на националната
отбрана на Румъния, Министерството на
отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на националната отбрана на
Канада, министъра на отбраната на Френската
република, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания,
Министерството на националната отбрана
на Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по
отбрана на Съединените американски щати,
Щаба на върховното главно командване на
Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство
и поддръжката на Щаба на Многонационална
дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE)
(Ратифициран със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 21 септември 2017 г. – ДВ,
бр. 79 от 2017 г. В сила за Република България
от 11 октомври 2017 г.)
Преамбюл
Като отчетоха изразеното желание на
Страните участници и на Щаба на ВГК на
ОВС на НАТО в Европа (SHAPE) да обединят
своите усилия в областта на колективната
отбрана и за запазване на мира и сигурността
чрез още по-тясно сътрудничество съгласно
Споразумението по Северноатлантическия
договор;
Като взеха предвид условията на Споразумението между страните по Северноатлантичес
кия договор от 4 април 1949 г. и в частност,
членове 3 и 5 на същия;
Като взеха предвид условията на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните
Въоръжени сили (NATO SOFA) от 19 юни
1951 г.;
Като взеха предвид Протокола за статута на
Международните военни щабове, създадени
в съответствие със Северноатлантическия
договор (Парижки протокол) от 28 август
1952 г., и всички Допълнителни споразуме-
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ния, сключени между държавите – членки
на Организацията на Северноатлантическия
договор (НАТО), и Щаба на Върховното главно
командване;
Като взеха предвид разпоредбите на Споразумението между държавите – страни по
Северноатлантическия договор, и другите
държави, участващи в инициативата „Партньорство за мир“, относно статута на техните
Въоръжени сили (PfP SOFA) от 19 юни 1995 г.,
Допълнителния протокол към Споразумението
между държавите – страни по Северноатлантическия договор, и другите държави, участващи в инициативата „Партньорство за мир“,
относно статута на техните Въоръжени сили
(Допълнителен протокол към PfP SOFA) от 19
юни 1995 г. и като взеха предвид Последващия
допълнителен протокол към Споразумението
между държавите – страни по Северноатлантическия договор, и другите държави, участващи в инициативата „Партньорство за мир“,
относно статута на техните Въоръжени сили
(Последващ допълнителен протокол към PfP
SOFA) от 19 декември 1997 г.;
Като отбелязаха, че не всички държави на
Страните участници са страни по Парижкия
протокол, Допълнителния протокол към PfP
SOFA или Последващия допълнителен протокол към PfP SOFA;
Като отчетоха предложението на Румъния като Рамкова държава да се организират
Щаб за развръщане (HQ) и сили с постепенно
нарастваща бойна готовност, както е посочено в поредицата документи МС 586 относно
Политиката на съюзните сили и тяхното използване в операции, утвърдени от Военния
комитет (Military Committee – MC/ВК) на 13
юни 2012 г. и одобрени от Северноатлантическия съвет (NAC) на 9 август 2012 г.;
Като взеха предвид документ MC 477 – Военно решение за Силите за реагиране на НАТО,
одобрено от Военния комитет на НАТО на
10 април 2003 г.;
Като взеха предвид документ АD 045-001
относно Управление на военния личен състав
и административните дейности на мирновременната длъжностно-щатна структура на
Съюзното командване по операциите (Allied
Command Operations – ACO);
Като взеха предвид Декларацията от Срещата на върха на НАТО в Уелс от 5 септември
2014 г., в която държавите – членки на НАТО,
се съгласиха да разработят План за готовност
за действие (Readiness Action Plan – R AP),
съдържащ необходимите мерки, които следва
да бъдат предприети от Алианса в отговор
на променящата се и по-разширена среда за
сигурност във и в близост до границите на
Европа;
Като взеха предвид документ РО (2014)0628
от 17 септември 2014 г., където Планът за
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готовност за действие е одобрен от Северноатлантическия съвет (NAC);
Като взеха предвид решението на Северноатлантическия съвет (NAC) РО(2015)0662AS1 – Активиране на Щаба на Многонационална дивизи я „Югоизток“ като военен
щаб под командването на НАТО със статут
на международен военен щаб от 1 декември
2015 г.;
Като изразиха желание да осъществят такова международно окомплектоване с личен
състав и финансиране, каквито са необходими
за създаването и функционирането на Щаба
на Многонационална дивизия „Югоизток“
(HQ MND-SE),
Страните участници и Щабът на ВГК на
ОВС на НАТО в Европа (SHAPE) се споразумяха за следното:
Раздел Z
Дефиниции
1. Освен ако изрично не е определено
друго значение в настоящия Меморандум за
разбирателство и свързаните с него документи, Речникът на термините и дефинициите,
използвани в НАТО (А АР-6), и дефинициите,
изложени в публикацията на НАТО (А АСР-1),
част I „Указания и примерни клаузи за Меморанду ми за разбирателство“, ще бъдат
прилагани.
В допълнение, за целите на настоящия
Меморандум за разбирателство и свързаните с
него документи ще бъдат прилагани следните
дефиниции:
а) Щаб на Многонационална дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE): Международен
военен щаб на Многонационална дивизия „Югоизток“, както е отразено
в Анекс Б на настоящия Меморандум
за разбирателство;
б) Страни участници: онези министерства
на отбраната и техни еквиваленти от
държави – членки на НАТО, които ще
предоставят личен състав и финансово
осигуряване за HQ MND-SE в съответствие с условията на настоящия
Меморандум;
в) Рамкова държава: Р у м ън и я, коя т о
отговаря чрез Министерството на
националната отбрана за осигуряване
на командването, комуникационните
и информационните системи (КИС),
защитата на силите, административната дейност, логистичната и непосредствената поддръжка на HQ MND-SE,
както е посочено в Анекс А;
г) Старши национален представител
(SN R /СН П): с тарш и я т офи цер о т
всяка Страна участник, назначен в
HQ MND-SE;
д) Пленарно събрание: изпълнителният
политически комитет, състоящ се от
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представители на Страните участници
и на Щаба на ВГК на ОВС на НАТО
в Европа (SHAPE);
е) Г
 лавен комитет по ресурсите (ГКР/
SRC�������������������������������
): комитетът, отговарящ за разглеждане на свързаните с ресурсите
въпроси, произтичащи от онази част
от бюджета на HQ MND-SE, която се
поделя между Страните участници,
както и за решаването на въпроси,
произтичащи от управлението на тази
част от бюджета на HQ MND-SE.
Раздел ІІ
Цел и обхват
1. Целта на настоящия Меморандум за
разбирателство е създаването на HQ MNDSE и определянето на свързаните с него
административни процедури, разполагането,
финансирането, окомплектоването с личен
състав, административното обслужване и
логистичната поддръжка, както и поделянето
на разходите между Страните участници.
2. Настоящият Меморандум за разбирателство не цели създаването на каквито и
да било обвързващи задължения по силата
на международното публично право. Също
така настоящият МР няма за цел да влиза
в противоречие с националното или международното законодателство или с които и да
било действащи приложими международни
договорености. В случай на възникване на
та кова п ро т и вореч ие на ц иона л но т о и л и
международното законодателство и действащите международни договорености имат
предимство. Страните участници и Щабът
на ВГК на ОВС на НАТО в Европа (SHAPE)
се уведомяват взаимно при настъпването на
такова противоречие.
Раздел ІІІ
Задача и статут
1. HQ MND-SE е активирана от Северноатлантическия съвет (NAC) военна структура
на НАТО под оперативното командване на
Върховния командващ на съюзните сили на
НАТО в Европа (SACEUR), която може да
бъде развърната и използвана от НАТО в
мирно време, при кризи и операции по инициатива на съответните военни органи на
НАТО посредством учение или изпълнение
на оперативни задачи, възлагани в съответ
ствие с Техническото споразумение относно
командването и управлението (С2 ТА) и със
стандартните процедури на НАТО.
2. HQ MND-SE координира и подпомага
многонационални подготовки и у чения в
определени държави и осигурява постоянните мерки за гарантиране на сигурността,
включително чрез осъществяване на връзка с
определените Щабни елементи за интегриране
на силите на НАТО (NFIUs).

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

3. Съгласно решенията на Северноатлантическия съвет (NAC) HQ MND-SE се създава и
получава статут на международен военен щаб
на НАТО съгласно Парижкия протокол и всички приложими Допълнителни споразумения.
Статутът на личния състав на HQ MND-SE
се определя от Парижкия протокол, NATO
SOFA и всички приложими Допълнителни
споразумения.
4. Командните взаимоотношения, които
правят възможно HQ MND-SE да изпълнява
задачите си в мирно време, по време на криза
и операции, са изложени подробно в Техническото споразумение относно командването
и управлението (С2 ТА), подписано между
SHAPE и Рамковата държава.
5. HQ MND-SE ще бъде предоставен за
използване и ще бъде финансиран в достатъчна степен от Страните участници, за да
бъдат осигурявани всички дейности по подготовката и ученията, описани подробно в
официалната Програма за военни учения на
НАТО, известна понастоящем като Програма
за военната подготовка и учения (MТEP).
Освен това Щабът ще бъде в готовност и ще
бъде достатъчно финансиран за провеждане
на всякаква подготовка, считана за необходима от командира на HQ MND-SE, така че
да може да бъде предоставен за използване
за изпълнение на задачи от НАТО в съответствие с необходимите нива и срокове на
готовност, както е описано в поредицата
документи MC-586.
6. Страна участник по настоящия Меморандум за разбирателство, различна от Рамковата
държава, желаеща да афилиира свои формирования към Щаба, може да направи това
със съгласието на всички Страни участници
и на SHAPE чрез присъединяване към С2 ТА.
7. Работният език на HQ MND-SE е английски език.
Раздел ІV
Пленарно събрание
1. Пленарното събрание заседава най-малко
веднъж годишно за извършване на преглед
на изпълнението и прилагането на настоящия
Меморандум за разбирателство, включително:
да предлага на Страните участници и SHAPE
изменения, одобряване на каквито и да било
изменения към приложения и анекси съгласно
раздел ХІІІ, т. 1 от настоящия Меморандум,
както и за одобрение на всички въпроси извън
правомощията на ГКР.
2. Пленарното събрание предоставя необходимите указания на ГКР за изпълнение на
целите на настоящия Меморандум.
3. Пленарните събрания обикновено се
свикват след уведомление от страна на командира на HQ MND-SE. Една или повече от
Страните участници или SHAPE могат да се
обърнат с молба към командира на HQ MNDSE за свикване на извънредно събрание.
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4. Командирът на HQ MND-SE отговаря за
подготовката и домакинството на заседанията
на Пленарното събрание със съдействието
на Рамковата държава съгласно изискването.
5. Пленарното събрание се комплектова от:
Членове с право на глас: овластени в
достатъчна степен представители на всяка
Страна участник.
Членове без право на глас:
а) Председател (осигурен от Рамковата
държава в допълнение към своя член с
право на глас в Пленарното събрание);
б) Представител на SHAPE;
в) Секретар (осигурен от HQ MND-SE);
г) Одобрени гости и наблюдатели; и
д) Специализирани експерти в специфични области, присъстващи, за да
подпомогнат който и да е представител.
6. Решенията на Пленарното събрание се
вземат с консенсус от членовете с право на
глас. Консенсус означава, че всеки член с
право на глас трябва да гласува с минимум
един глас „за“, за да може решението да бъде
одобрено. В случай че има един глас „против“,
решението не се приема. Процедура на мълчаливо съгласие няма да се прилага.
Раздел V
Окомплектоване с личен състав
1. Първоначалното окомплектоване с личен
състав на HQ MND-SE се базира на организационната структура и на Таблицата за разпределение на длъжностите, както е посочено
в Анекс Б към настоящия Меморандум.
2. Всяка Страна участник назначава в
HQ MND-SE необходимия личен състав за
запълване на длъжностите, както е посочено
в Анекс Б към настоящия Меморандум. Като
правило Страните участници назначават своя
личен състав за период на служба от три
години. Управлението на личния състав на
HQ MND-SE спазва процедурите съгласно
Директива 45-001 на Съюзното командване
по операциите (АСО), освен ако Пленарното
събрание не вземе друго решение.
3. Неофициални, временни договорености в
писмен вид между командира на HQ MND-SE
и Старшия национален представител (SNR/
СНП) или където е приложимо, с националните власти на която и да било заинтересована Страна участник могат да допускат
извършването на временни промени извън
тези, отнасящи се до числеността и разпределението на личен състав за конкретните
държави във вече одобрените разпределения
на длъжности, посочено в Анекс Б, до звание
капитан (OF-2) включително. Подобни условия в съответствие с националните правила
и регламенти могат да се приложат временно
за звания от майор (OF-3) до и включително
полковник (OF-5). Тези временни промени се
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внасят преди следващото Пленарно събрание
за съгласуване.
4. Длъжностните характеристики на състава
на HQ MND-SE и всички промени се изготвят
от Щаба и се представят за одобрение на Страните участници. Измененията на длъжностните
характеристики за звание капитан (OF-2) и
надолу изискват единствено одобрението на
пряко заинтересованите Страни участници.
Страните участници предоставят квалифициран личен състав съгласно съответните
длъжностни характеристики.
5. Съгласно документи РО(98)0083, С-М
(2002)49 и където е приложимо, МС 0567,
Страните участници могат да спонсорират
партньорски държави извън НАТО, както и
структури, участващи във военната дейност
на НАТО в рамките на HQ MND-SE. Това
спонсорство се подчинява на действащата
политика на НАТО съгласно решенията на
Северноатлантическия съвет (NAC) във връзка
с участието на държави и структури извън
НАТО във военните дейности на НАТО. Пленарното събрание взема решение относно реда
и условията на такова спонсорство и относно
участието на личен състав на спонсорираната
страна, който да служи в HQ MND-SE.
6. Правният статут на спонсорирания личен
състав и зависимите от него лица в рамките
на Рамковата държава, който не се обхваща от
NATO SOFA, Парижкия протокол, PfP SOFA,
Допълнителния протокол към PfP SOFA,
Последващия допълнителен протокол към PfP
SOFA и всички допълнителни споразумения, е
предмет на договаряне с Рамковата държава.
7. Спонсорираният личен състав и зависимите от него лица имат достъп до поддържащите услуги в HQ MND-SE при същите
условия като посочените за личния състав на
HQ MND-SE и техните семейства.
Раздел VZ
Дисциплина и национални отговорности
1. По отношение на дисциплината и националните отговорности при ръководството на
личния състав на HQ MND-SE ще се прилагат процедурите, съдържащи се в Директива
45-1 на Съюзното командване на НАТО по
операциите в Европа (АСО).
2. По въпроси на дисциплината и националните отговорности Старшите национални
представители или техните упълномощени
представители разполагат с всички правомощия или компетенции, предоставени им от
националното им законодателство и разпоредби. В границите на съответното национално
законодателство и разпоредби техният личен
състав спазва издадените от командира на
HQ MND-SE разпоредби.
3. По принцип целият личен състав отговаря
на изискванията за развръщане. Независимо от
това личният състав на Страна участник няма
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да се развръща без предварително разрешение от нея, което ще се иска чрез съответния
Старши национален представител.
4. Страните участници не могат да изтеглят
от HQ MND-SE своя личен състав с постоянно
назначение, докато не бъде осигурен необходимият подготвен личен състав за заместването/
усилването, за да бъде подсигурена оперативната готовност и ефективност на HQ MND-SE.
В случай че Страна участник вземе решение
да не предоставя принос към дадена операция,
останалите Страни участници заседават, за да
решат коя от тях ще предостави замяна при
необходимост.
Раздел VІІ
Финансови процедури
1. С изключение на посочените по-долу
случаи Рамковата държава поема разходите по функционирането и поддържането на
HQ MND-SE въз основа на изложените в
Анекс А отговорности.
2. Национално финансиране:
Всяка Страна участник поема разходите за:
а) Л ичния състав, назначен от нея в
HQ MND-SE, и разходите, свързани
с този личен състав, както и за всеки Национален поддържащ елемент
или друг допълнителен национален
представителен личен състав към посочения в щабната структура в Анекс
Б заедно с надбавките, включващи
дневните разходи, платими съгласно
националните разпоредби;
б) Всякакво оборудване или личен състав,
внесено/доведен в HQ MND-SE, извън
предоставяните от Рамковата държава;
в) К омуникационни и информационни
системи, произтичащи от националните изисквания;
г) В сички специални съоръжения или
оборудване, необходими за задоволяване на национални нужди (вкл.
сгради, спортни и възстановителни
съоръжения), както и за всякакви оперативни разходи по тези съоръжения
или оборудване, когато тези разходи
могат да бъдат определяни отделно
от Рамковата държава и одобрени от
съответната Страна участник; и
д) Пътни разходи за личния състав в
началото и в края на назначението му
в HQ MND-SE, както и други пътни
разходи, свързани с годишен отпуск
или служебни ангажименти, предприети с национална цел.
Всички разходи, отнасящи се до или свързани със зависими лица, се третират съгласно
съответното национално законодателство и
разпоредби.
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3. Финансиране от НАТО
В зависимост от всеки конкретен случай
искания за финансиране от общите средства
на НАТО могат да се представят чрез съответното Стратегическо командване до финансовите комитети на НАТО, където те ще бъдат
разглеждани в съответствие с политиката и
разпоредбите, които са в сила по време на
представяне на исканията.
Когато бъде преценено за подходящо, се
осигурява финансиране за подпомагане на
определени развръщания и свързани с тях
разходи чрез съответния финансов комитет. В
случаите на развръщания по указание на
NАС разглежданите разходи биха могли да
включват следното:
а) Разходи, свързани с изпълнението на
задачи по функционирането и поддръжката на HQ MND-SE, които произтичат
от конкретни развръщания по указание
на военни органи на НАТО;
б) Разходи, свързани с възникнали извънредни ситуации по разпореждане на
щабове на НАТО от по-високо ниво;
в) Разходи по определена мисия, имащи
отношение към свръзката, планирането, подготовката и развръщането за
изпълнение на задачи на HQ MNDSE като компонентно командване за
определената мисия; и
г) Т ра нспор т н и ра зход и, свърза н и с
изпълнението на одобрен временен
служебен ангажимент извън HQ MNDSE, когато този ангажимент е свързан
със задачи от определената мисия по
подточка „в“ по-горе.
4. Финансиране от Рамковата държава
Рамковата държава поема всички разходи
за провеждането на военни учения и за функционирането и поддръжката на HQ MND-SE,
както е изложено в Анекс А към настоящия
Меморандум за разбирателство, в отделен
„Бюджет на Рамковата държава“.
5. Поделено многонационално финансиране
Отговорностите на Страните участници
включват поделяне на следните разходи съгласно формулата за изчисляване на поделените разходи между участниците, посочена
в Анекс В:
а) Разходи, свързани с провеждането на
военна подготовка и учения, които не
са посочени в Анекс А като отговорност на Рамковата държава;
б) Разходи, които не се финансират от
Рамковата държава, чрез национално
финансиране или от НАТО, които
се одобряват от Страните участници
съгл асно процедурите, изложени в
раздел VІІІ, т. 3;
в) Разходи, произтичащи от уреждането
на иск съгласно Раздел ХІ, и
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г) В
 ъзстановяването на разходи, финансирани авансово от Рамковата държава
съгласно т. 4 от Анекс А към настоящия
Меморандум.
6. Всички финансови отговорности на една
Страна участник за финансовото осигуряване
на HQ MND-SE са предмет на упълномощаване, разпределение и наличие на финансови
средства според съответното национално
законодателство и разпоредби. В случай на
недостиг на средства съответната Страна
у частник у ведом ява писмено остана ли те
Страни участници във възможно най-кратък
срок. Възможно е провеждането на извънредно
заседание на Главния комитет по ресурсите
(ГКР) за разглеждане на въпроса и при необходимост за свикване на Пленарно събрание.
Раздел VIII
Бюджетни и счетоводни условия и одит
1. Финансовите средства, предвидени в
бюджета на Рамковата държава, следва да се
управляват в съответствие с нейните финансово-счетоводни процедури. За сведение на
Страните участници HQ MND-SE предоставя
обобщена годишна информация по разделите
от бюджета на НАТО за преките вноски на
Рамковата държава за оперативни разходи.
2. Финансовите средства, предоставяни от
източници на НАТО, се заявяват и отчитат в
съответствие със стандартните процедури на
НАТО, записани в Директивите на Съюзното
командване по операциите (ACO).
3. Разчетите за Поделеното многонационално финансиране се изготвят от HQ MND-SE
до 1 септември всяка година за следващата
календарна година като бюджетен разчет,
както и за четирите следващи години като
Средносрочно финансово планиране. Преди
тези разчети да бъдат официално представени
на Главния комитет по ресурсите (ГКР), военните потребности, върху които се базират,
се разглеждат на заседание, в което участват
Старшите национални представители (СНП)
на всички Страни участници, служещи в
HQ MND-SE, или техни представители. ГКР
разглежда и одобрява поделения многонационален бюджет, който се поделя между Страните
участници в съответствие с договореностите,
описани в Анекс В към настоящия МР. Средствата, отпускащи се от поделения многонационален бюджет, се заявяват и отчитат съгласно
финансово-административните процедури за
поделеното многонационално финансиране,
одобрени от ГКР. ГКР заседава в съответствие
със своите компетенции, изложени в Анекс Д
към настоящия МР.
4. Финансовите средства, предоставяни от
източници на НАТО и от Страни участници
в съответствие с раздел VII, точки 3 и 5, подлежат на одит от Международния одиторски
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съвет за НАТО (International Board of Auditors
for NATO – IBAN) съгласно неговия Устав,
ревизиран с С-М(2015) 0032, и с условията на
Финансовия правилник на НАТО във връзка с външния одит С-М(80)30, ревизиран с
C-M(2015)0025. На всяка Страна участник се
предоставя копие от констатациите на Съвета.
Средствата, отпускани от Стратегическите командвания, подлежат на одит от съответното
Стратегическо командване.
5. Функциите по одита на поделеното многонационално финансиране се изпълняват в
съответствие с указанията на Главния комитет
по ресурсите. Структурата, определена да изпълнява одитните функции, е Международният
одиторски съвет за НАТО (IBAN). Когато не
се извършва от IBAN, одитът се извършва
според заявка на ГКР. Резултатите от одита
заедно с доклада на командира на Щаба за
предприемането на корективни действия се
предоставят на членовете на ГКР в срок 90
дни от приключване на одита. Документите,
съпътстващи финансираните от поделено
многонационално финансиране трансакции,
следва да се предоставят за целите на одита.
6. Независимо от одитите, извършени в съответствие с точки 4 и 5 от настоящия раздел,
националните одитни органи имат правото да
изискват информация от HQ MND-SE и могат
да поискат достъп до всички документи или
копия от тях, необходими за одитирането на
вноските на Страните участници.
7. Финансирането на поделения многонационален бюджет се извършва от Страните
участници на няколко вноски според решението
на Главния комитет по ресурсите. Административното и финансовото ръководство се
извършва в съответствие с действащите към
дадения момент финансови разпоредби и процедури за изпълнение на НАТО и всякакви
други документи в тази връзка, доколкото това
е осъществимо, съгласно решенията на ГКР.
При условие че резултатите от провеждания
от ГКР преглед на бюджета са удовлетворителни, Страните участници предоставят в
срок 60 дни от получаването на поканата за
внасяне на средства посочената в нея сума
във валутата на Рамковата държава или друга
посочена от HQ MND-SE валута, като тази
сума представлява техният дял от одобрения
бюджет. Страните участници поемат разходите
по банковия превод. Ако според HQ MND-SE
има вероятност разходите да се различават
значително от първоначално разчетените,
може да бъде представен преразгледан разчет
за одобрение от Главния комитет по ресурсите. След това HQ MND-SE следва да намали
стойността в съответната покана за внасяне на
средства или да отправи покана за внасяне на
допълнителни средства на базата на съответния дял от ревизирания бюджет на Страната
участник. Командирът на HQ MND-SE има
ангажимента за:
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а) О
 пределяне на банка или банки, където да бъдат държани средствата. При
избора на банката или банките целта
е да се осигурят най-благоприятните
условия за необходимото обслужване
и подобаваща сигурност за депозитите;
б) С ъздаване и цялостно управление на
всички сметки;
в) Р а зреша ва не т о с д ва под п иса на
преводите и тегленията по сметките.
Решенията за разрешаване на преводи
и финансовите ограничения се вземат
от Главния комитет по ресурсите.
8. HQ MND-SE следва да поддържа пълна и изчерпателна документация за всички
разходи, направени в рамките на поделения
многонационален бюджет, както и годишен
доклад, в който подробно да бъде разписано,
че гореспоменатият разход следва да бъде
предоставен на ГКР. Ако към края на даден
отчетен период разходите в рамките на поделения многонационален бюджет са по-ниски
от прогнозираните, фактурите за следващите
периоди следва да бъдат коригирани съобразно това. Ако към края на годината дадена
Страна участник е заплатила по-голяма сума
от съответния дял от гореспоменатите действително направени разходи, превишението
следва да бъде задържано и приспаднато от
дела на вноската на тази Страна участник за
следващата година.
Раздел IX
Социално-битово осигуряване и отдих
1. Личният състав на Страните участници и
зависимите лица, включително националните
поддържащи елементи и зависимите от тях
лица, имат достъп до служебните социалнобитови съоръжения на Рамковата държава,
в случай че такива са на разположение и
според националните изисквания и стандарти
на Рамковата държава. Тези услуги подлежат
на възстановяване на средствата по тарифи
за дадения момент, обявени от HQ MND-SE,
на същата база, на която това се извършва
за личния състав на Рамковата държава и
зависимите от тях лица.
2. Освен това на личния състав на Страните
участници и зависимите от тях лица, включително националните поддържащи елементи и
зависимите от тях лица, се осигурява достъп
до местата за отдих и култура на Рамковата
държава, в случай че има такива на разположение. Таксите за тези съоръжения са същите
както за личния състав на Рамковата държава
и заплащането им е отговорност на използвалия съоръженията.
3. Договорености за поддръжка на личния
състав.
Рамковата държава следва да предостави,
когато такива са налични, в съответствие с
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разпоредбите, залегнали в настоящия МР и
съгласно изискванията, законовите и подзаконовите актове на Рамковата държава логистичната поддръжка и услугите, разписани
в настоящата точка, на членовете на личния
състав на Страните участници и зависимите
от тях лица:
а) С ъдействие при жилищното настаняване;
б) Достъп до и използване на социалнобитовите съоръжения и дейности за
отдих и култура от страна на личния
състав на HQ MND-SE и зависимите
от тях лица при същите условия, при
които такъв достъп се дава на личния
състав на Рамковата държава;
в) Достъп до военни столове, офицерски,
сержантски и войнишки клубове при
същите услови я, при които такъв
достъп се дава на личния състав на
Рамковата държава;
г) Медицински услуги по стандарт не
по-висок от стандарта, прилаган от
Рамковата държава спрямо собствения є личен състав и зависимите от
тях лица. Първа помощ на мястото,
на което е настъпило нараняването,
следва обаче да се предоставя безплатно за развърнатия личен състав на
HQ MND-SE. При отправено искане
на развърнатия личен състав преди
и след развръщането му следва да
се осигурят стандартни медицински
прегледи и ваксинации;
д) С ъдействие при осиг у ряването на
образование на тези зависими лица,
които са деца в училищна възраст;
е) Индивидуалните дължими суми и такси
за тези услуги са отговорност на лицето,
ползващо услугите. Те се изчисляват в
съответствие с принципите, разписани
в Анекс Г. Тези такси се изразяват
във валутата на Рамковата държава,
като в същата валута се уреждат и
плащанията по представените сметки
и квитанции. За всяка промяна следва
да се изпрати своевременно писмено
уведомление до Страните участници,
придружено от мотивите, наложили
промяната.
ж) При необход и мос т вся к а С т ра на
участник следва да предприеме всички
разумни стъпки, за да гарантира, че
всички сметки, предявени на личния
є състав от страна на Рамковата
държава, се уреждат своевременно; и
з)   Р амковата държава и остана лите
Страни участници не следва да извличат приходи или печалба от провеждането на присъщите дейности на
HQ MND-SE.
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Раздел X
Оборудване

Раздел XIII
Заключителни разпоредби

1. Оборудването на HQ MND-SE включва
всички материални средства и оборудване,
наследени от други организации, щабове и формирования на Рамковата държава. Рамковата
държава предоставя тези материални средства
и оборудване безплатно на HQ MND-SE. Всяко
оборудване, осигурено от Рамковата държава,
остава собственост на Рамковата държава.
2. Всяко оборудване, осигурявано след влизане в сила на настоящия МР, чрез поделения
многонационален бюджет на HQ MND-SE
става поделена собственост на Страните участници. При закриването на HQ MND-SE или
изтичането на срока на действие на настоящия МР остатъчната стойност или останалото
движимо имущество и оборудване се разпределя между Страните участници по начин,
определен от Главния комитет по ресурсите.
3. Закупеното имущество и оборудване със
средства, осигурени от НАТО, не може да бъде
използвано за цели, несвързани с дейността на НАТО, без изричното предварително
разрешение на съответното Стратегическо
командване.
4. При закриването на HQ MND-SE или
изтичането на срока на действие на настоящия МР всяко оборудване, с което дадена
Страна участник е допринесла безвъзмездно
за дейността на Щаба, следва да се върне на
Страната участник, която го е предоставила.
Всяко оборудване, осигурено от НАТО, остава
собственост на НАТО и се преразпределя в
съответствие със стандартните процедури на
НАТО и Парижкия протокол.

1. Настоящият МР може да бъде изменян
само с единодушното писмено съгласие на
Страните у частници и SH A PE. А нексите
и приложенията могат да бъдат изменяни
от Пленарното събрание, с изключение на
Анекс В, включващ формулата за изчисляване
на поделените разходи.
Внесените изменения се прилагат към
настоящия МР и се вписват като промени
към оригиналния документ в съответствие с
процедурите на НАТО.
2. Настоящият МР влиза в сила от датата
на полагане на последния подпис и действието
му продължава, докато не бъде прекратен в
съответствие с точка 5 по-долу.
3. Всяка държава – членка на НАТО, може
да се присъедини към настоящия МР по реда и
условията, одобрени от Пленарното събрание,
чрез Нота за присъединяване, която се подписва
от присъединяващата се държава – членка на
НАТО, както и от всички Страни участници
и SHAPE.
4. Всяка Страна у частник може да се
оттегли от настоящия МР след 12-месечно
предварително писмено уведомление до Министерството на националната отбрана на
Румъния, което ще уведоми всички останали
подписали го Страни участници и SHAPE.
В случай на оттегляне от МР Пленарното
събрание и Главният комитет по ресурсите
следва да обсъдят бъдещото поделяне на разходите, финансирането, остатъчната стойност,
Таблицата за разпределение на длъжностите
и други имащи отношение въпроси.
5. Настоящият МР може да бъде прекратен
с единодушното съгласие на Страните участници по всяко време. След прекратяване на
действието на настоящия МР финансовите
последствия, произтичащи от това, включително определянето на остатъчната стойност на
инфраструктурата, съоръженията и оборудването, подлежаща на поделящо се финансиране,
се уреждат посредством преговори между
Страните участници.
6. Подписано на английски и френски език
в два оригинални екземпляра. Министерството
на националната отбрана на Румъния е депозитар на МР и всички актове за неговото
изменение, като изпраща по един заверен
екземпляр на всяка от Страните участници
и ВГК на ОВС на НАТО в Европа (SHAPE).
За Министерството на националната отбрана на Румъния
Подпис: ______________

Раздел XI
Искове
1. Искове, произтичащи от и във връзка
с дейността на HQ MND-SE, се уреждат в
съответствие с Член VI от Парижкия протокол и Член VIII от Споразумението NATO
SOFA. Всички разходи, които се начисляват
на HQ MND-SE, следва да се поделят в съответствие с раздел VII, точка 5, подточка
„в“ и формулата за изчисляване на поделените разходи, разписана в Анекс В към
настоящия МР.
Раздел XII
Уреждане на спорове
1. Всякакви спорове във връзка с тълкуването или прилагането на настоящия МР се
уреждат единствено чрез преговори. Всякакви
спорове, които не могат да бъдат уредени с
преки преговори, се отнасят до Северноатлантическия съвет (NAC), чието решение
е окончателно. Споровете не се отнасят до
национални или международни юрисдикции
или трети страни.

За Министерството на отбраната на Република Албания
Подпис: ______________
За Министерството на отбраната на Република България
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Настоящият МР влиза в сила за Министерството на отбраната на Република България от датата на уведомлението в писмена
форма до Министерството на националната
отбрана на Румъния относно приключването
на вътрешните процедури, необходими за
влизането му в сила в Република България.
Подпис: ______________
За Министерството на националната отбрана на Канада
Подпис: ______________
За министъра на отбраната на Френската
република
Макар да отчита факта, че настоящият
МР декларира, че не създава никакви права
и задължения по силата на международното
право, Франция се придържа към него и настоява разпоредбите на настоящия МР да се
спазват от всички Страни участници.
Като не се отказва от направеното официално съобщение на 21 януари 2015 г. пред
Северноатлантическия съвет относно предстоящото є повторно присъединяване към
Парижкия протокол за статута на международните военни щабове от 28 август 1952 г.,
Франция потвърждава, че разпоредбите на
настоящия Меморандум за разбирателство
нямат за цел да поставят под въпрос денонсирането на Парижкия протокол от Франция
на 30 март 1966 г.
Подпис: ______________
За Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия
Подпис: ______________
За Министерството на националната отбрана на Република Гърция
Настоящият МР влиза в сила за Министерството на националната отбрана на Република
Гърция от датата на уведомлението в писмена
форма до Министерството на националната
отбрана на Румъния относно приключването
на вътрешните процедури, необходими за
влизането му в сила в Република Гърция.
Подпис: ______________
За министъра на националната отбрана
на Република Полша
Подпис: ______________
За Министерството на отбраната на Кралство Испания
Подпис: ______________
За Министерството на националната отбрана на Република Турция
Макар да отчита факта, че настоящият
МР не цели да създава никакви обвързващи
задължения по силата на международното
право, Турция въпреки това се придържа
към него, тъй като споразумения, които не
са правно обвързващи, като например меморандуми за разбирателство, не съществуват в
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правната є система, и настоява разпоредбите
на настоящия МР да се спазват от всички
Страни участници.
Настоящият МР влиза в сила за Генералния
щаб на Република Турция от датата на уведомлението в писмена форма до Министерството
на националната отбрана на Румъния относно
приключването на вътрешните за Турция
процедури в съответствие с националното
законодателство на Република Турция.
Подпис: ______________
За Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия
Подпис: ______________
За Департамента по отбрана на Съединените американски щати
Подпис: ______________
За Щаба на върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО в
Европа (SHAPE)
Подпис: ______________
Монс, Белгия.
АНЕКС А
Отговорности на рамковата държава
1. Р умъния в качеството є на Рамкова
държава, предоставя на HQ MND-SE
съоръжения и инфраструктура в Букурещ в съответствие с постановките на
Парижкия протокол и споразумението
между Румъния и Върховния щаб на
Съюзническите Сили в Европа и Върховния главнокомандващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията да допълва Парижкия протокол
при влизането в сила на споразумението.
2. Р умъния следва да предоставя и да поеме
разходите, свързани със следните услуги
и функции на HQ MND-SE:
а) с ъществуващата инфраструктура;
б) е дин свързочен батальон и един батальон за логистична поддръжка; и
в) ф изическата сигурност на съоръженията.
3. Р умъния следва да предоставя и поеме разходите, свързани със следните
услуги и функции на HQ MND-SE в
съответствие с таблицата на осигуряваните материални средства от Рамковата
държава, когато горното е приложимо:
а) с тационарна КИС и КИС, необходима
за развръщане на Щаба в подкрепа
на HQ MND-SE;
б) с труктурната поддръжка и разширяване на същата, почистване, обновяване, отопление, електричество, офис
мениджмънт, обзавеждане, принадлежности, офис оборудване, пощенски
услуги, размножаване на документи
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и други технически средства, използвани от HQ MND-SE;
в) щ абни коли и други административни
автотранспортни средства, ползвани
от личния състав на HQ MND-SE,
даващ дежурства, включително 50 %
от разходите по експлоатацията на
автомобилите в съответствие с разпоредбите на Рамковата държава;
г) г еографското осигуряване на HQ MNDSE за територията на Румъния, както
следва:
(1) т еренни анализи и скици, осигуряване на определени планирани
материални средства и контролиран достъп до хранилище на
географски карти при развръщане;
(2) к оординиране на доставките на
географски материали или чрез
съществуващи, предназначени за
н у ж д и т е н а Н АТО м ат ери а л и
(от страни, съобразяващи своите
съществуващи отговорности с политиката на НАТО в сферата на
географското осигу ряване), или
чрез организиране на производство
и доставка (с възстановяване на финансовите средства по съществуващи двустранни договорености или
на база изплащане по фактури); и
д) в оенни учения, провеждани на територията на Румъния, при което
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се развръща HQ MND-SE за период,
ненадвишаващ 7 дни, с у частието
само на личен състав и оборудване,
представляващи неразделна част от
HQ MND-SE.
4. Рамковата държава следва да предоставя
и поеме следните разходи, подлежащи
на възстановяване, в съответствие с
политика на НАТО в тази сфера или
Многонационалното споделяне на разходите, за което е постигната договореност
в Главния комитет по ресурсите (ГКР);
а) Р азвръщане за учения или операции,
различни от описаните в точка 3,
подточка „д“ по-горе;
б) К ом у н и к а ц и и и и нф о рм а ц ион н и
системи и съответните осигуряващи
свързаност линии, които улесняват
коман дванет о и у п равлениет о на
HQ MND-SE над подчинените му
NFIUs.
в) Р азходите по комуникациите, поддръжката на комуникационните съоръжения и съоръженията за обработка
на данни, канцеларските материали
и принадлежности за HQ MND-SE,
както и офис услугите и услугите,
свързани с оперативната поддръжка; и
г) Р азходите по експлоатацията, които
не се покриват от Рамковата държава,
както е обозначено в точка 3, подточка
„в“ по-горе.

АНЕКС Б
Организация и окомплектоване с личен състав на HQ MND-SE
ДЛЪЖНОСТ

ЗВАНИЕ

ВИД ВС

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ

ДЪРЖАВА

ЗАБЕЛЕЖКА

Многонационална дивизия „Югоизток“
Командна група на Щаба
*** Офис на командира
Командир
Офицер по координиране
на изпълнението
Координатор/Адютант

Генералмайор
Майор/подполковник
Майор

Щабен асистент (админи- Старшина
страция)
*** Офис на заместник-командира

СВ

MND GXX 0010 Румъния

СВ

MND GXX 0020 САЩ

СВ

MND GXX 0030 Румъния

СВ

MND GXX 0040 Румъния

MND GXD 0010 Ротационна
длъжност
(САЩ/България)
MND GXD 0020 Великобритания
MND GXD 0030 Румъния

Заместник-командир

Бригаден генерал

СВ

Офицер по координиране
на изпълнението
Координатор/Адютант

Майор/подполковник
Майор

СВ

Щабен асистент (администрация)

Старшина

СВ

СВ

MND GXD 0040 Ротационна
длъжност
(САЩ/България)

Придаден към
командира

Придаден към
заместник-командира
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*** Офис на началник-щаба
Началник-щаб
Офицер по координиране
на изпълнението
Координатор/Адютант
Щабен асистент (администрация)
*

Бригаден
генерал
Майор/подполковник
Майор

СВ

MND GXC 0010 Румъния

СВ

MND GXC 0020 Румъния

СВ

MND GXC 0030 Румъния

Старшина

СВ

MND GXC 0040 Румъния

СВ

MND GXE 0010 Румъния

Придаден към
началникщаба

Главен сержант
Главен сержант

**

Офицерски
кандидат
Съветнически екип към Щаба

*

Офис на политическия съветник (POLAD)
Политически съветник

*

Подполковник Без зна- MND GSI 0010 Румъния
чение
Офис на юридическия съ- Подполковник Без зна- MND GSl 0010 Румъния
ветник (LEGAD)
чение
Офис за стратегически комуникации (STRATCOM)

*

Съветник по стратегичес Подполковн ик Без зна- MND GSS 0010 Испания
ките комуникации
чение
Щабен офицер
Майор
СВ
MND GSS 0020 Румъния
(STRATCOM)
Офис на съветника по връзки с обществеността (PAO)

*

Съветник по връзки с обществеността
Щабен офицер (медийни
операции)
Щабен офицер (медийни
операции)
Щабен асистент (медии)

Подполковник Без зна- MND GSP 0010 Румъния
чение
Майор
СВ
MND GSP 0020 НЕЗАЕТА
Капитан

СВ

MND GSP 0030 Румъния

Старши сержант

СВ

MND GSP 0040 Румъния

**

Отделения за координация

#

Координационен център за въздушни операции (AOCC)

#

Началник (Координацио- Подполковник ВВС
MND OCA 0010 Румъния
нен център за въздушни операции)/съветник от силите
за специални операции
Щабен офицер (въздушни Майор
ВВС
MND OCA 0020 Румъния
операции)
Координационен център за военноморски операции (MOCC)

#

Началник (Координацио- Капитан II
ВМС
MND OCM 0010 Румъния
нен център за военномор- ранг
ски операции)
Щабен офицер (военноКапитан III
ВМС
MND OCM 0020 Румъния
морски операции)
ранг
Координационен елемент на силите за специални операции (SOCE)

#

Началник (Координацио- Подполковн ик Без зна- MND OCS 0010 Испания
нен елемент на силите за
чение
специални операции)
Щабен офицер (специални Майор
Без зна- MND OCS 0020 Румъния
операции)
чение
Център за координация на щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU CC)
Началник (NFIU CC)

Подполковник СВ

MND OCX 0010 България
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НОМЕР НА
ДЪРЖАВА
ДЛЪЖНОСТ
MND OCX 0020 България

Щабен офицер (офицер за Майор
СВ
връзки с NFIU)
Щабен офицер (офицер за Майор
СВ
MND OCX 0030
връзки с NFIU)
Щабен офицер (офицер за Майор
СВ
MND OCX 0040
връзки с NFIU)
Щабен асистент (офицер
Старши серСВ
MND OCX 0050
за връзки с NFIU)
жант
Щабен асистент (офицер
Старши серСВ
MND OCX 0060
за връзки с NFIU)
жант
Щабен асистент (офицер
Старши серСВ
MND OCX 0070
за връзки с NFIU)
жант
*** Дирекция „Административно управление“
Директор „АдминистраПолковник
СВ
MND ZXX 0010
тивно управление“
Щабен офицер (коордиКапитан
СВ
MND ZXX 0020
нация)
Щабен асистент (коорди- Старшина
СВ
MND ZXX 0030
нация и администрация)
*
Бюро за работа с наблюдатели и посетители (VOB)
Началник (VOB)
Подполковник СВ
MND ZVX 0010
Щабен офицер (коордиМайор
СВ
MND ZVX 0020
нация)
Щабен асистент (коорди- Старши серСВ
MND ZVX 0030
нация и администрация)
жант
Щабен асистент (коорди- Сержант
СВ
MND ZVX 0040
нация и администрация)
*
Отдел „Управление на бизнес информацията (BIM)“
Началник-отдел
Подполковн ик СВ
MND ZIX 0010
Щабен асистент (коорди- Старши серСВ
MND ZIX 0020
нация и информация)
жант
#
Отделение за управление на дейността на Щаба (SWM)
Началник-отделение
Майор/подСВ
MND ZIW 0010
(SWM)
полковник
Щабен офицер (SWM)
Капитан
СВ
MND ZIW 0020
Щабен офицер (SWM)
Капитан
СВ
MND ZIW 0030
Щабен офицер (планиране) Майор
СВ
MND ZIW 0040
Щабен асистент (SWM)
Старши серСВ
MND ZIW 0050
жант
Щабен асистент (архив)
Старши серСВ
MND ZIW 0060
жант
Щабен асистент (регисСтарши серСВ
MND ZIW 0070
тратура)
жант
Щабен асистент (регисСержант
СВ
MND ZIW 0080
тратура)
Щабен асистент (регисСержант
СВ
MND ZIW 0090
тратура)
#
Отделение за щабно управление на информацията (HQIM)
Началник-отделение (уп- Майор/подСВ
MND ZIM 0010
равление на информация- полковник
та – IM)
Щабен офицер (IM опеМайор
СВ
MND ZIM 0020
рации)
Щабен офицер (IM плаМайор
СВ
MND ZIM 0030
ниране)

ЗАБЕЛЕЖКА

Румъния
Румъния
САЩ
Румъния
Румъния

Румъния
Румъния
Румъния

Румъния
Румъния
Румъния
Румъния

Румъния
Румъния

Румъния
Румъния
Румъния
Румъния
Румъния
Румъния
Румъния
Румъния
Румъния

Полша
Румъния
Румъния

Придаден към
директора
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Щабен офицер (IM подго- Капитан
СВ
товка)
Щабен асистент (IM сис- Старши серСВ
теми)
жант
Щабен асистент (IM сис- Сержант
СВ
теми)
Щабен асистент (IM под- Старши серСВ
готовка)
жант
Щабен асистент (IM под- Сержант
СВ
готовка)
#
Отделение за координация и осигуряване на Щаба
Началник-отделение
Подполковник СВ
(коорд инация и осигуряване на Щаба)
Щабен офицер (коордиМайор
СВ
нация)
Щабен офицер (логистика Капитан
СВ
и инфраструктура)
Щабен асистент (техниче- Старши серСВ
ски сътрудник)
жант
Щабен асистент (подСержант
СВ
дръжка)
Щабен асистент (админи- Сержант
СВ
страция)
*** Заместник-началник на Щаб по операциите
Заместник-началник на
Полковник
СВ
Щаб по операциите

**

*

#

#

НОМЕР НА
ДЪРЖАВА
ДЛЪЖНОСТ
MND ZIM 0040 Румъния
MND ZIM 0050 НЕЗАЕТА
MND ZIM 0060 Румъния
MND ZIM 0070 Румъния
MND ZIM 0080 Румъния

MND SMX 0010 Румъния
MND SMX 0020 Румъния
MND SMX 0030 Румъния
MND SMX 0040 Румъния
MND SMX 0050 Румъния
MND SMX 0060 България

MND GXO 0010 Ротационна
длъжност
(България/
САЩ)
MND GXO 0020 НЕЗАЕТА

Щабен офицер (коордиКапитан
СВ
нация)
Щабен асистент (админи- Старшина
СВ
MND GXO 0030 Румъния
страция и координация)
Разузнаване (G2)
Помощник-началник щаб Подполковник СВ
MND IXX 0010 Румъния
по G2
Щабен асистент (админи- Старшина
СВ
MND IXX 0020 Румъния
страция и координация)
Отдел „Осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането“
Началник-отдел „ОсигуМайор/подСВ
MND IPX 0010 Турция
ряване на разузнавателна полковник
информация за нуждите
на планирането“
Отделение „Планиране на разузнавателната дейност“
Началник-отделение
Майор
СВ
MND IAP 0010 Румъния
„Планиране на разузнавателната дейност“
Щабен офицер („ПланиКапитан
СВ
MND IAP 0020 НЕЗАЕТА
ране на разузнавателната
дейност“)
Щабен асистент („Плани- Старши серСВ
MND IAP 0030 Румъния
ране на разузнавателната жант
дейност“)
Отделение за поддръжка на разузнавателните системи
Началник-отделение за
Майор
СВ
MND ISP 0010 Румъния
поддръжка на разузнавателните системи

С Т Р. 2 7
ЗАБЕЛЕЖКА
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СВ
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MND ISP 0020
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СВ

MND ISG 0010 Румъния
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СВ

MND ISG 0020 Румъния
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Румъния

Старши серСВ
MND ISG 0030 НЕЗАЕТА
жант
Отдел „Сигурност, контраразузнаване и разузнаване с използване на човешки ресурси“ (G2X)
Щабен асистент (GEO)

*

Началник-отдел (G2X)
#

#

Майор/подСВ
полковник
Отделение „Сигурност и контраразузнаване“

MND ISC 0010

Румъния

Началник-отделение „Си- Майор
гурност и контраразузнаване“
Щабен офицер (контра
Капитан
разузнаване)
Щабен офицер (сигурност) Капитан

СВ

MND ISC 0020 Румъния

СВ

MND ISC 0030 Румъния

СВ

MND ISC 0040 Румъния

Щабен асистент (сигурСержант
СВ
MND ISC 0050 Румъния
ност)
Отделение „Разузнаване с използване на човешки ресурси (HUMINT)“
Началник-отделение
Майор
(HUMINT)
Щабен офицер (HUMINT) Капитан

СВ

MND ISC 0100

Канада

СВ

MND ISC 0110

Румъния

СВ

MND ISC 0120 Румъния

*

Щабен асистент
Старши сер(HUMINT)
жант
Отдел „Разузнавателни операции“

#

Началник-отдел (разузна- Майор/подСВ
MND ICX 0010 САЩ
вателни операции)
полковник
Отделение за дейностите по набиране и съхранение на разузнавателна информация (CCIRM)
Началник-отделение
(CCIRM)
Щабен офицер (мениджър
CCIRM)
Щабен офицер (мениджър
RFI)
Щабен асистент (CCIRM)

#

#

Майор

СВ

MND ICC 0010 Румъния

Капитан

СВ

MND ICC 0020 Румъния

Капитан

СВ

MND ICC 0030 НЕЗАЕТА

СВ

MND ICC 0040 Румъния

Старши сержант
Отделение „Анализ и оценяване“

Началник-отделение
Майор
СВ
MND IAA 0010 Румъния
„Анализ и оценяване“
Щабен офицер „Анализ
Капитан
СВ
MND IAA 0020 Румъния
и оценяване“
Щабен асистент (аналиСтарши серСВ
MND IAA 0030 САЩ
затор)
жант
Щабен асистент (аналиСержант
СВ
MND IAA 0040 Румъния
затор)
Отделение „Разузнаване на текущата обстановка и разузнавателна подготовка на бойното пространство“ (CI&IPB)
Началник-отделение
Майор
СВ
MND IAC 0010 САЩ
(CI&IPB)
Щабен офицер (координа- Капитан
СВ
MND IAC 0020 Румъния
тор IPB)
Щабен асистент (IPB)
Сержант
СВ
MND IAC 0030 САЩ
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Отделение за разузнаване и таргетинг
Началник-отделение (ра- Майор
СВ
MND IAT 0010 Румъния
зузнаване и таргетинг)
Щабен офицер (таргетинг) Капитан
СВ
MND IAT 0020 САЩ
Щабен офицер (въздушно Капитан
ВВС
MND IAT 0030 Румъния
таргетинг)
Отдел „Разузнаване по изображения, разузнаване чрез прихващане на сигнали и радиоелектронна борба“ (IMINT/SIGINT/EW)
Началник-отдел (IMINT/ Майор/подБез зна- MND ICI 0010 Румъния
SIGINT/EW)
полковник
чение
Отделение SIGINT/EW
Началник-отделение
Майор
СВ
MND ICI 0050 Румъния
(SIGINT/EW)
Щабен офицер (EW)
Капитан
СВ
MND ICI 0060 Румъния
Щабен асистент (SIGINT) Сержант
СВ
MND ICI 0070 Румъния
Отделение „Разузнаване по изображения“ (IMINT)
Началник-отделение
Майор
Без зна- MND ICI 0100 НЕЗАЕТА
(IMINT)
чение
Щабен асистент (IMINT) Старши серСВ
MND ICI 0110 Румъния
жант
Операции (G3)
Помощник-началник щаб Подполковн ик СВ
MND OXX 0010 Румъния
по операциите
Щабен асистент (админи- Старшина
СВ
MND OXX 0020 Румъния
страция и координация)
Отдел G3/5 – „Операции/Планиране“
Началник-отдел (G3/5)
Майор/подСВ
MND OSX 0010 Гърция
полковник
Отделение „Текущо планиране“
Началник-отделение (теМайор
СВ
MND OSE 0010 Румъния
кущо планиране)
Щабен офицер (СВ)
Майор
СВ
MND OSE 0020 Германия
Щабен офицер (СВ)
Майор
СВ
MND OSE 0030 Румъния
Щабен офицер (синхрони- Майор
СВ
MND OSE 0040 Турция
зация)
Щабен офицер (ВВС/АрМайор
ВВС
MND OSE 0050 Румъния
мейска авиация – AAVN)
Щабен асистент (текущо
Старши серСВ
MND OSE 0060 Румъния
планиране)
жант
Оперативен център (OPSCEN)
Началник (OPSCEN)
Майор
СВ
MND OOC 0010 Франция
Щабен офицер (началник Майор
СВ
MND OOC 0020 Румъния
на дежурна смяна)
Щабен офицер (началник Майор
СВ
MND OOC 0030 Румъния
на дежурна смяна)
Щабен офицер (коордиМайор
СВ
MND OOC 0040 Румъния
нация)
Щабен офицер (контрол
Капитан
СВ
MND OOC 0050 Румъния
на оперативната обстановка)
Щабен офицер (дежурен
Капитан
СВ
MND OOC 0060 Румъния
офицер)
Щабен офицер (дежурен
Капитан
СВ
MND OOC 0070 Румъния
офицер)

С Т Р.
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Щабен асистент (контрол Старши серСВ
на оперативната обстажант
новка)
Щабен асистент (админи- Сержант
СВ
MND OOC 0090 Румъния
страция)
Щабен асистент (доклад- Сержант
СВ
MND OOC 0100 Румъния
ване)
Щабен офицер (метео
Капитан
СВ
MND OOC 0150 Румъния
рологична информация –
METOC)
Щабен асистент (метеоСтарши серСВ
MND OOC 0160 Румъния
рологична информация – жант
METOC)
Отдел „Специализирани оперативни дейности“ (OS)
Началник-отдел (OS)
Майор/подСВ
MND OSO 0010 Румъния
полковник
Отделение „Защита на силите“
Началник-отделение
Майор
СВ
MND OSO 0050 Румъния
(защита на силите)
Щабен офицер (защита на Капитан
СВ
MND OSO 0060 НЕЗАЕТА
силите)
Отделение за ЯХБЗ
Началник-отделение
Майор
СВ
MND OSO 0100 Румъния
(ЯХБЗ)
Щабен офицер (ЯХБЗ)
Капитан
СВ
MND OSO 0110 Румъния

Отделение „Военно-инженерно осигуряване/противодействие на самоделни взривни устройства“
(CE/C-IED)
Началник-отделение (CE/ Майор
СВ
MND OSO 0150 Румъния
C-IED)
Щабен офицер (CE опеКапитан
СВ
MND OSO 0160 НЕЗАЕТА
рации)
Щабен офицер (C-IED)
Капитан
СВ
MND OSO 0170 Румъния
Щабен асистент (C-IED)
Старши серСВ
MND OSO 0180 Румъния
жант
Отделение „Водене на кибернетична война“
Началник-отделение
Майор
СВ
MND OSO 0200 САЩ
(кибернетична война)
Щабен офицер (кибернеКапитан
СВ
MND OSO 0210 Румъния
тична война)
Отдел „Противопожарно осигуряване и таргетинг“
Началник-отдел (протиМайор/подСВ
MND OST 0010 Румъния
вопожарно осигуряване и полковник
таргетинг)
Отделение „Таргетинг“
Началник-отделение (тар- Майор
СВ
MND OST 0050 Румъния
гетинг)
Началник-отделение (тар- Капитан
СВ
MND OST 0060 Румъния
гетинг)
Щабен офицер (оценка на Капитан
СВ
MND OST 0070 Румъния
съпътстващите загуби)
Щабен асистент (оператор Старши серСВ
MND OST 0080 Румъния
на система за таргетинг
жант
JTS/FAST)
Отделение „Артилерия и противоракетна отбрана (TBMD)“
Началник-отделение (ар- Майор
СВ
MND OST 0100 Румъния
тилерия и TBMD)
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Щабен офицер (операции Капитан
СВ
в оперативна дълбочина)
Щабен офицер (артилерия) Капитан
СВ
Щабен офицер (TBMD)
Капитан
СВ
Отделение „Въздушна координация (G3)“
Началник-отделение (въз- Майор
СВ
душна координация)
Щабен офицер (армейска Майор
СВ
авиация)
Щабен офицер (безпилот- Капитан
СВ
ни летателни апарати)
Отдел „Операции за въздействие“
Началник-отдел (операМайор/подСВ
ции за въздействие)
полковник
Отделение „Информационни операции (InfoOps)“
Началник-отделение
Майор
СВ
(InfoOps)
Щабен офицер (InfoOps)
Капитан
СВ
Щабен асистент (InfoOps) Старши серСВ
жант
Отделение „Психологически операции (PsyOps)“
Началник-отделение
Майор
СВ
(PsyOps)
Щабен офицер (PsyOps)
Капитан
СВ
Планиране и подготовка G5/7
Помощник-началник щаб Подполковн ик СВ
по G5/7
Щабен асистент (админи- Старшина
СВ
страция и координация)
Отдел „Планиране“
Началник-отдел (планиМайор/подСВ
ране)
полковник
Отделение „Специализирани експерти (SME)“
Щабен офицер (военноМайор
ВВС
въздушно планиране)
Щабен офицер (военноКапитан III
ВМС
морско планиране)
ранг
Щабен офицер (сухопътно Майор
СВ
планиране)
Щабен офицер (планиране Майор
Без зназа силите за специални
чение
операции)
Екип за планиране 1 (PT-1)
Ръководител на екипа
Майор
СВ
(PT-1)
Щабен офицер (PT-1)
Капитан
СВ
Щабен асистент (PT-1)
Старши серСВ
жант
Екип за планиране 2 (PT-2)
Ръководител на екипа
Майор
СВ
(PT-2)
Щабен офицер (PT-2)
Капитан
СВ
Щабен асистент (PT-2)
Старши серСВ
жант

С Т Р. 3 1

НОМЕР НА
ДЪРЖАВА
ДЛЪЖНОСТ
MND OST 0110 Румъния
MND OST 0120 Румъния
MND OST 0130 Румъния
MND OAC 0010 САЩ
MND OAC 0020 Румъния
MND OAC 0030 Румъния

MND OIX 0010 Румъния

MND OII 0010

Румъния

MND OII 0020
MND OII 0030

НЕЗАЕТА
Румъния

MND OIP 0010 Румъния
MND OIP 0020 Румъния
MND PXX 0010 Канада
MND PXX 0020 Румъния

MND PLX 0010 Великобритания
MND PLW 0010 Канада
MND PLW 0020 Румъния
MND PLW 0030 НЕЗАЕТА
MND PLW 0040 Румъния

MND PLA 0010 Румъния
MND PLA 0020 Румъния
MND PLA 0030 НЕЗАЕТА

MND PLB 0010 Румъния
MND PLB 0020 Румъния
MND PLB 0030 Румъния

ЗАБЕЛЕЖКА

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН
ДЛЪЖНОСТ

*

MND PAX 0010 България

Майор

СВ

MND PPX 0010 Румъния

СВ

MND PPX 0020 НЕЗАЕТА

Майор

СВ

MND PAO 0010 Румъния

Щабен офицер (оценяване) Майор

СВ

MND PAO 0020 Румъния

Щабен офицер (оценяване) Капитан

СВ

MND PAO 0030 Румъния

Отделение „Политики“

Отделение „Оценяване“
Началник-отдел (оценяване)

Отдел „Учения, подготовка и поуки от практиката“
Началник-отдел (учения,
подготовка и поуки от
практиката)

#

#

Майор/подполковник

СВ

MND PTX 0010 Румъния

Началник-отделение (под- Майор
готовка и оценяване)

СВ

MND PTT 0010 Румъния

Щабен офицер (подготовка и оценяване)

СВ

MND PTT 0020 България

Началник-отделение (уче- Майор
ния и подготовка)

СВ

MND PTE 0010 Румъния

Щабен офицер (учения и
подготовка)

СВ

MND PTE 0020 Румъния

СВ

MND PTE 0030 Румъния

Началник-отделение (поу- Майор
ки от практиката)

СВ

MND PTL 0010 Румъния

Щабен асистент (администрация)

СВ

MND PTL 0020 Румъния

Отделение „Подготовка и оценяване“

Капитан

Отделение „Учения и подготовка“

Капитан

Щабен асистент (учения и Старши серподготовка)
жант
#

**

*

Отделение „Поуки от практиката“

Старши сержант

Гражданско-военно сътрудничество (G9 CIMIC)
Помощник-началник щаб
по G9

Подполковн ик СВ

MND MXX 0010 Румъния

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND MXX 0020 Румъния

СВ

MND MCP 0010 България

Щабен офицер (планиране Капитан
за CIMIC)

СВ

MND MCP 0020 Румъния

Щабен офицер (операции
за CIMIC)

Капитан

СВ

MND MCP 0030 Румъния

Щабен асистент (административна дейност за
CIMIC)

Старши сержант

СВ

MND MCP 0040 Румъния

Отдел „Планиране и операции за CIMIC“
Началник-отдел (планиране и операции в G9
CIMIC)

*

ДЪРЖАВА

СВ

Щабен офицер (политики) Капитан

*

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ

Майор/подполковник

Началник-отделение (политики)
#

ВИД ВС
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Отдел „Политики и оценяване“
Началник-отдел (политики и оценяване)

#

ЗВАНИЕ

ВЕСТНИК

Майор/подполковник

Отдел „Координация и офицери за връзка“
Началник-отдел (координация и връзки)

Майор/подполковник

СВ

MND MCC 0010 Румъния

ЗАБЕЛЕЖКА

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН
ДЛЪЖНОСТ

ЗВАНИЕ

ВЕСТНИК

ВИД ВС

С Т Р. 3 3

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ

ДЪРЖАВА

Щабен офицер (коорди
Капитан
нация и връзки за CIMIC)

СВ

MND MCC 0020 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (административна дейност за
CIMIC)

СВ

MND MCC 0030 Румъния

Старши сержант

*** Заместник-началник щаб по осигуряването

**

*

Заместник-началник щаб
по осигуряването

Полковник

СВ

MND GXS 0010 Румъния

Щабен офицер (координация)

Капитан

СВ

MND GXS 0020 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND GXS 0030 Румъния

Помощник-началник щаб
по G1

Подполковн ик СВ

MND HXX 0010 Албания

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND HXX 0020 Румъния

СВ

MND HHX 0010 Румъния

Личен състав (G1)

Отдел „Човешки ресурси и личен състав“
Началник-отдел (ЧР и ли- Майор/подчен състав)
полковник

#

#

*

*

*

Отделение „Човешки ресурси“
Началник-отделение (ЧР)

Майор

СВ

MND HRX 0010 Румъния

Щабен офицер (ЧР)

Капитан

СВ

MND HRX 0020 Румъния

Щабен офицер (ЧР)

Капитан

СВ

MND HRX 0030 България

Щабен асистент (ЧР)

Старши сержант

СВ

MND HRX 0040 НЕЗАЕТА

Началник-отделение (личен състав)

Майор

СВ

MND HRM 0010 Румъния

Щабен офицер (комплектоване)

Капитан

СВ

MND HRM 0020 Румъния

Щабен офицер (комплектоване)

Капитан

СВ

MND HRM 0030 Румъния

Щабен асистент (администрация и отличия)

Старши сержант

СВ

MND HRM 0040 Румъния

Отделение „Личен състав“

Отдел „Мотивация и качество на живот“
Началник-отдел (мотивация и качество на живот)

Майор/подполковник

СВ

MND
0010

H M W Румъния

Щабен офицер (мотивация и качество на живот)

Капитан

СВ

MND
0020

H M W НЕЗАЕТА

Щабен асистент (мотивация и качество на живот)

Старши сержант

СВ

MND
0020

H M W Румъния

Началник на Военна полиция
Началник на Военна полиция

Майор/подполковник

СВ

MND HPM 0010 Румъния

Щабен асистент (към началника на ВП)

Старши сержант

СВ

MND HPM 0020 Румъния

Лингвистични услуги
Началник-отдел (лингвис- Майор/подтични услуги)
полковник

Без зна- MND HLS 0010 Румъния
чение

ЗАБЕЛЕЖКА

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН
ДЛЪЖНОСТ

**

*

*

*

*

ЗВАНИЕ

ВЕСТНИК

ВИД ВС

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ
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Логистика (G4)
Помощник-началник щаб
по G4

Подполковник СВ

MND LXX 0010 Румъния

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND LXX 0020 Румъния

Началник-отдел (Log Ops) Майор/подполковник

СВ

MND LOO 0010 Румъния

Щабен офицер (координа- Майор
ция на Log Ops)

СВ

MND LOO 0020 Германия

Щабен офицер (Log Ops/
OPSCEN)

Капитан

СВ

MND LOO 0030 Румъния

Щабен офицер (поддръжка) Капитан

СВ

MND LOO 0040 Румъния

Щабен офицер (доставки)

Отдел „Логистични операции“ (Log Ops)

СВ

MND LOO 0050 Румъния

Щабен асистент (оператор Старши серна софтуерни системи IM жант
LOGFAS)

Капитан

СВ

MND LOO 0060 Румъния

Щабен асистент (Log Ops/ Сержант
OPSCEN)

СВ

MND LOO 0070 Румъния

Началник-отдел (Log Plans) Майор/подполковник

СВ

MND LOP 0010 САЩ

Щабен офицер (Log Plans) Майор

СВ

MND LOP 0020 Румъния

Щабен офицер (Log Plans) Майор

СВ

MND LOP 0030 Румъния

Щабен офицер (Log Plans) Капитан

СВ

MND LOP 0040 Румъния

Щабен офицер (Log Plans) Капитан

СВ

MND LOP 0050 Румъния

Щабен асистент (оператор Старши серна софтуерни системи IM жант
LOGFAS)

СВ

MND LOP 0060 НЕЗАЕТА

Отдел „Логистично планиране (Log Plans)“

Отдел „Придвижване и транспорт“
Началник-отдел (придвижване и транспорт)

Майор/подполковник

СВ

MND LTP 0010 Румъния

Щабен офицер (наземен
транспорт)

Майор

СВ

MND LTP 0020 НЕЗАЕТА

Щабен офицер (въздушен
транспорт)

Майор

СВ

MND LTP 0030 Румъния

Щабен офицер (придвижване/OPSCEN)

Капитан

СВ

MND LTP 0040 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (придвижване/OPSCEN)

Сержант

СВ

MND LTP 0050 Румъния

Щабен асистент (оператор на софтуерна система
ADAMS/планиране)

Старши сержант

СВ

MND LTP 0060 Румъния

Началник-отдел (медицински)

Майор/подполковник

СВ

MND LMX 0010 Румъния

Щабен офицер (медицинско планиране)

Майор

СВ

MND LMX 0020 Румъния

Щабен офицер (медицински Капитан
операции/разузнаване)

СВ

MND LMX 0030 Румъния

Щабен асистент (медицински секретар)

СВ

MND LMX 0040 Румъния

Медицински отдел

Старши сержант

ЗАБЕЛЕЖКА
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ДЪРЖАВЕН
ДЛЪЖНОСТ

**

*

*

*

**

*

ЗВАНИЕ

ВЕСТНИК

ВИД ВС

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ

С Т Р. 3 5
ДЪРЖАВА

Комуникационни и информационни системи (G6 CIS)
Помощник-началник щаб
по G6

Подполковн ик СВ

MND CXX 0010 САЩ

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND CXX 0020 Румъния

Началник-отдел (CIS Ops) Майор/подполковник

СВ

MND COX 0010 Румъния

Щабен офицер (CIS Ops)

Майор

СВ

MND COX 0020 Румъния

Щабен офицер (управление на честотите)

Капитан

СВ

MND COX 0030 Румъния

Щабен офицер (CIS Ops/
OPSCEN)

Капитан

СВ

MND COX 0040 Румъния

Щабен асистент (управле- Старши серние на честотите)
жант

СВ

MND COX 0050 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (CIS Ops/ Сержант
OPSCEN)

СВ

MND COX 0060 Румъния

Началник-отдел (CIS Plans) Майор/подполковник

СВ

MND CPX 0010 Румъния

Щабен офицер (CIS Plans) Майор

СВ

MND CPX 0020 Румъния

Щабен офицер (CIS Plans) Капитан

СВ

MND CPX 0030 Румъния

Щабен офицер (подготовка по КИС)

Капитан

СВ

MND CPX 0040 Румъния

Щабен офицер (проекти
по КИС)

Капитан

СВ

MND CPX 0050 Румъния

Щабен асистент (управле- Старши серние на конфигурацията)
жант

СВ

MND CPX 0060 Румъния

Щабен асистент (анализатор)

СВ

MND CPX 0070 Румъния

Отдел „Операции по КИС (CIS Ops)“

Отдел „Планиране на КИС (CIS Plans)“

Сержант

Отдел „Сигурност на информацията и криптография (InfoSec & Crypto)“
Началник-отдел
(InfoSec & Crypto)

Майор/подполковник

СВ

MND CIX 0010 Румъния

Щабен офицер (управление на спектъра)

Майор

СВ

MND CIX 0020 Румъния

Щабен офицер (сигурност
на данните)

Капитан

СВ

MND CIX 0030 Румъния

Щабен офицер (Crypto)

Майор

СВ

MND CIX 0040 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (Crypto)

Старши сержант

СВ

MND CIX 0050 Румъния

Щабен асистент (InfoSec)

Сержант

СВ

MND CIX 0060 Румъния

Помощник-началник щаб
по G8

Подполковн ик СВ

MND BXX 0010 Румъния

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND BXX 0020 Румъния

Началник-отдел (бюджет)

Майор/подполковник

Без зна- MND BBX 0010 Румъния
чение

Щабен офицер (бюджет)

Капитан

Без зна- MND BBX 0020 Румъния
чение

Финанси (G8)

Отдел „Бюджет“

ЗАБЕЛЕЖКА

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН
ДЛЪЖНОСТ

ЗВАНИЕ

НОМЕР НА
ДЛЪЖНОСТ

ДЪРЖАВА

ЗАБЕЛЕЖКА

Началник-отдел (фиск)

Майор/подполковник

Без зна- MND BFX 0010 Румъния
чение

Щабен офицер (фиск)

Капитан

Без зна- MND BFX 0020 Румъния
чение

Щабен асистент (фиск)

Старши сержант

Без зна- MND BFX 0030 Румъния
чение

Отдел „Договори“

*

Началник-отдел (договори) Майор/подполковник

Без зна- MND BCX 0010 Румъния
чение

Щабен офицер (договори)

Без зна- MND BCX 0020 НЕЗАЕТА
чение

Капитан

Щабен асистент (договори) Старши сержант
**

Без зна- MND BCX 0030 Румъния
чение

Управление на инфраструктурата (G-Eng)
Помощник-началник щаб
(G-Eng)

Майор/подполковник

СВ

MND EXX 0010 Румъния

Щабен асистент (администрация и координация)

Старшина

СВ

MND EXX 0020 Румъния

Отдел „Операции и разузнаване“
Началник-отдел (Eng Ops
& Intel)

Майор/подполковник

СВ

MND EOS 0010 Румъния

Щабен офицер (Eng Intel)

Майор

СВ

MND EOS 0020 Румъния

СВ

MND EOS 0030 Румъния

Началник-отдел (планира- Майор/подне и инфраструктура)
полковник

СВ

MND EPI 0010 Румъния

Щабен офицер (планиране) Майор

СВ

MND EPI 0020 Румъния

Щабен офицер (инфраструктура)

Капитан

СВ

MND EPI 0030 Румъния

Щабен асистент (инфраструктура)

Сержант

СВ

MND EPI 0040 НЕЗАЕТА

Щабен асистент (Eng Ops) Сержант
*

ВИД ВС
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Отдел „Фискално управление“

*

*

ВЕСТНИК

Отдел „Планиране и инфраструктура“

Забележка.
Участващи държави:

 лбания, България, КаА
нада, Германия, Испания,
Франция, Великобритания,
Гърция, Полша, Румъния.
Турция, САЩ
Неучастващи държави: Б елгия, Чешка република,
Дания, Естония, Хърватия,
Унгария, Исландия, Италия, Литва, Люксембург,
Латвия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словения, Словакия

АНЕКС В
Формула за изчисляване на поделените
разходи между страните участници
1. С траните участници следва да подел ят помеж д у си общите разходи по
функционирането на HQ MND-SE, т.е.
подлежащите на възстановяване разходи на Рамковата държава и разходите,
одобрени за поделяне между страните

участници в съответствие с техния дял
от мирновременното участие с личен
състав, както е отразено в Анекс Б.
2. Освен това Рамковата държава гарантира
пълното покриване на бюджетните средства за подразделението на Рамковата
държава в HQ MND-SE, дори ако те
са по-големи от нейния дял от общите
разходи по точка 1 по-горе. В такъв случай Рамковата държава следва да внесе
също и 5 % от поделеното финансиране.
Останалата част от оперативните разходи на HQ MND-SE се поделя между
другите страни участници на базата на
техния дял от мирновременното участие с личен състав, както е отразено в
Анекс Б (виж забележки 1 – 3).
Забележки:
1. Н епопълнените длъж ности не оказват
влияние върху определеното финансово
задължение на страната.
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2. Щ
 атните промени в личния състав оказват
влияние върху дяловете на съответните
страни участници.
3. В ременните увеличения на личен състав
не оказват влияние върху националните
дялове.

АНЕКС Г
Разходи за квартири, храна, обучение, медицинско и стоматологично обслужване и
други услуги
1. З а определяне размера на възстановяваните средства се прилагат следните
принципи:
а) К вартирни разходи – тези разходи
вк лючват стойност та на наема за
квартира от частния сектор и осигуряване на местни услуги и съоръжения. Рамковата държава следва
да оказва съдействие при заявка на
личния състав на страните участници
за осигуряване на подходящи квартири от частния сектор. Съответното лице/страна участник следва да
покрие пълната стойност на наема и
свързаните с това административни
разходи;
б) Р азходи за прехрана: сумите за достъп до хранене във военна столова
и във Военния к луб следва да се
определ ят на базата на реа лни те
разходи за предоставените в реално
време услуги на същата основа, на
която такива услуги се предоставят
на личния състав и зависимите за
издръжката си от него лица от Рамковата държава;
в) С толово обслужване: столово обслужване следва да бъде предоставяно в
съответствие с разпоредбите относно
използването на военните столове,
валидни в Рамковата държава;
г) Н ационални поддържащи подразделения: размерът на сумите за заплащане
се определя на база действителните
разходи на Рамковата държава по осигуряването, поддръжката и функционирането на битовите съоръжения;
д) Р амковата държава следва да подпомага страните участници по отношение образованието на лицата на
тяхна законна издръжка, но разходите
следва да бъдат заплащани от лицата или държавите в съответствие с
реално направените разходи;
е) Р азходите за медицински или стоматологични услуги следва да отразяват
реалната стойност на предоставените
усл у г и за Рамковата д ържава. Те
се заплащат от отделните лица или
държави;
ж) С ъоръжения за отдих и възстановяване: достъпът и ползването на отдих
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и съоръженията за отдих и възстановяване от личния състав на Щаба и
лицата, зависещи за издръжката си
от тях, следва да бъдат предоставяни
на същата база, при която личният
състав на Рамковата държава получава подобен достъп. Когато са
извършени разходи за ползването
на служебно осигурявани съоръжения за отдих и възстановяване, те
следва да отразяват действителните
разходи на Рамковата държава за
осигуряването на услугата.
АНЕКС Д
Компетенции на Главния комитет по ресурсите (ГКР) на HQ MND-SE
Дефиниции и компетенции
1. Г лавният комитет по ресурсите (ГКР) е
комитетът, отговарящ за разглеждането
на свързаните с ресурсите въпроси от
онази част на бюджета на HQ MNDSE, която се поделя между страните
участници, както и за решаването на
въпроси, възникнали при нейното управление.
2. Подчинен технически комитет е всеки
комитет, създаден от Главния комитет
по ресурсите (ГКР).
Сформиране
3. В сяка страна участник определя свой
представител в Главни я комитет по
ресурсите и във всеки подчинен технически комитет, който ГКР може да
сформира. Стратегическите командвания могат да бъдат представяни в ГКР
като членове без право на глас.
4. В секи представител на страна участник
може да бъде консултиран от национални експерти, които могат да участват
във всякакви обсъждания на срещи на
ГКР или такива на подчинени технически комитети.
5. П редседателят на ГКР се предоставя
от Рамковата държава. Секретарят и
организацията на срещите на ГКР се
предоставят от HQ MND-SE.
6. Главният комитет по ресурсите определя
каква да бъде неговата организация и
вътрешни правила, като се придържа
към следните общи принципи:
а) Г лавният комитет по ресурсите осъществява редовни срещи на интервали, които му дават възможност да
изпълнява отговорностите си в найкратък срок в отговор на конкретно
искане от някоя от страните участници или от HQ MND-SE;
б) Р е ш е н и я т а н а Г К Р п о в ъ п р о с и ,
свързани с ресурсите и във връзка
с политиката на финансиране, се
вземат с единодушие.
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Правомощие
7. Главният комитет по ресурсите:
а) Одобрява и прави преглед на Финансовите и Административните процедури за поделеното многонационално
финансиране;
б) О добрява бюд жета за следващата
календарна година и набелязва Средносрочното финансово планиране като
бюджетна оценка за четири следващи
години;
в) Приема и одобрява онази част от финансирането на бюджета на HQ MNDSE, която следва да бъде споделена от
страните участници;
г) И звършва ретроспективен преглед на
изпълнението на бюджета на HQ MNDSE на базата на одобрения бюджет на
HQ MND-SE, който трябва да се поделя
между страните участници;
д) Разглежда и взема решение по въпроси,
възникващи при администрирането
на бюджета;
е) О добрява всякакви финансови дейности над Установените финансови
ограничения (УФО), които може да
постави ГКР.
8. По време на извънредна ситуация за
НАТО се прилагат постановките в точка
7 по-горе, когато това е възможно. Ако
не може да бъде свикано съвещание
на ГКР, правомощията на ГКР следва
да се осъществяват в консултация със
Старшите национални представители на
всяка страна участник в HQ MND-SE.
9. Н яма да бъдат предприемани действия с
процедура на мълчаливо съгласие.

●
●

●

●

●
●

АНЕКС Е
Референтни документи
Северноатлантически договор от 4 април
1949 г.
Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно
статута на техните въоръжени сили,
подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.,
наричано „NATO SOFA“ (ССВС/НАТО).
Споразумение между страните – членки
на НАТО, и страните партньори, участващи в програмата „Партньорство за мир“,
относно статута на техните въоръжени
сили (PfP SOFA) от 19 юни 1995 г.
Протокол за статута на международните
военни щабове, създадени в съответствие
със Северноатлантическия договор (Парижки протокол), подписан на 28 август
1952 г.
PO (2014)0540-REV5 – Трансатлантичес
ка декларация от Срещата на Върха на
НАТО в Уелс от 2 септември 2014 г.
PO (2014)0628 – План за готовност за
действие от 17 септември 2014 г.
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● CM (69) 22 – Процедура за активиране
и реорганизация на военните органи
на НАТО в мирно време и правила за
даване на международен статут и международно финансиране на тези органи,
19 май 1969 г.
● C-M (2002) 49, Сигурност в рамките на
Организацията на Северноатлантичес
кия договор (НАТО) от 17 юни 2002 г.
● C-M (2015)0025M, Преглед на наредбите
на НАТО, уреждащи финансовите отношения от 24 април 2015 г.
● C-M (2015)0032 – Засилване функциите
на външния одит в НАТО, 11 май 2015 г.
● Поредица от документи MC 586, МС
Политика за Съюзните сили и тяхното
използване в операции, 13 януари 2011 г.
● MC 477, Военна концепция за Силите
за отговор на НАТО, 10 април 2003 г.
● MC 0567, Процедури за приемане на
войски от страни, нечленуващи в НАТО,
за участие в операции, водени от НАТО,
8 август 2011 г.
● AD�����������������������������������
045-001, Управление на военния личен състав на Съюзното командване на
операциите на НАТО и администриране
на мирновременната длъжностно-щатна
структура, 13 април 2015 г.
● АА����������������������������������
P���������������������������������
-6, Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО.
5860

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на
имоти от жилищния фонд на Министерството
на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията на
свободно договаряне (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 20 и бр. 76 от
2011 г.; попр., бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2012 г., бр. 80 от 2015 г.; доп., бр. 97
от 2015 г.; изм., бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 71 от 2016 г.; доп., бр. 8 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.)
§ 1. В § 1, т. 6, буква „б“ от допълнителнaта
разпоредбa думите „началниците на болниците
за продължително лечение и рехабилитация
към Военномедицинската академия“ се заменят с „началниците, заместник-началниците
и главните медицински сестри на болниците
във Военномедицинска академия“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Анатолий Величков
5857
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 12 юни 2018 г.

за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Област на приложение
Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи при контрола
на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи, които се извършват в
електрически уредби и по електропроводи
за напрежение до и над 1000 V, при спазване
на изискванията към строежите съгласно
нормативните актове, издадени на основание
чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при контрола на електромонтажни работи, които се
извършват:
1. в електрически уредби или части (участъци) от тях на сгради на основното застрояване
с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение,
второстепенни, стопански и други постройки
на допълващото застрояване, временни строежи и преместваеми обекти;
2. в електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия,
както и за електропроизводство и електропренос в такива мрежи;
3. във фиксирани (стационарни) инсталации
за информационно, комуникационно, сигнално, контролно и друго подобно оборудване,
които не са елемент от вътрешната електрическа част на съответното оборудване;
4. по външни мълниезащитни уредби (за
защита при преки попадения на мълнии).
(2) Наредбата се прилага при контрола на
новоизграждани електрически уредби и електропроводи за напрежение до и над 1000 V,
както и при техните реконструкции, основни
ремонти и поддържане, в места с нормална
пожарна опасност.
(3) При напрежения до 1000 V наредбата се
прилага и при контрола в места с повишена
пожарна опасност и/или в места с експлозивна опасност при допълнително спазване на
специфичните изисквания на част втора на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96
от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение
№ 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.;
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изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и 89 от
2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).
Чл. 3. Наредбата не се прилага за електромонтажни работи, които се извършват:
1. в сгради или в помещения, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества;
2. в помещения със специален режим на
атомни електростанции;
3. по контактните мрежи на електрифицирания транспорт, на корабни и офшорни
инсталации, на електростатично и медицинско
оборудване;
4. на обекти под земята, под водата или
във въздуха.
Чл. 4. (1) При контрола на електромонтажните работи се спазват общите условия и
редът, определени в нормативните актове за
въвеждане на строежите в експлоатация и за
съставяне на актове и протоколи за приемане
на завършени видове строителни и монтажни
работи при изпълнението на строежите, на
отделни етапи или на части от тях, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72
от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г. и бр. 65
от 2016 г.).
(2) При контрола на електромонтажните
работи се спазват изискванията на Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
(обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп.
бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 от 2013 г.; изм.
бр. 42 от 2015 г.) и на Наредба № 1 от 2010 г.
за проектиране, изграждане и поддържане на
електрически уредби за ниско напрежение в
сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2016 г.).
(3) В инвестиционните проекти се включват показатели за контрол, определени в
тази наредба, а при необходимост – и други
показатели за контрол в зависимост от специфичните характеристики на обектите и
тяхното електрообзавеждане.
Чл. 5. (1) Необходимите за контрола проверки (прегледи, измервания и/или изпитвания),
се извършват от квалифициран персонал на
с т рои т ел я (изп ъ л н и т ел я на елек т ромонтажните работи) и/или от специализирани
лаборатории.
(2) Използваната при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи тестова апаратура (средства за
измерване и изпитвателна апаратура) трябва
да съответства на общите изисквания по тази
наредба и на специфичните изисквания на приложимите европейски стандарти от серията EN
61557 „Електробезопасност в разпределителни
мрежи за ниско променливо напрежение до
1000 V или постоянно напрежение до 1500 V.
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Средства за изпитване, измерване или контрол на защитните мерки“ (Electrical safety in
low voltage distribution systems up to 1000 V a.с.
and 1500 V d.c. Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures).
(3) За резултатите от основните електрически измервания и изпитвания се съставят
протоколи, примерни образци на които са
дадени в приложения № 1 – 7. В зависимост
от специфичните характеристики на обектите
и техните съоръжения в протоколите могат да
се включват допълнително показатели, стойности на параметри, схеми, скици, снимки и
други илюстративни материали.
(4) Оценката за съответствие се дава като
елемент от протокола по ал. 3 или в отделен
сертификат.
Раздел II
Организационна подготовка за изпълнение
на електромонтажните работи
Чл. 6. (1) Преди започване на електромонтажните работи се извършват всички видове
строителни работи, предвидени в проекта,
като допълнително се извършват само монтаж
и нивелиране на конструктивни елементи на
електрообзавеждането.
(2) Преди започване на електромонтажните
работи се осигуряват необходимите работни
екземпляри от електрическите схеми и останалата документация, в т.ч. технологична и
за безопасност и здраве при работа.
(3) Преди започване на електромонтажните
работи се осигурява необходимата информация
за възложителите/собствениците/ползвателите и се постига тяхното писмено съгласие.
Чл. 7. Когато в процеса на изпълнение на
електромонтажните работи се налага използване на технологично оборудване (машини,
съоръжения, инструменти, приспособления и
др.), различно от предвиденото с инвестиционния проект, което предизвиква допълнително
натоварване на строителната конструкция,
проектантът по част „Конструктивна“ извършва проверка за допустимост.
Чл. 8. (1) При подготовката за извършване
на електромонтажни работи се проверява
съответствието на предвидените за влагане
продукти (електрически и електронни градивни елементи) с изискванията на действащите
в Република България нормативни актове
за проектиране, изпълнение и контрол на
строежите.
(2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат
оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7
от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП), включително в наредбите, въвеждащи разпоредби на Директива
2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС или Директива 2014/53/ЕС, когато те са приложими
за продуктите. Когато продуктите не попадат

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

в обхвата на наредбите, издадени по реда на
чл. 7 ЗТИП, следва да се придружават от
документи (сертификати и удостоверения за
качество, протоколи от изпитвания и др.),
удостоверяващи характеристиките им.
(3) Даден продукт може да бъде пуснат на
пазара, ако той е законно произведен и/или
пуснат на пазара в друга държава – членка
на Европейския съюз, в Турция, или в страна от Европейската асоциация за свободна
търговия, договаряща по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
Чл. 9. Електромонтажните работи се изпълняват от квалифицирани лица, притежаващи
необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност, в съответствие
с изискванията на приложимите нормативни
актове и документи за безопасност и здраве при
работа, възприетите технологии за изпълнение
на проекта и правилата за добра практика.
Раздел IIІ
Основни електрически показатели, обект на
контрол и оценка на съответствието при изпълнението и/или приемането на завършени
електромонтажни работи
Чл. 10. (1) Основните електрически показатели, обект на контрол и оценка на съответствието по време на изпълнението и/или при
приемането на завършени електромонтажни
работи, са:
1. непрекъснатост на проводници преди
инсталиране и сигурност на електрически съединения за целите на електробезопасността,
включително непрекъснатост и съпротивление
на съединенията за заземяване и за изравняване на потенциалите;
2. съпротивление на електрическа изолация между части с различна полярност или
различен потенциал;
3. съпротивление на заземители и заземителни уредби;
4. импеданс на контура при дефект на изолация – импеданс на контура „фаза – защитен
проводник“ или „фаза – проводник PEN“;
5. функционална годност на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност
(RCD) в схеми TN и ТТ;
6. последователност на фазите;
7. защита срещу поражения от електрически ток;
8. маркировка (цветова, чрез букви, цифри
и знаци, табелки и др.);
9. функционална годност на електрически
вериги.
(2) Показателите за контрол на изпълнението и/или при приемането и оценяването
на съответствието на електромонтажните
работи, определени в ал. 1, при необходимост
се допълват с други показатели за контрол,
оп ределени в инвест иц ионни те п роек т и,
съобразно специфичните характеристики на
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обектите, на части от обектите или на тяхното
електрообзавеждане.
Чл. 11. Непрекъснатостта на проводниците
преди инсталиране се установява преди полагането или прокарването им чрез измерване на съпротивлението. Тази проверка не
се извършва за проводници със сечения над
6 mm 2 . Резултатите от проверката се отразяват
съобразно указанията в проекта.
Чл. 12. (1) Сигурността на електрическите
съединения се проверява чрез:
1. визуален преглед – при съединения чрез
заваряване или запояване;
2. определяне на притягането, като се използва инструмент – при винтови съединения;
3. измерване на преходното съпротивление – в случай че проверките по т. 1 и 2 не
дават категоричен резултат и когато това
измерване се изисква в нормативен акт или
в проекта.
(2) Резултатите от проверката и оценката
за съответствие се отразяват в протокол съобразно приложение № 1.
Чл. 13. (1) Състоянието на електрическата
изолация между частите с различна полярност
или различен потенциал се проверява чрез
измерване на съпротивлението на изолацията,
като измерените стойности трябва да превишават минималните допустими стойности,
определени в приложимия нормативен акт
или в проекта.
(2) Електрическата изолация между частите с различна полярност или потенциал за
електрооборудване в експлозивоопасни зони
се проверява чрез измерване на съпротивлението на изолацията на жилата на кабелите
помежду им и по отношение на заземени части.
Измерването се извършва с мегаомметър с
напрежение 1000 V, като съпротивлението на
изолацията, изчислено за 1 km кабел, трябва
да е не по-малко от 4,5 МΩ.
(3) Резултатите от проверката и оценката
за съответствие се отразяват в протокол съобразно приложение № 2.
Чл. 14. (1) Съпротивлението на заземители
и заземителни уредби се определя чрез измерване и внасяне на необходимите корекции;
така определените стойности не трябва да
превишават допустимите, определени в нормативен акт или в проекта. Резултатите от
измерванията и изчисленията за внасяне на
корекции, както и оценката за съответствие,
се отразяват в протокол съобразно приложение № 3.
(2) Определеният импеданс на контура
при дефект на изолация – импедансът на
конту ра „фаза – защитен проводник“ или
„фаза – проводник PEN“, като елемент от защитната мярка „автоматично изключване на
захранването“ трябва да осигурява задействане на максималнотоковата защита за време
непревишаващо нормативно определеното в
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нормативен акт, в друг нормативен документ,
утвърден по установения ред, или в проекта.
Резултатите от проверката и оценката за съответствие се отразяват в протокол съобразно
приложение № 4.
(3) Проверката на функционалната годност
на защитни прекъсвачи за токове с нулева
последователност (RCD) в схеми TN и ТТ
като елемент от защитната мярка „автоматично изключване на захранването“ трябва
да потвърди нормалното функциониране на
защитата. Резултатите от проверката и оценката за съответствие се отразяват в протокол
съобразно приложение № 5.
(4) Проверката на последователността на
фазите трябва да установи съответствие с
последователността на фазите, определена в
проекта или в документацията на производителя на съответното електрообзавеждане.
Резултатите от проверката и оценката за съответствие се отразяват в протокол съобразно
приложение № 6.
Чл. 15. (1) Проверката на защитата срещу
поражения от електрически ток се извършва
чрез:
1. преглед на основната защита (защита
срещу директен допир);
2. преглед и измерване на специфичните
параметри, определени за съответната мярка
за защита при дефект на изолация (защита
при индиректен допир).
(2) Резултатите от проверката и оценката
за съответствие се отразяват в протокол съобразно приложение № 7.
Чл. 16. (1) Проверката за наличието и
правилното разполагане на маркировката
(цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.) се извършва чрез визуален преглед
за наличие и разполагане в съответствие с
проекта.
(2) Резултатите от проверката се отразяват
съобразно указанията в проекта.
Чл. 17. (1) Проверката на функционалната
годност на електрически вериги има за цел
установяване на съответствие на изпълнението
на електромонтажните работи, на настройката
на защитните и регулиращите устройства и
степента на готовност на електрическите машини, апарати, съоръжения и инсталации за
нормална работа съобразно изискванията на
приложимите нормативни актове и проекта.
(2) Функционалната годност на електрически вериги се проверява чрез:
1. измерване на съпротивлението на съответните електрически вериги;
2. пробно подаване на напрежение към
съответната част от електрическата уредба
или електропровода съобразно изискванията
на приложимите нормативни актове, изискванията в документацията на производителите
и указанията в проекта.
(3) Резултатите от проверката се отразяват
съобразно указанията в проекта.
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КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Раздел І
Електрически уредби
Чл. 18. Изискванията на този раздел се
прилагат при контрола на изпълнението на
електромонтажните работи в електрически
уредби за напрежение до и над 1000 V.
Чл. 19. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи в електрическите уредби са показателите по чл. 10, както
и допълнителни показатели, ако такива са
предвидени в проекта.
Чл. 20. Сигурността на електрическите
съединения при шини се проверява чрез измерване на контактното налягане, което е не
по-малко от 15 MN/m 2 за алуминиеви шини
и не по-малко от 10 MN/m 2 за помеднени
алуминиеви шини. Контактното налягане е
не повече от 20 MN/m 2 за шини, предвидени
за работа при температура до 200 °С. Тази
проверка не се извършва за медни шини.
Раздел ІІ
Електропроводи
Чл. 21. Изискванията на този раздел се
прилагат при контрола на изпълнението на
електромонтажни работи на кабелни и въздушни електропроводи за напрежение до и
над 1000 V.
Чл. 22. Обект на контрола при извършване на електромонтажни работи на електропроводите са показателите по чл. 10, както
и допълнителни показатели, ако такива са
предвидени в проекта.
Чл. 23. Сигурността на електрическите
съединения на проводниците и на мълниезащитните въжета на въздушните линии се
проверява, като се измерва електрическото
съпротивление на участъка на съединението
(от двете страни на съединителя), което трябва
да е не по-голямо от 1/2 от съпротивлението
на част от проводника със същата дължина.
Чл. 24. Преди полагане кабелите се подлагат на външен преглед. След полагане на
кабелите се измерва съпротивлението на
изолацията им.
Чл. 25. (1) Маркировката на кабели, положени в почви, тръби и канали, се проверява
за съответствие с електрическите схеми и
проекта.
(2) Проверката се извършва чрез случаен избор на около 10 на сто от табелките в
местата на изменение на направлението на
трасето, от двете страни на проходите през
междуетажните прегради, в местата на влизане или излизане, в траншеите, каналите,
тръбите и др.
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Раздел ІІІ
Електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
Чл. 26. Изискванията на този раздел се
прилагат при контрола на изпълнението на
електромонтажни работи на електрически
машини и съоръжения за напрежение до и
над 1000 V (електродвигатели, трансформатори, генератори, синхронни компенсатори,
реактори, прекъсвачи, разединители), както
и на осветителни уредби при напрежения до
1000 V.
Чл. 27. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи на електрически
машини, съоръжения и осветителни уредби
са показателите по чл. 10, както и допълнителни показатели, ако такива са предвидени
в проекта.
Чл. 28. (1) Състоянието на електрическата изолация се проверява чрез измерване
на съпротивлението є преди подаване на
напрежение към електрическите машини,
съоръжения и осветителни уредби.
(2) Допуска се включване и развъртане
без подсушаване при машини за постоянно
напрежение, когато:
1. съпротивлението на изолацията между
намотките и между намотките и корпуса при
машини с напрежение до 440 V и с мощност
до 200 kW при температура 10 ÷ 30 °С е над
0,5 МΩ;
2. при машини с работно напрежение над
440 V и с мощност, по-голяма от 200 kW,
измереното съпротивление на изолацията не
се различава с повече от 2 на сто от изискванията на производителя.
(3) Съпротивлението на изолацията на
електрическите осветителни инсталации се
измерва преди присъединяване на осветителите; резултатите от измерванията и оценката за съответствие се отразяват в протокол
съобразно приложение № 2.
Раздел ІV
Защита, управление и автоматика
Чл. 29. Изискванията на този раздел се
прилагат при контрола на изпълнението на
електромонтажни работи, свързани със защитата при претоварване, къси съединения
и земни съединения в електрически уредби и
електропроводи с напрежение до и над 1000 V,
както и с управлението и автоматиката при
работа на електрическите уредби, включително
и на отделни машини и съоръжения.
Чл. 30. Обект на контрола при извършване на електромонтажни работи, свързани
със защитата, управлението и автоматиката,
са показателите по чл. 10, както и допълнителни показатели, ако такива са предвидени
в проекта.
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Чл. 31. (1) При измерване на съпротивлението на изолацията се отчита наличието
на електронни градивни елементи в схемата.
Напрежението на мегаомметъра трябва да
съответства на най-ниското напрежение в
съответната електрическа схема.
(2) Преди да започне измерването по ал. 1,
електронните градивни елементи трябва да
се отсъединяват, с изключение на тези, за
които в инструкциите за монтаж и безопасна
експлоатация на техните производители е
указано, че отсъединяване не е необходимо.
Раздел V
Електромонтажни работи в пожароопасни и
експлозивоопасни зони
Чл. 32. Изискванията на този раздел се
прилагат при контрола на изпълнението на
електромонтажни работи в пожароопасни
и експлозивоопасни зони на електрически
уредби с напрежение до 1000 V.
Чл. 33. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи в пожароопасни
и експлозивоопасни зони на електрически
уредби с напрежение до 1000 V са показателите
по чл. 10, както и допълнителни показатели,
ако такива са предвидени в проекта.
Чл. 34. Контролът се извършва след отстраняване на факторите, определящи пожарната
и/или експлозивната опасност.
Раздел VІ
Заземители и заземителни уредби
Чл. 35. (1) Изискванията на този раздел
се прилагат при контрола на изпълнението
на електромонтажни работи на заземители
и заземителни уредби на обектите за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия и на електрическите уредби и
мрежи на потребителите с напрежение до и
над 1000 V.
(2) Изискванията на този раздел се прилагат и при контрола на изпълнението на
електромонтажни работи на заземители и
заземителни уредби за мълниезащита при
преки попадения на мълнии върху:
1. обекти за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия;
2. сгради, външни съоръжения и открити
пространства.
Чл. 36. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи на заземители
и заземителни уредби са съпротивлението
спрямо земя и качеството на връзките между
елементите на заземителната уредба.
Чл. 37. (1) При изграждането на заземителни уредби за обекти за производство, пренос
и разпределение на електрическа енергия и
при изграждането на заземителни уредби за
електрически уредби и мрежи на потребителите, както и при изграждането на заземителни
уредби за тяхната мълниезащита, се осигурява
съответствие на основните и на повторните
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заземители с изискванията на Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии, като се
използват максимално наличните естествени
заземители.
(2) При изграждането на заземителни уредби за целите на мълниезащитата при преки
попадения върху сгради, външни съоръжения
и открити пространства се осигурява съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства (ДВ,
бр. 6 от 2011 г.).
(3) Резултатите от измерванията и от изчисленията за внасяне на корекции и оценката
за съответствие на съпротивлението на заземители и заземителни уредби се отразяват в
протокол съобразно приложение № 3.
Г л а в а
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КОНТРОЛ ПРИ ПРЕД А ВА НЕ И ПРИЕМ А Н Е Н А ЗА ВЪРШ ЕН И Т Е Е Л ЕК Т РОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 38. (1) Контролът при предаване и
приемане на завършените електромонтажни
работи се извършва така, че да се установи
изпълнението на електромонтажните работи
съобразно проекта, настройката на защитните и регулиращите устройства и степента на
готовност на машините, апаратите, съоръженията и инсталациите за нормална работа.
(2) За осъществяване на контрола при
предаване и приемане на завършените електромонтажни работи изпълнителят предоставя
всички необходими документи, като актове
за скрити работи, за измерване на съпротивлението на заземителните уредби, за измерване на съпротивлението на изолацията, за
подсушаване на изолацията на машините, за
анализите и изпитванията на трансформаторното масло и др.
Чл. 39. Контролът при предаване и приемане на завършените елек т ромонта ж ни
работи включва:
1. запознаване с проекта и с изискванията
в инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на производителите на градивни
елементи – машини, съоръжения и др.;
2. проверка за съответствие с проекта и
преглед без подаване на напрежение по постоянна схема;
3. единични изпитвания на отделни машини
и съоръжения и създаване на предпоставки
за започване на комплексни изпитвания и
въвеждане на целия обект в експлоатация;
4. проверка с подаване на напрежение,
когато има пълна готовност за захранване
на обекта по постоянна схема;
5. комплексни изпитвания.
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Чл. 40. Проектантът вписва в заповедната
книга на обекта несъществените отклонения
от одобрения инвестиционен проект, установени при извършване на електромонтажните
работи. Необходимите корекции се нанасят
в п ри н ц и п н и т е и мон та ж н и т е схем и на
електрическите уредби и електропроводите.
Чл. 41. (1) Всички технически протоколи
и актове за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи се оформят
преди пускането на обекта в пробна експлоатация, като се съобразяват с изискванията
в инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на производителите на градивни
елементи.
(2) Документите за приемане на електромонтажните работи са част от цялостната
документация, която се използва при техническата експлоатация в процеса на нормалната
работа на съответния обект или съоръжение
от електрическата уредба или електропровода,
както и при текущо поддържане, извършване
на ремонти, преустройства и модернизация.
Раздел ІІ
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
електрически уредби
Чл. 42. Предавателно-приемателната документация за електрически уредби за напрежение над 1000 V съдържа:
1. протоколи за проверка на контактните
съединения на ошиновката, на комплектните
разпределителни устройства 6 – 20 kV, на
комплектните трансформаторни подстанции
и на изолаторите;
2. протоколи за проверка на прекъсвачите,
разединителите и измервателните т рансформатори за реактори, а за последните – и
данни за сушенето, ако такова е извършено;
3. протоколи за сушене на реакторите и
за проверка на преобразувателите;
4. протоколи за преглед на вентилните
отводи;
5. протоколи за преглед на кондензаторните батерии за подобряване на фактора на
мощността (cos ϕ);
6. протоколи за зареждане на електрическите апарати и съоръжения с трансформаторно масло;
7. протоколи за електрическите изпитвания на маслото;
8. протоколи за резултатите от единичните
изпитвания.
Чл. 43. Предавателно-приемателната документация за силови и измервателни трансформатори съдържа:
1. актове за преглед на трансформатора
след транспортирането до местоназначението
и за разтоварването му, както и протокол за
съхранението на трансформатора до предаването му за монтаж;
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2. актове за приемане на трансформатора
за монтаж и за проверка на херметичността;
3. протоколи за монтажа на трансформатора, за ревизия, за контролно подгряване, за
контролно подсушаване или за подсушаване
на трансформатора, за измерване на характеристиките на изолациите на трансформатора,
като се посочва евентуално решение за включване на трансформатора без подсушаване,
за изпитване и промивка на охлаждащото
устройство на трансформатора, за химически анализ на трансформаторното масло, за
проверка на газовото реле, на релето за ниво
на масло, на термометрите и на другите
средства за измерване, за изпитванията на
трансформатора, за определяне на възможността за въвеждане на трансформатора в
експлоатация без ревизия на активната част
и за изпитване на електрическата якост на
трансформаторното масло.
Чл. 44. (1) Предавателно-приемателната
документация за киселинни или алкални
акумулаторни батерии съдържа:
1. акт за готовност на батерията за заливане с електролит и формуване;
2. протокол за заливане с електролит,
формуване, разреждане и зареждане на батерията, придружен от пълни данни за всички
измерени характеристики;
3. протокол за химически анализ на акумулаторната киселина или основа, на дестилираната вода и на пресния електролит
за заливане;
4. технически отчет за монтажа на акумулаторната батерия.
(2) Предавателно-приемателната док ументаци я за су х и ак у м улаторни батерии
съдържа технически отчет за монтажа на
акумулаторната батерия.
Чл. 45. Предавателно-приемателната документация за кондензаторни батерии съдържа:
1. протокол за преглед на батерията;
2. протокол за измереното съпротивление
на изолацията на батерията;
3. протокол за капацитета на батерията;
4. протокол за изпитване на батерията с
повишено напрежение с промишлена честота.
Раздел ІІІ
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
електропроводи
Чл. 46. Предавателно-приемателната док у мен т а ц и я за к аб ел н и елек т р оп р овод и
съдържа:
1. акт за приемане на траншеи, канали,
тунели и други, предназначени за полагане
на кабели;
2. акт за скрити работи;
3. протокол за изпитванията при производителя на барабана с кабел;
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4. протокол за преглед на кабела преди
полагането му;
5. протокол за нагряване на кабела на
барабана преди полагането му при ниски
температури;
6. акт за преглед на кабела в мястото на
полагане (траншея, кабелен канал) преди
закриването му;
7. акт за разделка на кабелните муфи за
напрежение над 1000 V с изк лючение на
съединителните епоксидни муфи;
8. контролно-отчетен паспорт на съединителните муфи за напрежение над 1000 V;
9. протокол за проверка на съпротивлението на изолацията и оценка за съответствие;
10. протокол за изпитване с повишено
променливо напрежение на силов кабел след
монтажа и оценка за съответствие;
11. схема на кабелните линии, като се
посочват и заводските номера на барабаните,
положените кабели и тяхната дължина; за
кабелни линии за напрежение над 1000 V се
посочва и последователността на поставяне
на кабелите от барабаните;
12. протокол за изпитване на кабелите
непосредствено преди вк лючването им и
оценка за съответствие.
Чл. 47. Предавателно-приемателната документация за токопроводи с напрежение
над 1000 V съдържа:
1. протокол за проверка на контактните
съединения;
2. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията;
3. протокол за сфазировката на тоководещите линии;
4. протокол за преглед на изолаторите;
5. акт за скрити работи на фундаментите
и заземленията;
6. кабелен журнал;
7. протокол за измерване на съпротивлението на заземлението;
8. акт за преглед на пресичането на токопровода с различни комуникации;
9. акт за монтажа на затягащи клеми (за
гъвкави токопроводи).
Чл. 48. Предавателно-приемателната документация за шинопроводи и открити шинни
магистрали съдържа:
1. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията и оценка за съответствие;
2. протокол за сфазировката на шинопроводи и на открити шинни магистрали.
Чл. 49. Предавателно-приемателната документация за комплектни екранирани токопроводи с въздушно охлаждане съдържа:
1. протокол за проверка на качеството на
съединенията (болтови, заваръчни, пресови);
2. протокол за изпитване на изолацията
с повишено напрежение и оценка за съответствие;
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3. протокол за проверка на устройствата
за принудително охлаждане на токопровода.
Чл. 50. Предавателно-приемателната документация за въздушни електропроводи
съдържа:
1. акт за приемане на трасето;
2. дневник на работите за изпълнението
на монолитни бетонни фундаменти за стълбовете;
3. дневник за монтажа на сглобяемите
стоманобетонни фундаменти за стълбовете;
4. дневник за монтажа на стълбовете;
5. дневник за изправянето на стълбовете;
6. акт за приемане на изправените стълбове
за монтаж на проводниците и на мълниезащитните въжета;
7. протокол за контролна проверка на
стрелата на провеса на проводниците и габаритите;
8. дневник за съединението на проводниците и заземителните въжета;
9. акт за преглед на пресичани ята на
електропровода;
10. паспорт на електропровода;
11. и н вен тарен оп ис на оп ъват ел н и т е
полета;
12. протокол за измерване на съпротивленията на заземителите и оценка за съответствие съобразно приложение № 3;
13. протокол за измерване на преходното
съпротивление на съединенията на проводниците и оценка за съответствие съобразно
приложение № 1.
Чл. 51. Предавателно-приемателната документация за силови електрически инсталации
в сгради съдържа:
1. акт за преглед на положените тръби
преди покриването им;
2. протокол за изпитване под налягане на
стоманените предпазни тръби – за инсталации в експлозивоопасни помещения и зони;
3. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията и оценка за съответствие
съобразно приложение № 2;
4. протокол за единични изпитвания.
Раздел ІV
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
Чл. 52. Предавателно-приемателната документация за електрически машини и съоръжения съдържа:
1. акт за готовност на фундамента за машината или съоръжението;
2. формуляр за монтажа на машината или
съоръжението;
3. протокол за ревизия на машината или
съоръжението в разглобен вид;
4. протокол за проверка на машината или
съоръжението в сглобен вид;
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5. акт за необходимост от преглед – ревизи я на машината или съоръжението с
разглобяване;
6. акт за допускане до включване на машината без сушене;
7. протокол за контролно подгряване или
сушене на машината – ако е необходимо;
8. протокол за единични изпитвания.
Чл. 53. Предавателно-приемателната документация за подемно-транспортно оборудване
съдържа:
1. протокол за проверка на електрооборудването;
2. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията преди подаване на
напрежение и оценка за съответствие.
Чл. 54. Предавателно-приемателната документация за осветителни уредби съдържа:
1. протокол за измерване на съпротивлението на изолацията на електрическата
инсталация преди присъединяване на осветителите и оценка за съответствие;
2. протокол за проверка на закрепването
на средствата за окачване на осветители с
маса над 10 kg;
3. протокол за проверка на осветителната
уредба за правилното є функциониране;
4. протокол за реализираната осветеност
и оценка за съответствие.
Раздел V
Доку ментаци я за предаване и приемане
на завършените електромонтажни работи,
свързани със защитата, у правлението и
автоматиката
Чл. 55. Предавателно-приемателната документация за завършените електромонтажни
работи, свързани със защитата, управлението
и автоматиката на електрическите уредби и
електропроводите, съдържа:
1. протоколи за проверка на средствата за
защита, управление и автоматизация преди
изпълнението на електромонтажните работи,
ако това е предвидено в проекта;
2. протоколи за проверка на съответствието между изпълнението и изискванията на
проекта и техническата документация на
производителите на средствата за защита,
управление и автоматизация;
3. протоколи за съответствието меж ду
големината на съпротивлението на електрическите съединителни проводници и стойността, означена на скалата или в паспорта
на средството за защита, управление или
автоматизация;
4. протоколи за резултатите от измерването, настройката и изпитването на схемите
за защита, управление, сигнализация и автоматизация;
5. протоколи за проверка на съпротивлението на изолацията и оценка за съответствие.
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Раздел VІ
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонта ж ни работи в
пожароопасни и експлозивоопасни зони
Чл. 56. Предавателно-приемателната документация за електрооборудване за напрежение до 1000 V в пожароопасни и експлозивоопасни зони съдържа:
1. протоколи за измерване на съпротивлението на изолацията на жилата на кабелите
помежду им и по отношение на заземените
части и оценка за съответствие;
2. протоколи за изпитване на кабелите в
продължение на 1 min с мегаомметър 2500 V
и оценка за съответствие;
3. протоколи за проверка и/или изпитване
на уплътненията;
4. инструкции за монтаж и експлоатация
на производителите на електрооборудването.
Раздел VІІ
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
заземители и заземителни уредби
Чл. 57. (1) Предавателно-приемателната
документация за заземители и заземителни
уредби съдържа:
1. схема на заземителя или заземителната
уредба;
2. акт за скрити работи при монтажа на
изкуствените заземители и на присъединените към тях естествени заземители;
3. акт за проверка на състоянието на открито положените заземяващи проводници;
4. протоколи за измерване на съпротивлението на основните заземители без разделяне
на изкуствените заземители от естествените;
5. протоколи за измерване на съпротивлението на повторните заземители, в които е
записано как е извършено измерването – със
или без разединяване на естествените заземители.
(2) Резултатите от измерванията и от изчисленията за внасяне на корекции и оценката за съответствие на съпротивлението на
заземители и заземителни уредби се отразяват
в протокол съобразно приложение № 3.
Раздел VIIІ
Документация за предаване и приемане на
изпълнението на защитата срещу поражения
от електрически ток
Чл. 58. (1) Предавателно-приемателната
документация за изпълнението на защитата срещу поражения от електрически ток
съдържа:
1. акт за установяване на работоспособността на блокировките на електрическите
съоръжения, монтирани за осигуряване на
безопасността при работа;
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2. акт за поставяне и съответствие на
предупредителните табелки и надписи;
3. акт за съответствие с изискванията
за основна защита (защита срещу директен
допир);
4. акт за съответствие с изискванията
за защита при дефект на изолация (защита
при индиректен допир); когато се използват
различни мерки за защита, актовете може
да се съставят за всяка мярка поотделно или
за група от мерки.
(2) Актовете за съответствие с изискванията за защита при дефект на изолация
(при индиректен допир) се придружават от
протоколи с данни от проверки и оценка за
съответствие по следните показатели:
1. съпротивление на заземителните уредби
(заземителите);
2. сигурност на съединенията на заземителните и защитните проводници с елементите,
които подлежат на заземяване или на друга
защитна мярка с използване на защитен
проводник;
3. с ъ п р о т и в лен ие н а е л ек т ри че с к ат а
изолация.
(3) Когато при схема на захранване TN
и напрежени я до 10 0 0 V се използва защ и т на м я рк а „а вт омат и ч но изк л юч ва не
на захранването чрез максималнотоковата
защита“ (защитна мярка, по-рано наричана
„зануляване“), документацията съдържа и
протокол за измерване на импеданса на контура „фаза – защитен проводник“ с оценка
за ефективността на защитната мярка съобразно приложение № 4.
(4) Когато при схема на захранване TN и
напрежения до 1000 V се използва защитна
мярка „автоматично изключване на захранването чрез прекъсвачи за токове с нулева
последователност (RCD)“, документацията
съдържа и протокол за проверка на прекъсвачите за токове с нулева последователност
(RCD) с оценка за ефективността на защитната мярка съобразно приложение № 5.
(5) Документацията, изисквана по ал. 1 – 4,
може да бъде представена като обобщен
резултат от проверката и оценката за съответствие на защитата срещу поражения от
електрически ток съобразно приложение № 7.
Раздел IХ
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
електрически уредби на потребителите
Чл. 59. (1) Този раздел определя допълнителни изисквания към документацията за
предаване и приемане на електромонтажни
работи, извършвани в електрически уредби на
потребителите или части (участъци) от тях в
сгради на основното застрояване с жилищно,
общес т венообсл у ж ва що, п роизводс т вено,
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смесено и друго предназначение, второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване, временни строежи
и преместваеми обекти, след въвеждането
им в експлоатация (в процеса на тяхното
използване), като например:
1. ремонти, разширения и преустройства;
2. добавяне на нови функционални системи
(сигнални, охранителни, за пренос на данни
и сигнали и др.);
3. инсталиране на комуникационни съоръжения.
(2) Изпълнението на електромонтажните
работи по ал. 1 трябва да става съобразно
проект, изготвен по установения ред, и получено писмено съгласие от страна на собственика/ползвателя на съответния обект
или у правителни я съвет (у правител я) на
етажна собственост.
Чл. 60. (1) Когато чрез предвидените електромонтажни работи ще се извършват промени спрямо съществуващата документация
или фактическото положение на съответната
електрическа уредба или части (участъци) от
нея, включително и заземителната є уредба,
промените не трябва да нарушават безопасността и сигурността на функционирането
на съществуващата уредба и трябва да бъдат
нанесени в съществуващата документация.
Пример. Управителният съвет (управителят) на етажна собственост е решил да замени
управлението на стълбищното осветление от
стълбищен автомат с датчици за движение и
е избрал изпълнител. Изпълнителят е длъжен
да отрази в документацията за стълбищното
осветление необходимите изменения, като
ясно разг раничи елементите от инста лацията, които ще използва, и тези, които
остават неизползвани, като същевременно
документира как ще постъпи с неизползваните елементи – ще ги премахне или ще ги
остави съответно маркирани и обезопасени.
(2) В сл у ча и т е, когат о собс т вен и к ът/
ползват ел я т/у п ра ви т ел н и я т с ъве т (у п равителят) на етажна собственост не разполага с док у мен таци я за същест ву ващата
електрическа уредба/част от уредбата или
наличната документация е непълна, трябва
да се извърши заснемане поне на тази част
от електрическата уредба, която ще бъде
засегната от предвижданите промени, след
което в заснетото трябва да бъдат нанесени
необходимите промени. Документацията с
промените, оформена по установения ред,
трябва да бъде предоставена на собственика/
ползвателя/управителния съвет (управителя)
на етажна собственост.
Пример. Собственик на жилище в многофамилна сграда е сключил договор с доставчик на интернет. Доставчикът е решил да
разположи свое устройство в стълбищната
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клетка и да прекара необходимия кабел до
въпросното жилище, като използва трасето
на съществуващата звънчева инсталация.
За да осигури услугата, доставчикът трябва
предварително да получи писмено съгласие от
управителния съвет (управителя) на етажната
собственост и да внесе в документацията за
звънчевата инсталация необходимите допълнения, като осигури нормалното функциониране и безопасност на звънчевата инсталация. Когато не е налице документация за
звънчевата инсталация, доставчикът трябва
да извърши заснемане на участъка, в който
ще работи, след което в заснетото трябва
да бъдат нанесени необходимите промени.
Документацията с промените, оформена по
установения ред, трябва да бъде предоставена на управителния съвет (управителя) на
етажната собственост.
Чл. 61. Предавателно-приемателната документация за завършените електромонтажни
работи на електрически уредби на потребителите съдържа:
1. проект, изготвен по установения ред;
2. полученото писмено съгласие от страна
на собственика/ползвателя на съответния
обект или управителния съвет (управителя)
на етажната собственост;
3. документация за предвидените и извършени изменения в съществуващата електрическа уредба;
4. документация за добавените нови функционални системи (сигнални, охранителни,
пренос на данни и сигнали и др.), за инсталираните комуникационни съоръжения и др.;
5. протоколи с резултатите от извършените проверки и оценка за съответствие с
проекта и приложимите нормативни актове.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТОВАТА
А П А РАТ У РА, ИЗПОЛЗВА Н А ПРИ КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОНТА ЖНИ РАБОТИ
Чл. 62. (1) Тази глава възпроизвежда основната част от общите изисквания към тестовата апаратура, определени в европейския
стандарт EN 61557-1:2007/2013 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско
променливо напрежение до 1000 V и постоянно напрежение до 1500 V. Средства за изпитване, измерване или контрол на защитните
мерки. Част 1. Общи изисквания“ (Electrical
safety in low voltage distribution systems up
to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Equipment for
testing, measuring or monitoring of protective
measures. Part 1. General requirements).
(2) За конкретна тестова апаратура общите изисквания се прилагат съвместно със
специфичните изисквания за тази апаратура, определени в съответното приложение
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към наредбата; когато тестовата апаратура
изпълнява повече функции, за всяка от тези
функции се прилагат изискванията от съответното приложение на наредбата.
Чл. 63. Тестовата апаратура при използването є по предназначение не трябва да
създава опасности за хора, домашни животни
или имущество.
Чл. 64. Когато конструкцията на тестовата апарат у ра предви ж да ин дикаци я за
наличие на напрежение на измерителните
клеми, трябва да е предвидена и индикация
за наличие на напрежение в мрежата и за
правилното присъединяване на измервателните проводници.
Чл. 65. (1) Обявените работни условия в
общия случай са:
1. температурен диапазон от 0 °С до 35 °С;
2. положение ±90° относно нормалното
положение за преносима тестова апаратура;
3. диапазон от 85 % до 110 % от номиналното напрежение на електрозахранването,
ако се използва захранване от разпределителната мрежа;
4. честота на захранващото напрежение
±1 % (ако се използва);
5. честота на въртене в минута, указана
от производителя, за тестова апаратура със
захранване от генератор с ръчно задвижване;
6. условия за зареждане на акумулатори,
които трябва да бъдат спазени.
(2) Допълнителни обявени работни условия съобразно спецификата на тестовата
апаратура са дадени в приложенията към
наредбата.
Чл. 66. Когато тестовата апаратура се захранва от сухи или презареждаеми елементи,
се проверява дали зарядът на тези елементи
позволява провеждане на измерванията в
съответствие с тех ническ ите изиск вани я
на апаратурата. Тази проверка може да се
изпълнява автоматично като част от цикъла измервания или да е отделна функция.
При проверката батерията трябва да бъде
натоварена най-малко така, както по време
на измерванията.
Чл. 67. (1) Конструкцията на клемите на
тестовата апаратура трябва да обезпечава
сигу рно присъединяване и да не допуска
случайно допиране до части под напрежение;
защитният проводник трябва да се разглежда
като част под напрежение, с изключение на
тестова апаратура, използвана за определяне
последователността на фазите.
(2) Конструкцията на тестовата апаратура
трябва да бъде от клас II на защита срещу
поражения от електрически ток (с двойна
или усилена изолаци я), с изк лючение на
уредбите за изпитване на електрическа якост
на изолацията.
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Чл. 68. Тестовата апарат у ра трябва да
отговаря на приложимите за нея изисквания
за електромагнитна съвместимост.
Чл. 69. На тестовата апаратура трябва да
е нанесена най-малко следната лесно четима
и трайна маркировка:
1. тип;
2. единици за измерваната величина;
3. диапазони за измерване;
4. тип и обявен ток на предпазител я,
когато се използва заменяем предпазител;
5. тип на батерията/акумулатора и тяхната
полярност при поставяне в батерийния отсек;
6. обявено (номинално) напрежение, при
което функционира тестовата апаратура (за
апаратура с електрозахранване от разпределителната мрежа);
7. знак за двойна изолация, за апаратура
от клас II на защита срещу поражения от
електрически ток;
8. наименование на производителя или
неговата регистрирана търговска марка;
9. номер на модела, наименование или
друг начин за идентификация на тестовата
апаратура.
Чл. 70. В ръководството за работа с тестовата апаратура трябва да е указана неопределеността в работни условия за използване
и допълнително трябва да са дадени:
1. схеми за присъединяване;
2. методики за провеждане на измерванията;
3. кратко описание на принципите на
измерване;
4. диаграми или таблици и максимално
допустимите стойности на показанията с
отчитане на допустимите отклонения, определени от производителя (при необходимост);
5. тип на батериите/акумулаторите;
6. информация за зарядния ток, зарядното напрежение и времето за зареждане на
акумулаторите;
7. работният срок на използване на батериите/акумулаторите или възможният брой
измервания;
8. означение за степента на защита по
кода IP.
Чл. 71. (1) Тестовата апаратура трябва да
бъде изпитана при производителя в съответствие с приложимите за нея продуктови
стандарти.
(2) В процеса на използване тестовата
апаратура трябва да бъде проверявана съобразно нормативните актове за метрологичен
контрол в Република България.
(3) Сроковете за периодична проверка се
определят съобразно степента на използване
на съответната тестова апаратура от собственика/ползвателя, но най-малко веднъж
на 10 години, ако срок ът за периоди чна
проверка не е определен от производителя
или в нормативен акт.
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§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проверка“ е преднамерено действие,
посредством което се проверява съответствието с определени изисквания. Тя включва
преглед, измерване и/или изпитване.
2. „Преглед“ е визуален преглед на док у мен таци я, елемен т и ли съвк у пност от
елементи на електрическа уредба или електропровод за установяване на съответствие
с определени изисквания.
3. „Измерване“ е дейност, която се извършва с предписано средство за измерване, за
установяване на стойностите на величина за
количествено оценяване на съответствието
с определено изискване.
4. „Изпитване“ е дейност, която се извършва с предписано съоръжение, за качествено
оценяване на съответствието с определено
изискване – например „издържа“ или „не
издържа“ изпитвателно напрежение 1 kV
за 1 min.
5. „Защита срещу директен допир“ е защита, с която се предотвратяват поражения
от електрически ток поради допиране или
опасно прибли жаване до части с опасно
напрежение.
6. „Защита при индиректен допир“ е защита, с която се предотвратяват поражения
от електрически ток поради възникване на
опасни напрежения на части, които нормално
не се намират под напрежение, при дефект
на електрическа изолация.
7. „Изпълнител на електромонтажни работи“ е лицето – юридическо или физическо,
което извършва електромонтажните работи.
8. „Електропреносна мрежа“, „електрора зп редел и т ел на м реж а“, „спома гат ел н и
мреж и“ и „елект ропроводи“ са термини,
определени в допълнителната разпоредба на
Закона за енергетиката.
9. „Тестова апаратура“ е обобщаващ термин за средства за измерване, изпитвателни
съоръжения и контролна апаратура.
10. „Рабо т но на п режен ие в м реж ата“
(operating voltage in a system) е стойността на
напрежението при нормални условия в дадения момент и в дадената точка на мрежата.
11. „Напрежение спрямо земя“ (voltage
against earth) в разпределителните мрежи със
заземена неутрала е напрежението между
фазов (линеен) проводник и заземената неутрала, а във всички други разпределителни
мрежи – напрежението между незаземените
фазови (линейни) проводници и земя, когато един от фазовите проводници е свързан
директно със земя.
12. „Напрежение при дефект“ (fault voltage)
е напрежението, възникващо на достъпни
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токопроводими части (и/или външни токопроводими части) спрямо земя при дефект
на изолация.
13. „Напрежение при допиране (докосване)“ [(effective) touch voltage] е напрежението
между токопроводими части при едновременното им допиране от човек или домашно
животно.
14. „Условна граница на напрежението
п ри доп и ра не (доко сва не)“ (conventional
touch voltage limit) е максимално допустимото за неограничено време напрежение при
допиране (докосване) за дадените условия
на външни въздействия, като правило 50 V
ефективна стойност при променливо напрежение или 120 V при постоянно напрежение
без пулсации.
15. „Обявено (номинално) напрежение на
тестова апаратура“ (rated voltage of measuring
equipment) е напрежението, при което трябва
да функционира тестовата апаратура и неговата стойност трябва да бъде маркирана
на апаратурата.
16. „Обявено (номина лно) измервателно напрежение“ (rated measuring voltage) е
напрежението на измервателните клеми в
процеса на измерване.
17. „Изходно напрежение“ (output voltage) е
напрежението на изходните клеми на тестова
апаратура, при което тази апаратура трябва
или може да отдава електрическа енергия.
18. „Напрежение при отворена верига“
(open-circuit voltage) е напрежението на клемите на тестова апаратура при отсъствие на
натоварване.
19. „Влияние на напрежението на разпределителната мрежа“ (effects of the distribution
system voltage) е вли янието, което оказва
напрежението на разпределителната мрежа
на функционирането на тестовата апаратура
и следователно на резултата от измерването.
2 0. „Вън ш но на п р ежен ие“ (ex traneous
voltage) е на п режен ие т о, кое т о може да
възникне при външни въздействи я върх у
тестовата апаратура и да повлияе на нейната
работа, но не може да бъде използвано за
функционирането на тестовата апаратура.
21. „Ток на късо съединение“ (short-circuit
current) е токът, протичащ през свързани на
късо клеми на тестова апаратура.
22. „Свръхток“ е всеки ток, който превишава номиналния ток на натоварване.
23. „Обявена честота“ (rated frequency) е
честотата, за работа на която е предназначена тестовата апаратура.
2 4. „Зем я“ (ear th) е т окоп ровод и мата
маса земя, чийто електрически потенциал
условно се приема за равен на нула в която
и да е точка.
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25. „Общо съпротивление на заземяване“
(total earthing resistance) е съпротивлението
между главната заземителна/защитна клема
и земя.
2 6 . „ Н о р м а л н и у с л о в и я “ (r e fe r e n c e
conditions) е съвкупност от зададени стойности и/или диапазони от стойности на
влияещи величини, при които трябва да бъде
определяна допустимата неопределеност за
тестовата апаратура.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64
от 2004 г.), с което е въведена Директива
98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 4
ЗУ Т и отменя Наредба № 3 от 2007 г. за
технически правила и нормативи за контрол
и приемане на електромонтажните работи
(ДВ, бр. 78 от 2007 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 2 и чл. 50, т. 13
П Р ОВЕ Р К А Н А Н Е П Р Е К Ъ С Н АТ О С Т Т А
Н А Е Л ЕК Т РИ Ч ЕС К И П РОВОД Н И Ц И И
ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на непрекъснатостта на
електрически проводници и техни съединения за
защита срещу поражения от електрически ток и
за функционални цели, както и на оценката за
съответствие с изискванията на нормативната
документация.
1.2. Към електрическите проводници и съединения за целите на защитата срещу поражения
от електрически ток се отнасят:
а) за щ и т н и т е п ровод н и ц и, вк л юч и т ел но
проводниците за изравняване на потенциалите;
б) връзките на проводниците по буква „а“ с
достъпните за допиране токопроводими части,
които подлежат на защита при индиректен
допир.
1.3. Към елек т ри ческ и т е с ъ ед и нен и я за
функционални цели се отнасят и тоководещите
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проводници на крайни електрически вериги в
затворен контур.
1.4. Това п ри ложен ие се п ри ла га и п ри
проверката съгласно чл. 11 за непрекъснатост
на проводниците преди инсталиране – преди
полагането или прокарването им.
1. 5. Пр и лож ен и е т о е п р ед н а з н ач ен о з а
персона ла на елект ролаборатории и органи
за контрол при проверка на изпълнението и
при приемането на електромонтажни работи в
електрически у редби с напрежение до 1000 V
и над 1000 V по отношение на проверката на
непрекъснатостта на електрически проводници
и техни съединения.
2. Термини и определения
В това приложение се използват термини и
определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
3. Контролирана величина. Метод на измерване и оценка за съответствие
3.1. При проверката и оценката за съответствие на непрекъснатост та на електрически
проводници и тех ни съединени я за защи та
срещу поражения от електрически ток и за
функционални цели обект на контрол е съп ро т и влен иет о на п ровод н и ц и т е и т ех н и т е
съединения.
3.2. Съпротивлението се измерва по метода
на пряко измерване. В практиката се провеждат
четири основни групи измервания:
3.2.1. измервания на съпротивлението на
за щ и т н и т е п ровод н и ц и, п рис ъед и нен и к ъм
главната заземителна/защитна к лема;
3.2.2. измервани я на заземителните проводници, присъединени към основните и към
локалните заземители;
3.2.3. измервания на съпротивлението на
за щ и т н и т е п ровод н и ц и, п рис ъед и нен и к ъм
защитаваното оборудване;
3.2.4. измервания на защитните проводници за основно и допълнително изравняване
на потенциалите и техните присъединявания.
3.3. Необход и м и т е за кон к ре т ен с л у ча й
измервания се определят в проекта.
3.4. За големина на измереното съпротивление се п риема показанието на тестовата
апарату ра.
3.5. Оценката за съответствие се изразява
в с ра внен ие на измерен и т е с т ой нос т и с ъ с
стойности, определени в нормативен акт, в
проекта, в документацията на производителя
на проводника или с приблизително изчислени
стойности съобразно номина лното сечение,
спец ифи ч но т о с ъп ро т и влен ие и д ъ л ж и ната
на проводника. Практически е установено, че
качествено присъединяване се осигу рява при
преходно съпротивление не по-голямо от 0,05 Ω.
3.6. Стойности на специфичното съпротивление, R 30°, за медни проводници при температура
30 °С в зависимост от номиналното им сечение, S,
са дадени в следващата таблица.
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Номинално сечение Специфично съпротивлена проводника, S, ние на проводника, R 30°,
mm 2
при температура 30 °С,
mΩ/m
1,5
2,5
4
6
10
16
25

12,5755
7,5661
4,7392
3,1491
1,8811
1,1858
0,7525

За температури на проводниците, Θ, различни от 30 °С, специфичните съпротивления на
проводниците могат да бъдат преизчислени по
формулата:
R Θ = R 30°С [1+α(Θ – 30 °С)],
където α = 0,00393 K-1 е���������������������
температурният коефициент за медта.
3.7. Когато изпитваната електрическа вери га с ъд ърж а раз л и ч н и с ъед и нен и я, кои т о
могат да се проявят като галваничен елемент,
и съпротивлението зависи от полярността на
изпитвателното напрежение, се прави смяна на
полярността на изпитвателното напрежение.
Така се получават два предварителни резултата.
За окончателен резултат се приема по-голямата
измерена стойност.
3.8. Проводници с много голяма дължина,
проводници с малко напречно сечение, лоши
контакти, неправилно изпълнени съединения
и други могат да бъдат причина за неприемливо големи стойности за съпротивлението на
защитни проводници.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура, използвана за измерване на съпротивлението на заземителни
проводници, защитни проводници и проводници за защитно изравняване на потенциали,
включително техните взаимни свързвания и
свързвани ята към дост ъпни токопроводими
части, подлежащи на защита при индиректен
допир, трябва да отговаря на общите изисквания към тестовата апаратура по глава четвърта
на наредбата и на специфичните изисквания,
дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания към тестовата апарат у ра, заимствани от европейск и я
стандарт EN 61557-4:2007 „Електробезопасност
в разпределителни мрежи за ниско променливо
напрежение до 1000 V и постоянно напрежение
до 1500 V. Средства за изпитване, измерване
или контрол на защитни мерки – Част 4: Съпротивление на заземителни проводници, защитни проводници и проводници за защитно
изравняване на потенциали“ (Electrical safety in
low voltage distribution systems up to 1000 V a. с.
and 1500 V d. с. Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 4:
Resistance of earth connection and equipotential
bonding), са:
а) измерителното напрежение може да бъде
постоянно или променливо, като при отворе-
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на верига не трябва да превишава 24 V, но не
трябва да бъде по-малко от 4 V;
б) измерителният ток в границите на минималния диапазон на измерване трябва да бъде
най-малко 0,2 А;
в) т ес т овата а парат у ра за измерва не на
съпротивление, използваща постоянно измерително напрежение, трябва да има превключвател
на полярността или да допуска превключване
на полярността с помощта на измервателните
проводници;
г) диапазонът на измерване, в границите на
който неопределеността в работни условия на
използване не превишава ±30 % от измерената
стойност, трябва да включва стойности от 0,2
до 2 Ω;
д) диапазонът на измерване трябва да бъде
маркиран на тестовата апаратура; когато резултатите от измерванията се представят само
в ана логов ви д, диапазонът на измервани я
трябва да бъде указан на скалата и да обхваща
не по-малко от 50 % от дължината на скалата;
е) разделителната способност на цифрова
тестова апаратура трябва да бъде не по-малка
от 0,1 Ω;
ж) тестовата апаратура трябва да издържа
без повреди, създаващи опасност за оператора,
сл у чайно присъедин яване к ъм напрежение,
равно на 120 % от номиналното напрежение
на разпределителната мрежа, за което е била
предвидена дадената тестова апаратура, като
при това защитните устройства на апаратурата
могат да сработват.
4.3. В допълнение към изискванията за маркировка, указани в глава четвърта на наредбата,
на тестовата апаратура трябва да са нанесени
следните данни:
а) напрежение при отворена верига;
б) измерителен ток;
в) номинално напрежение на мрежата, за
което е предвидена тестовата апаратура;
г) диапазон на измерване.
4.4. Ръководството за работа с тестовата апаратура трябва да съдържа следната информация
в допълнение на указаната в глава четвърта
на наредбата:
а) предупреждение за това, че измерванията трябва да се провеждат само при напълно
обезточени части на електрическата уредба;
б) предупреждение за това, че на резултатите
от измерванията могат да въздействат неблагоприятно пълните съпротивления на допълнителни работни вериги, включени паралелно,
или токове на преходни процеси;
в) указания за правилни действия, когато
захранването на тестовата апаратура се осигурява от генератор с ръчно задвижване.
5. Изисквания за квалификация на персонала
5.1. Измервани ята се извършват само от
к валифициран елект ротехническ и персона л,
преминал специално обучение.
5.2. Измерванията при напрежения до 1000 V
се провеждат от едно лице, притежаващо наймалко трета квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеж-
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дането, съгласно Правилника за безопасност и
здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V или Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
5.3. Измерванията при напрежения над 1000 V
се провеждат от две лица, притежаващи съответно най-малко четвърта и трета квалификационна
група за безопасност при работа в електрически
уредби и мрежи, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
6. Подготовка и провеждане на измерванията
6.1. При подготовката за провеж дане на
измерванията се извършват:
а) запознаване с проектната документация
и с резултатите от предходни измервания;
б) установяване на параметрите на проверяваните вериги;
в) подготовка на необходимата тестова апаратура и защитни средства;
г) установяване със сигурност, че напрежението към проверяваните вериги е изключено от
всички страни и отсъства остатъчно напрежение.
6.2. Преди началото на работа в зоната на
измерванията трябва да бъдат изпълнени всички
организационни и технически мерки за безопасност, съответно по Правилника за безопасност
и здраве при работа по електрообзавеждането
с напрежение до 1000 V или по Правилника за
безопасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
6.3. Подготовката на тестовата апаратура за
провеждане на измерване и самото измерване
се извършват съобразно указанията на производителя на тестовата апаратура.
7. Контрол за точността на резултатите от
измерванията
7.1. Контролът за точността на резултатите от
измерванията се осигурява чрез периодичната
проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
7.2. Забранява се провеждане на измервания
с тестова апаратура с просрочена периодична
проверка (калибриране).
8. Оформяне на резултатите от проверките
и оценката за съответствие
8.1. Резултатите от проверките и оценката
за съответствие се регист рират в протокол
съобразно приложената примерна форма. Резултатите от оценката за съответствие може да
бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
8.2. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени
до знанието на изпълнителя/възложителя за
предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
8.3. Протоколът се оформя като електронен документ и се съхранява в съответна база
данни на електролабораторията или органа за
контрол. Екземпляр от протокола се съхранява
и на хартиен носител в архива на електролабораторията или органа за контрол. Протоколите
се съхраняват най-малко 5 години.
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Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ И ТЕХНИ
СЪЕДИНЕНИЯ И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
.............................................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ...................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация ........................................................... години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............. години
Дата на последната проверка ......................................................................................................................................
Раздел D. Обхват на проверката
..............................................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от измерванията
№ по
ред

Предназначение и местоположение на проводника или
съединението

Измерено
съпротивление,
Ω

Оценка за
съответствие,
да/не

1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на непрекъснатост
Състояние на непрекъснатост: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или
потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за непрекъснатостта на проводници и техни съединения, описана по-горе, е „НЕ
СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни
действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този
протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен
в раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .........................................................................
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Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ……………………………………………………………………….
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ……………………………………………..
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3, чл. 28, ал. 3 и чл. 51, т. 3
П Р ОВЕ РК А Н А С ЪП Р О Т И В Л Е Н И Е Н А
ЕЛЕКТРИЧЕСК А ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНК А
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на съпротивлението
на електрическа изолация и на оценката за
съответствие с изискванията на нормативната
документация.
1.2 . При лож ен ие т о е п р ед н а з н ачено з а
персона ла на елект ролаборатории и органи
за контрол при проверката на изпълнението
и при приемането на елект ромонта ж ни работи в електрически у редби с напрежение до
1000 V по отношение на съпротивлението на
електрическа изолация. Приложението не се
прилага при проверка на съпротивлението на
изолация на електропроводи.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини
и определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
2.2. Съобразно спецификата на приложението
се използва следният термин и неговото определение: съпротивление на изолация – отношение
на напрежението, приложено към диелектрик
към протичащия през него ток (ток на у течка).
3. Контролирана величина. Метод на измерване
3.1. При проверката и оценката за съответствие на съп рот ивлението на елек т ри ческа
изолация обект на контрол е съпротивлението
на изолацията на електрическа у редба, на нейни части или на нейни елементи (проводници,
кабели и др.).
3.2 . С ъп р о т и в лен ие т о на изола ц и я та с е
измерва по метода на волтметъра – амперметъра и се определя като отношение на изпитвателното напрежение, подавано от тестовата
апарату ра, и изпитвателния ток, преминаващ
през изпитваната изолация.
3.3. За големина на измереното съпротивление се п риема показанието на тестовата
апарату ра (мегаомметъра).
3.4. С ъп р о т и в лен ие т о на изола ц и я т а с е
измерва меж ду:

(подпис)
(подпис)
(подпис)

а) всек и от тоководещите (фазовите, линейните) проводници L1, L2 и L3 поотделно и
неутралния проводник N, съответно проводник
PEN;
б) меж ду проводник L1 и проводниците L2
и L3 поотделно;
в) меж ду проводник L2 и проводник L3;
г) всек и от тоководещите (фазовите, линейните) проводници L1, L2 и L3 и защитния
проводник PE, като се допуска проводниците
L1, L2 и L3 да бъдат взаимносвързани;
д) неу т ра лни я проводник N и защитни я
проводник PE.
3.5. Необход и м и т е за кон к ре т ен с л у ча й
измервания се определят в проекта.
3.6. Измерването на съпротивлението на
изолаци ята се извършва преди присъедин яването на пот ребителите или след тя х ното
отсъединяване, за да има увереност, че резултатите няма да бъдат повлияни от някой от
потребителите.
3.7. Критерий за оценка на съответствието
е измереното съпротивление на изолаци ята
да не е по-малко от стойността, определена в
нормативен акт, в проекта или в документацията на производителя на съответния елемент
на електрическата уредба.
3.8. Когато съпротивлението на изолацията
е измерено с изпитвателни напрежения, посочените в следващата таблица и измерените
стойности са не по-малки от съответните минимални стойности в таблицата, резултатите от
измерванията се считат за съответстващи, ако
главният прекъсвач и всяка разпределителна
верига са подложени на отделно измерване и
всички крайни вериги са вк лючени, а товарът
е изк лючен или отсъединен.
Номинално
напрежение на
веригата, V

Постоянно Минимално
изпитател- съпротивлено напре- ние на изожение, V лацията, МΩ

БСНН и ПСНН

250

0,5

До 500 V вкл. и ФСНН

500

1

Над 500 V

1000

1

Таблицата се използва и при проверка на
съпротивлението на изолация между незаземен
защитен проводник и земя.
3.9. Веригите ФСНН се изпитват със същото
изпитателно напрежение като това, което се
прилага към първичната страна на източника.
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3.10. Когато електрическата верига съдържа елементи, които по време на измерването
могат да повлияят на резултата или да бъдат
повредени, техните тоководещи проводници
трябва да бъдат отсъединени и заземени. Когато
практически не е възможно да се отсъединят
тези елемен т и, изпи т вателното напрежение
за съответната верига трябва да се намали до
250 V постоянно напрежение, а измереното
съпротивление на изолацията трябва да е наймалко 1 МΩ.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апарату ра трябва да отговаря
на общите изисквания, определени в глава четвърта на наредбата, както и на специфичните
изисквания, дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания, заимствани
от EN 61557-2 „Електробезопасност в разпределителни мреж и за ниско променливо напрежение до 1000 V и постоянно напрежение
до 1500 V. Средства за изпитване, измерване
или контрол на защитни мерки. Част 2: Съпротивление на изолация“ (Electrical safety in
low voltage distribution systems up to 1000 V a.c.
and 1500 V d.c. Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 2:
Insulation resistance), са:
а) за измерванията да се използва постоянно
изпитвателно напрежение;
б) големината на изпитвателното напрежение да съответства на напрежението, за което
е предвидена съответната изолация;
в) напрежението при отворена измервателна
верига на тестовата апарату ра да не превишава
номиналното изходно напрежение повече от
1,5 пъти;
г) външно променливо или постоянно напрежение до 1,2 Un на у редбата, слу чайно подадено на тестовата апарату ра в продължение
на 10 s, не трябва да я повреж да;
д) изпитвателният ток, преминаващ през
проверяваната изолаци я, т рябва да бъде не
по-малък от 1 m A и не по-голям от 15 m A;
е) при свързване на кондензатор с капацитет
5 µF паралелно на измерваното съпротивление резултатът от измерването не трябва да
се отличава от резултата от измерването без
кондензатора с повече от 10 %.
5. Изисквания за квалификация на персонала
5.1. Измервани ята се извършват само от
к валифициран елект ротехническ и персона л,
преминал специално обу чение.
5.2. Измерванията при напрежения до 1000 V
се провеж дат от едно лице, притежаващо наймалко трета квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането, съгласно Правилника за безопасност и
здраве при работа по електрообзавеж дането с
напрежение до 1000 V или Правилника за без-
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опасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
5.3. Измерванията в разпределителни уредби,
главни разпределителни табла и по магистрални
шинопроводи се извършват от две лица с трета
квалификационна група без наряд.
6. Подготовка и провеждане на измерванията
6.1. При подготовката за провеж дане на
измерванията се извършват:
а) запознаване с проектната документация
и с резултатите от предходни измервания;
б) установяване на параметрите на проверяваните вериги;
в) установяване на параметрите на проверяваната изолация – напрежение, за което тя
е предвидена;
г) установяване със сигурност, че напрежението към проверяваната изолация е изк лючено от всички страни и отсъства остатъчно
напрежение;
д) установяване, че т оварът е изк лючен
сигурно или е отсъединен.
6.2. Преди началото на работа в зоната на
измерванията трябва да бъдат изпълнени всички
организационни и технически мерки за безопасност съгласно Правилника за безопасност
и здраве при работа по електрообзавеж дането
с напрежение до 1000 V.
6.3. Подготовката на тестовата апаратура за
провеж дане на измерване и самото измерване
се извършват съобразно указанията на производителя на тестовата апаратура.
7. Контрол за точността на резултатите от
измерванията
7.1. Контролът за точността на резултатите от
измерванията се осигурява чрез периодичната
проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
7.2. Забранява се провеж дане на измервания
с тестова апаратура с просрочена периодична
проверка (калибриране).
8. Оформяне на резултатите от проверките
и оценката за съответствие
8.1. Резултатите от проверките и оценката
за съответствие се регист рират в протокол
съобразно приложената примерна форма. Резултатите от оценката за съответствие може да
бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
8.2. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени до
знанието на изпълнителя/възложителя за предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
8.3. Протоколът се оформя като електронен
док у мен т и се съх ран ява в съот вет на база
данни на електролабораторията или органа за
контрол. Екземпляр от протокола се съхранява
и на хартиен носител в архива на електролабораторията или органа за контрол. Протоколите
се съхраняват най-малко 5 години.
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Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № …………….. /Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ИЗОЛАЦИЯ
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
.............................................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ....................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............. години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката
.............................................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от измерванията
№ по
ред

Предназначение и местоположение на проверяваната
изолация

Измерено
съпротивление,
МΩ

Оценка за
съответствие,
да/не

1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на изолацията
Състояние на изолацията: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или
потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за състоянието на изолация, описана по-горе, е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията,
класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна
проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните,
съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен в
раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за .....................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за .............................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .............................................................................

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ...............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ......................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1, чл. 37, ал. 3,
чл. 50, т. 12 и чл. 57, ал. 2
ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на съпротивлението на
заземители и заземителни уредби и на оценката
за съответствие с изискванията на нормативната
документация.
1.2. Приложението е предназначено за персона ла на елек т ролаборатории и органи за
контрол при контрола на изпълнението и при
приемането на електромонтажни работи в електрически уредби с напрежение до 1000 V и над
1000 V по отношение на съпротивлението на
заземители и заземителни уредби за целите на
функционирането на електрическите уредби, на
защитата срещу поражения от електрически ток
и за мълниезащитата.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини
и определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии, Наредба
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради и на Наредба № 4 от 2010 г.
за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
2.2. Съобразно спецификата на приложението се използват следните термини и техните
определения:
а) спомагателен заземяващ електрод (auxiliary
earth electrode) – допълни телен заземи телен
електрод за протичане на тока, необходим за
измерванията;
б) съпротивление на спомагателния заземяващ
електрод (auxiliary earth electrode resistance) – съпротивление на допълнителния заземяващ електрод, през който протича токът, необходим за
измерванията;
в) сонда (probe) – допълнителен заземяващ
електрод, използван като сонда за селективен контрол на потенциалите по време на измерванията;
г) съпротивление на сонда (probe resistance) – съпротивление на допълнителния заземяващ елек-

трод, използван като сонда за селективен контрол
на потенциалите по време на измерванията.
3. Методи на измерване
3.1. При проверката и оценката за съответствие
на съпротивлението на заземители и заземителни уредби обект на контрол е съпротивлението
спрямо земя.
3.2. За измерване на съпротивлението се прилагат три метода, както следва:
а) метод С1 – измерване с помощта на измерител на заземители;
б) метод С2 – измерване с помощта на измерител на импеданса на контура при дефект
спрямо земя;
в) метод С3 – измерване с токови клещи.
3.3. Измерване по метод С1.
При измерването на съпротивлението на
заземители и заземителни уредби по метода С1
променлив ток с постоянна големина протича
между отсъединения измерван заземител (Е) и
един спомагателен заземител (Н), разположен на
такова разстояние от измервания заземител, че
зоните на тези два заземителя да не си влияят.
Втори временен заземител (S), който може
да представлява метален прът, набит в земята,
е разположен по средата между E и Н. Измерва
се спадът на напрежение между Е и S. В повечето случаи е достатъчно S да се разположи на
разстояние около 20 m от Е и Н.
За да се използва рационално разполагаемото
място, заземителите може да са разположени:
– в една линия, както е показано на фиг. С1а),
или
– в триъгълник, както е показано на фиг. С1б).
Съпротивлението на заземителя се определя
по напрежението между Е и S, разделено на тока,
протичащ между Е и Н, при условие че между
заземителите няма взаимно влияние.
За да се п ровери да ли съп рот ивлението
на заземителя съответства на действителното
(истинското), се извършват две допълнителни
измервания, при които вторият временен заземител (S) се премества спрямо първоначалното му
положение на около 10 % от линейното разстояние
между Е и Н. Когато трите резултата са много
близки, средната стойност от трите измервания
се приема за съпротивление на заземителя Е.
В противен случай измерванията се повтарят
при по-голямо разстояние между Е и Н.
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частите от контура, различни от заземителя, поради
което полученият резултат от това измерване може
да бъде приет като стойност, достатъчно близка
до съпротивлението на заземителя.
Много е важно заземителният проводник отново да бъде присъединен към главната защитна
(заземителна) клема (МЕТ) на уредбата, преди да
бъде възстановено електрозахранването.

а) Електродите са разположени в една линия

1 – Временно отсъединяване на заземителния
проводник от главната защитна (заземителна)
клема (МЕТ)

б) Електродите са разположени в триъгълник
1 – Средство за измерване
RE – съпротивление на измервания заземител
RS – с ъпротивление на спомагателния заземител
(напреженова сонда)
RH – с ъпротивление на спомагателния заземител
(токова сонда)
Фиг. С1. Измерване на съпротивлението на
заземител
3.4. Измерване по метод С2.
При измерването на съпротивлението на заземители и заземителни уредби по метода С2 – измерване с помощта на измерител на импеданса
на контура на дефект спрямо земя, в точката на
захранване на електрическата уредба се използва
измерител по европейския стандарт EN 61557-3,
който позволява да се извърши измерване върху
тоководеща част на главния прекъсвач, с прекъсване на електрозахранването на уредбата и временно отсъединяване на заземителния проводник
от главната защитна (заземителна) клема (МЕТ).
Тестовата апаратура трябва да се настрои на
подходящия обхват за големината на импеданса
на контура при дефект спрямо земя, който може
да се получи за дадената заземителна уредба (в
общия случай обхват от 0 до 20 Ω).
Тестовата апаратура се присъединява, както е
показано на фиг. С2. В случай на съмнение тестовата апаратура трябва да се присъедини съобразно
инструкциите на производителя.
Само малък процент от измерения импеданс
на контура при дефект спрямо земя се дължи на

Фиг. С2. Измерване на съпротивлението на заземител с помощта на измерител на импеданса
на контура при дефект спрямо земя
3.5. Измерване по метод С3.
При измерването на съпротивлението на заземители и заземителни уредби по метода С3 – измерване с помощта на токови клещи, се използва
схемата, показана на фиг. С3.
Първата клеща индуктира измервателно напрежение U в контура, а втората клеща измерва
тока I в контура. Съпротивлението на контура
се изчислява, като се раздели напрежението U
на тока I.
Като се отчита, че резултантната големина на
паралелните съпротивления R1 … R n обикновено
е пренебрежима, измерваното съпротивление е
равно на измерената стойност на контура или на
мъничко по-малка стойност.
Намотките за напрежение и за ток могат да
бъдат разположени в отделни клещи или в една
комбинирана клеща.
Този метод може директно да се прилага в
схеми TN и в отворени контури на схеми ТТ.
За схеми ТТ, за които неизвестно първо свързване със земя е допустимо, контурът може да бъде
затворен, като по време на измерването се реализира една временна връзка между заземителя и
неутралния проводник (приблизително схема TN).
За да се избегнат евентуални рискове поради
токове, породени от разликите в потенциалите
между неутралата и земята, подходящо е да се
прекъсва веригата по време на свързването или
отсъединяването.
Стойностите за съпротивлението, получени по
метода С3, във всички случаи са по-големи от
тези, получени по метода С1.
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Фиг. С3. Измерване на съпротивлението на заземител с токови клещи
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура трябва да отговаря на
общите изисквания, определени в глава четвърта
на наредбата, както и на специфичните изисквания, дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания, заимствани от
EN 61557-5 „Електробезопасност в разпределителни
мрежи за ниско променливо напрежение до 1000 V
и постоянно напрежение до 1500 V. Средства за
изпитване, измерване или контрол на защитни
мерки. Част 5: Съпротивление на заземители и
заземителни уредби“ (Electrical safety in low voltage
distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures – Part 5: Resistance to earth), са:
а) максималната неопределеност не трябва да
превишава ±30 % при следните условия:
– шумово напрежение 3 V/400 Hz, 60 Hz, 50 Hz,
16,66 Hz или постоянeн ток, подаван между E(ES)
и S изпитателните клеми;
– съпротивлението на спомагателните сонди да
е в обхвата от 0 до 100 Re, но не повече от 50 kΩ;
б) трябва да се използва променливо изпитателно напрежение, без постоянна съставна; изпитателното напрежение не трябва да превишава
50 Veff (70 Vpic) или изпитателният ток трябва да е
по-малък от 3,5 mAeff (5 mA pic), или изпитателният
сигнал трябва да е приложен за не повече от 30 ms;
в) тестовата апаратура трябва да има индикация
за прекомерно съпротивление на спомагателните
изпитателни електроди;
г) външно напрежение до 120 % от номиналното
напрежение на мрежата, подадено на тестовата
апаратура, не трябва да я поврежда или да предизвиква каквато и да е опасност за оператора; освен
това стопяем предпазител в тестовата апаратура
не трябва да се стопява.
5. Специфични изисквания към маркировката
В допълнение на изискванията към маркировката, определени в глава четвърта на наредбата,
тестовата апаратура трябва да има обозначения
на клемите, както следва:
а) Е – клема за заземяващия електрод;
б) ES – клема за сондата, разположена поблизко до заземяващия електрод;
в) S – клема за сондата;
г) Н – клема за спомагателния заземяващ
електрод.
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6. Изисквания за квалификация на персонала
6.1. Измерванията се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, преминал
специално обучение.
6.2. Измерванията при напрежения до 1000 V
се провеждат от едно лице, притежаващо наймалко трета квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането,
съгласно Правилника за безопасност и здраве
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V или Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи.
6.3. Измерванията при напрежения над 1000 V
се провеждат от две лица, притежаващи съответно
най-малко четвърта и трета квалификационна
група за безопасност при работа в електрически
уредби и мрежи, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби
на електрически и топлофикационни централи и
по електрически мрежи.
7. Подготовка и провеждане на измерванията
7.1. При подготовката за провеждане на измерванията се извършват:
а) запознаване с проектната документация и с
резултатите от предходни измервания;
б) установяване на параметрите на проверявания заземител/заземителна уредба;
в) установяване със сигурност, че напрежението
към проверявания заземител или заземителна
уредба е изключено от всички страни и отсъства
остатъчно напрежение;
г) установяване, че веригата на товара е изключена сигурно или е отсъединена.
7.2. Преди началото на работа в зоната на
измерванията трябва да бъдат изпълнени всички
организационни и технически мерки за безопасност
съгласно Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V, съответно Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи.
7.3. Подготовката на тестовата апаратура за
провеждане на измерване и самото измерване се
извършват съобразно указанията на производителя
на тестовата апаратура.
8. Контрол за точността на резултатите от
измерванията
8.1. Контролът за точността на резултатите от
измерванията се осигурява чрез периодичната
проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
8.2. Забранява се провеждане на измервания
с тестова апаратура с просрочена периодична
проверка (калибриране).
9. Оформяне на резултатите от проверките и
оценката за съответствие
9.1. В получените при измерването стойности за
съпротивлението могат да бъдат внесени корекции
съобразно предназначението на проверявания
заземител/заземителна уредба – за електрическа
уредба или за мълниезащитна уредба, съобразно
периода, в който се провеждат измерванията
(влажен или сух), както и по други основания,
които са предвидени в нормативен акт, в проекта
или в специализираната литература.
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9.2 . Ре зул т ат и т е о т п р оверк и т е и оценката за съответствие се регистрират в протокол съобразно приложената примерна форма.
Резултатите от оценката за съответствие може
да бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
9.3. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени
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до знанието на изпълнителя/възложителя за
предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
9.4. Протоколът се оформя като електронен
документ и се съхранява в съответна база данни
на електролабораторията или органа за контрол.
Екземпляр от протокола се съхранява и на хартиен
носител в архива на електролабораторията или
органа за контрол. Протоколите се съхраняват
най-малко 5 години.

Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20

г.

ПРОВЕРК А НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
..............................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ....................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ................ години
Дата на последната проверка ........................................................................................................................................
Раздел D. Обхват на проверката
..............................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от измерванията
№
Измерено Коригирано Допустимо Оценка за
Предназначение и местоположение на проверяпо
съпротивсъпротивсъпротив- съответствие,
вания заземител/заземителна уредба
ред
ление, Ω
ление, Ω
ление, Ω
да/не
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на заземителя/заземителната уредба
Състояние на заземителя/заземителната уредба: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за състоянието на заземител/заземителна уредба, описан/а по-горе, е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна
проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този протокол.
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Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен в
раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за .....................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за .............................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .............................................................................
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер ...............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ......................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)

Приложение № 4
към чл. 14, ал. 2 и чл. 58, ал. 3
ПРОВЕРК А НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА
ПРИ ДЕФЕКТ НА ИЗОЛАЦИЯ – ИМПЕДАНС
НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК“ ИЛИ „ФАЗА – ПРОВОДНИК PEN“, КАТО
ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗАЩИТНАТА МЯРК А „АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ЧРЕЗ МАКСИМАЛНОТОКОВАТА ЗАЩИТА“
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на импеданса на контура
„фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ при дефект на изолация като елемент
от оценката за ефективността на защитата срещу
поражения от електрически ток чрез защитната
мярка „автоматично изключване на захранването
посредством максималнотоковата защита“.
1.2. Приложението е предназначено за персонала на електролаборатории и органи за контрол
при контрола на изпълнението и при приемането
на електромонтажни работи в електрически
уредби с напрежение до 1000 V с директно заземена неутрала по отношение на импеданса
на контура „фаза – защитен проводник“ или
„фаза – проводник PEN“ при дефект на изолация.
1.3. При ложението може да се ползва и
при проверката и оценката за съответствие на
защитата срещу поражения от електрически
ток на електрически уредби с напрежение до
1000 V при периодичните им проверки, както
и след извършване на ремонти, модернизации
и преустройства.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини
и определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии и Наредба
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради.
2.2. Съобразно спецификата на приложението
се използва следният термин и неговото опре-

деление: импеданс на контура при дефект на
изолация е импедансът Z s на контура, състоящ
се от захранващия източник, фазовия проводник
и защитния проводник до точката на дефекта.
3. Методи за определяне на импеданса и
критерии за оценяване на съответствие
3.1. При проверката и оценката за съответствие
на импеданса на контура „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ при дефект
на изолация обект на контрол е съответствието
на действителния импеданс спрямо импеданса,
осигуряващ автоматично изключване на електрозахранването чрез максималнотоковата защита
за време, по-малко от нормативно определеното
в Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии и Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране,
изграждане и поддържане на електрически уредби
за ниско напрежение в сгради.
3.2. Критерий за ефективност на защитната
мярка „автоматично изключване на електрозахранването“ е токът на еднофазно късо съединение І к в съответната точка от електрическата
уредба, най-често на входа на проверяваното
електрообзавеждане, да предизвиква задействане
на максималнотоковата защита за нормативно
определеното време, гарантиращо безопасност. За
изпълнение на това условие токът на еднофазно
късо съединение І к трябва да бъде по-голям от
тока на задействане на максималнотоковата
защита:
І к > Іа, А
І а = kІ n , А,
където:
І к е токът на еднофазно късо съединение, А;
І а – токът, който предизвиква задействане
на максималнотоковата защита (автоматичния
прекъсвач или стопяемия предпазител) за нормативно определеното време, А;
I n – токът на настройка на максималнотоковия
прекъсвач или номиналният ток на вложката на
стопяемия предпазител, А;
k – коефициент, осигуряващ задействане на
максима лнотоковата защита за нормативно
определеното време.
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3.3. Токът на еднофазно късо съединение І к в
съответната точка от електрическата уредба се
определя от напрежението и импеданса на контура
при дефект – контура „фаза – защитен проводник“
или „фаза – проводник PEN“.
3.4. За определяне на импеданса се прилагат
три метода, както следва:
а) метод И1 – определяне на импеданса чрез
изчисления;
б) метод И2 – измерване на импеданса с тестова
апаратура, която го показва;
в) метод И3 – измерване на импеданса с тестова апаратура, която автоматично изчислява
и показва тока на еднофазно късо съединение.
3.5. Определяне на импеданса по метод И1.
3.5.1. Този метод може да се прилага при новопроектирани електрически уредби, както и при
уредби в експлоатация, за които има достатъчна
и актуална документация по отношение на тоководещите и защитните проводници (материали,
сечения, дължини).
3.5.2. Импедансът на контура Z s се определя
чрез изчисление по формулата:
Z s = Z п + Zт/3,
където:
Z п е импедансът на проводниците в контура
„фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“;
Z т – импедансът на захранващия трансформатор.
Токът на еднофазно късо съединение I к се
изчислява по формулата:
I к = U L/Z s,
където U L е напрежението между фаза и неутрала.
Когато изчисленията показват, че изчисленият
ток на еднофазно късо съединение превишава
най-малко с 30 % тока за сработване на максималнотоковата защита, използването на метод
И1 е достатъчно.
3.6. Измерване на импеданса по метод И2.
3.6.1. За измерване на импеданса по метод И2
се използва тестова апаратура, която измерва импеданса на контура и дава възможност оценката
за съответствие да се извършва чрез сравняване
на измерения импеданс с нормативно определен
импеданс, който обезпечава задействане на максималнотоковата защита за нормативно определеното време.
3.6.2. Нормативно определеният импеданс
съобразно вида и характеристиките на максималнотоковата защита може да бъде взет от нормативен акт или друг утвърден по установения ред
нормативен документ.
3.7. Измерване на импеданса по метод И3.
3.7.1. За измерване на импеданса по метод И3
се използва тестова апаратура, която измерва
импеданса и автоматично изчислява тока на еднофазно късо съединение съобразно предварително
зададена стойност на напрежението – работното,
номиналното или друга фиксирана стойност. Тестовата апаратура дава възможност оценката за
съответствие да се извършва чрез сравняване на
измерения ток на еднофазно късо съединение I к
с тока Ia, който обезпечава задействане на максималнотоковата защита за нормативно опреде-
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леното време съобразно вида и характеристиките
на максималнотоковата защита.
3.7.2. Токът I а , който обезпечава задействане
на максималнотоковата защита за нормативно
определеното време, може да бъде определен:
а) по стандартизираните времетокови характеристики за съответния вид максималнотокова
защита, или
б) да бъде определен чрез коефициента на
задействане съобразно вида на максималнотоковата защита, или
в) да бъде взет от нормативен акт или друг
утвърден по установения ред нормативен документ.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура трябва да отговаря на
общите изисквания, определени в глава четвърта
на наредбата, както и на специфичните изисквания, дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания, заимствани
от европейския стандарт EN 61557-3 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско
променливо напрежение до 1000 V и постоянно
напрежение до 1500 V. Средства за изпитване,
измерване или контрол на защитни мерки. Част
3: Импеданс на контура при дефект“ (Electrical
safety in low voltage distribution systems up to 1000 V
a.c. and 1500 V d.c. Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 3: Loop
impedance), са:
а) максималната неопределеност не трябва да
превишава ±30 %;
б) тестовата апаратура трябва да има индикация
за това, че съпротивлението на изпитателните
проводници е компенсирано;
в) по време на измерването не трябва да се
появява напрежение при допир, превишаващо
50 V, или въздействието на напрежението трябва
да продължава не повече от 30 ms;
г) външно напрежение до 120 % от номиналното
напрежение на мрежата, подадено на тестовата
апаратура, не трябва да я поврежда или да причинява каквато и да е опасност за оператора; освен
това стопяем предпазител в тестовата апаратура
не трябва да се стопява;
д) външно напрежение до 173 % от номиналното напрежение на мрежата, подадено на тестовата
апаратура за измерване в течение на 1 минута,
не трябва да го поврежда или да предизвиква
каквато и да е опасност за оператора, обаче
стопяем предпазител в напреженовата верига на
тестовата апаратура може да се стопи.
5. Специфични изисквания към маркировката
на тестовата апаратура
5.1. В допълнение на изискванията към маркировката, определени в глава четвърта на наредбата,
на тестовата апаратура трябва да са обозначени:
а) диапазонът на импеданса на контура или
на изчислителния ток на късо съединение, в границите на който максималната неопределеност
няма да превишава ±30 %;
б) номиналното напрежение, за което е предвидена тестовата апаратура;
в) номиналната честота на мрежата, за която
е предвидена тестовата апаратура;
г) фазовият ъгъл на товарното устройство,
когато този ъгъл е повече от 18°.
5.2. В инструкцията за експлоатация на тестовата апаратура трябва да бъдат посочени данни,
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характеризиращи влиянието на измененията на
напрежението в мрежата, както и на други фактори, свързани с мрежата, като например провеждане на измервания в непосредствена близост до
трансформатора на захранващата мрежа.
6. Изисквания за квалификация на персонала
6.1. Измерванията се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, преминал
специално обучение.
6.2. Измерванията се провеждат от едно лице,
притежаващо най-малко трета квалификационна
група по Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V или по Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи.
6.3. Измерванията в разпределителни уредби
при отваряне на клемни кутии и когато се извършват на височина, се провеждат от две лица,
притежаващи най-малко трета квалификационна
група по Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V или по Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи.
7. Подготовка и провеждане на измерванията
7.1. При подготовката за провеждане на измерванията се извършва запознаване със схемата
на проверяваната уредба или част от уредба,
определяне (установяване) на местата, в които
ще се провеждат измерванията, както и точките,
в които ще се присъединяват измервателните
проводници.
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7.2. Преди началото на работа в зоната на
измерванията трябва да бъдат изпълнени всички
организационни и технически мерки за безопасност съгласно Правилника за безопасност и
здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V.
7.3. Подготовката на тестовата апаратура за
провеждане на измерване и самото измерване се
извършват съобразно указанията на производителя
на тестовата апаратура.
8. Контрол за точността на резултатите от
измерванията
8.1. Контролът за точността на резултатите от
измерванията се осигурява чрез периодичната
проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
8.2. Забранява се провеждане на измервания
с тестова апаратура с просрочена периодична
проверка (калибриране).
9. Оформяне на резултатите от проверките и
оценката за съответствие
9.1. Резултатите от проверките и оценката за
съответствие се регистрират в протокол съобразно
приложената примерна форма. Резултатите от
оценката за съответствие може да бъдат дадени
в отделен документ – сертификат.
9.2. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени
до знанието на изпълнителя/възложителя за
предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
9.3. Протоколът се оформя като електронен
документ и се съхранява в съответна база данни
на електролабораторията или органа за контрол.
Екземпляр от протокола се съхранява и на хартиен
носител в архива на електролабораторията или
органа за контрол. Протоколите се съхраняват
най-малко 5 години.

Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА ПРИ ДЕФЕКТ НА ИЗОЛАЦИЯ – ИМПЕДАНС НА
КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК“ ИЛИ „ФАЗА – ПРОВОДНИК PEN“ И ОЦЕНК А
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
..............................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ………………………………….…………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............. години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката
………………………..……………………………………………………………………………………….
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
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Резултати от определяне на импеданса по метода И1

№
Място на измерването, вепо
рига, електрообзавеждане
ред

1

2

Вид на максималнотоковата
защита

Импеданс на контура
„фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“

стопяем
предпазител,
I n, A

автоматичен прекъсвач,
I n, A

коеф. на
задействане,
k

изчислен
импеданс,
Ω

изчислен
ток,
Iк, А

3

4

5

6

7

Оценка
за съответствие,
да/не

8

1.
2.
3.
4.
5.
Резултати от определяне на импеданса по метода И2

№
Място на измерването, вепо
рига, електрообзавеждане
ред

1

2

Вид на максималнотоковата
защита
стопяем
предпазител,
I n, A

автоматичен прекъсвач,
I n, A

коеф. на
задействане,
k

3

4

5

Импеданс на контура
„фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“
измерен норм. импеимпеданс,
данс,
Z s, Ω
Z s, Ω

Оценка
за съответствие,
да/не

6

7

8

Ток на едноф. к.с.,
измерен от
тестовата
апаратура,
Iк, А

Ток на задействане
на максималнотоковата
защита,
Ia , А

Оценка
за съответствие,
да/не

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
Резултати от определяне на импеданса по метода И3
Вид на максималнотоковата защита
№
Място на измерването, вепо
рига, електрообзавеждане
ред

1

2

стопяем
предпазител,
I n, A

автоматичен прекъсвач,
I n, A

коеф. на
задействане,
k

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на импеданса
Състояние на импеданса: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или
потенциално опасни (код С2).
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Раздел F. Препоръки
Когато преценката за импеданса, описано по-горе е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2 трябва да бъдат обект на спешни действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този
протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен
в раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .........................................................................
Използван метод за определяне на импеданса и оценка за съответствие: И1, И2 или И3
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер .............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ...................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)

Приложение № 5
към чл. 14, ал. 3 и чл. 58, ал. 4
ПРОВЕРК А НА ЗАЩИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА
ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
(RCD) И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на защитната мярка
„а вт омат и ч но изк л юч ва не на за х ра н ва не т о
чрез защитни прекъсвачи за токове с нулева
последователност (RCD)“ в електрически уредби
с напрежение до 1000 V и директно заземена
неутрала (схеми TN) и на оценката за съответствие на защитни прекъсвачи за токове с
нулева последователност (RCD) с изискванията
на нормативната документация.
1.2 . При лож ен ие т о е п р ед н а з н ачено з а
персона ла на елект ролаборатории и органи
за контрол при контрола на изпълнението и
при приемането на електромонтажни работи в
електрически уредби с напрежение до 1000 V
и директно заземена неутрала.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини
и определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии. За краткост
терминът „защитен прекъсвач за токове с нулева
последователност“ се означава с международно
признатото означение „RCD“.
2.2. Съобразно спецификата на приложението се използват следните термини и техните
определения:

2.2.1. ток с нулева последователност – ефективната стойност на векторната сума на токовете, протичащи в първичните вериги на RCD;
2.2.2. ток на изключване (ток на сработване) на RCD – стойност на тока, предизвикващ
изключване на RCD при зададени условия на
работа;
2.2.3. ток на неизключване (ток на несработване) на RCD – стойност на тока, при която RCD
не изключва при зададени условия на работа;
2.2.4. време за изключване на RCD – пром е ж д у т ъ к ът о т в р е м е м е ж д у м о м е н т а н а
внезапно възникване на ток на изк лючване
на RCD и момента на изгасване на дъгата за
всички полюси.
3. Контролирани величини
3.1. При проверката и оценката за съответствие на RCD обект на контрол са следните
величини:
а) номинално напрежение на RCD (Un) – обявената стойност на напрежението на електрозахранването, за което е предвиден да работи
RCD, Un = 220-240 V, 380 V;
б) номинален ток на RCD (I n) – големината
на тока, който RCD може да пропуска в продължителен режим на работа, I n = 6; 16; 25;
40; 63; 80; 100; 125 А;
в) н о м и н а л е н и з к л юч в а щ т о к н а RC D
(I ∆n) – обявената стойност на тока с нулева
последователност, която предизвиква изключване на RCD при зададени работни условия,
I ∆n = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А;
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г) номина лен неизк лючващ ток на RCD
(I ∆n0) – стойността на тока с нулева последователност, която не предизвиква изключване на
RCD при зададени работни условия, I ∆n0 = 0,5 I ∆n ;
д) номинално време за изключване на RCD
(Tn) – промеждутъкът от време между момента
на внезапното възникване на изключващ ток
и момента на изгасване на дъгата на всички
полюси на RCD; стойностите за максимално
допустимо време за изключване на RCD от
тип АС при какъвто и да е номинален ток на
натоварване за зададени нормативно стойности
за тока с нулева последователност не трябва да
превишават дадените в таблица П5.1;
е) напрежение при допиране (докосване).
Таблица П5.1
Максимално допустими времена за изключване
на RCD тип АС в зависимост от кратността
спрямо нормативните стойности за номиналния
изключващ ток на RCD (I∆n)
Максимално допустими времена
за изключване Tn, s
I∆n

2I∆n

5I∆n

500 А

0,3

0,15

0,04

0,04

3.2. Нормативните стойности на контролираните величини трябва да съответстват на тези,
предвидени в проекта, на изискванията в приложимите нормативни актове и в продуктовия
стандарт за съответния тип RCD.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура трябва да отговаря
на общите изисквания, определени в глава четвърта на наредбата, както и на специфичните
изисквания, дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания, заимствани
от EN 61557-6 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско променливо напрежение до 1000 V и постоянно напрежение до
1500 V. Средства за изпитване, измерване или
контрол на защитни мерки. Част 6 – Изпитване
на автоматични защитни прекъсвачи, реагиращи
на токове с нулева последователност (RCD)“
(Electrical safety in low voltage distribution systems
up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Equipment for
testing, measuring or monitoring of protective
measu res – Par t 6: Residual cu r rent operated
protective devices in TT, TN and IT systems), са:
4.2.1. големината на изпитвателния ток при
измерване на тока на изключване да е равна
на I Δn или 1,1 I Δn ;
4.2.2. големината на изпитвателния ток при
изпитване на RCD за неизключване с 0,5 I Δn
да е в границите от 0,4 I Δn до 0,5 I Δn ; при изпитването с 0,5 I Δn времето на изпитване да е
най-много 0,2 s, а RCD да не сработва в течение
на изпитването;
4.2.3. тестовата апаратура, с която се изпитват RCD с номинален изключващ ток 30 mA
или по-малък, да позволява изпитване с 5 I Δn ,
при което продължителността се ограничава
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до 40 ms; тази граница не се използва, когато
контактната разлика в потенциалите е по-ниска
от граничната стойност (50 V или 25 V);
4.2.4. неопределеността при измерване на
тока на изключване да не превишава ±10 %
от номиналния ток на изключване; указаната
неопределеност се отнася за следните нормални
условия:
а) няма никакво напрежение на защитния
проводник (PE или PEN);
б) напрежението на мрежата е стабилно в
течение на измерването;
в) няма никакви токове на утечка на изпитваната уредба;
г) стойността на напрежението на мрежата
по време на измерването е в границите от 85 до
110 % от номиналното напрежение на мрежата;
4.2.5. тестовата апаратура да позволява измерване на времето за изключване на RCD или в
краен случай да има индикация при превишаване
на граничната стойност; неопределеността при
измерване на времето за изключване не трябва
да превишава ±10 % от граничната стойност.
5. Обхвати на проверките
5.1. Проверките и оценката за съответствие на
RCD съобразно изискванията на приложимите
нормативни актове и проекта се извършват в
следните обхвати:
1. пълен обхват, означаван като F1;
2. среден обхват, означаван като F2;
3. минимален обхват, означаван като F3.
5.2. Обхватът на конкретна проверка, ако не
е определен в нормативен акт, се определя в
проекта, като в него могат да бъдат предвидени
допълнителни показатели за контрол.
5.3. Пълният обхват (F1) съдържа:
а) преглед за правилния избор на RCD в
схемата на електрическата уредба;
б) преглед за правилното инсталиране на
RCD;
в) преглед за функционалната годност на
RCD;
г) измерване на тока на изключване на RCD;
д) измерване на тока на неизключване на
RCD;
е) измерване на времето за изключване на
RCD;
ж) измерване на допирното напрежение.
5.4. Средният обхват (F2) съдържа:
а) преглед за правилния избор на RCD в
схемата на електрическата уредба;
б) преглед за правилното инсталиране на
RCD;
в) проверка за функционалната годност на
RCD;
г) измерване на тока на изключване на RCD.
5.5. Минималният обхват (F3) съдържа само
преглед за функционалната годност на инсталиран RCD.
6. Методи за извършване на проверките
6.1. Прегледът за правилния избор на RCD в
схемата на електрическата уредба се извършва
съгласно таблица П5.2.
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Таблица П5.2

№

Преглед на документацията
и на данните от табелката на RCD

Резултат

Оценка за
съответствие,
да/не

1. Обоснованост на избора на зона, защи- Установяване на електрообзавеждането в
тавана с RCD
защитаваната зона, което изисква задължително защита с RCD (бани, вани, сауни, инсталационни контакти и пр.)
2. Съответствие на параметрите на RCD
с изискванията в проекта и нормативUn, In, I∆n, Tn
ните актове
3. Съответствие на параметрите на RCD с
параметрите на устройствата за защита
InRCD ≥ InAB
от свръхтокове
6.2. Проверката за правилното инсталиране на RCD се извършва съгласно таблица П5.3.
Таблица П5.3
№

Вид на проверката

1. Проверка за съответствие на монтажа
с утвърдената схема на електрическата
уредба
2. Проверка за правилното присъединяване на фазовия/фазовите и неутралния
проводник към RCD
3. Проверка за отсъствието на съединения
на неутрален проводник (N) с проводник
PEN и с достъпни токопроводими части
на електрическата уредба в защитаваната от RCD зона
4. Проверка за притягането на контактните
клеми на RCD и на апаратите за защита
от свръхтокове

Резултат

Оценка за
съответствие,
да/не

Монтажът съответства на утвърдената схема
Неутралният и фазовият/фазовите проводник са присъединени съобразно означенията
на корпуса на RCD
Неутралният проводник в защитаваната зона
няма съединения с проводници PEN, със заземени елементи и корпуси на електрооборудването и с достъпни токопроводими части на електрическата уредба
Притягането на контактните клеми е изпълнено в границите на нормата

6.3. Проверката за функционалната годност на RCD се извършва съгласно таблица П5.4.
Таблица П5.4
№

Вид на проверката

Резултат

Оценка за
съответствие,
да/не

1. Проверка за правилното фиксиране на Органът за управление (лостче или бутон)
органа за управление
стабилно се фиксира в двете положения
(„вкл.“ и „изкл.“)
2. Проверка за функционирането на RCD При подадено напрежение на входа на RCD,
без товар чрез трикратно натискане на без товар, прекъсвачът сработва сигурно
бутона „Тест“
при трикратно изпълнение на цикъла „ръчно включване – изключване“ при натискане
на бутона „Тест“
6.4. Измерванията на тока на изключване и
на тока на неизключване на RCD се извършват
съобразно инструкцията за работа с конкретната
тестова апаратура.
6.5. Измерването на времето за изключване
на RCD се извършва съобразно инструкцията за
работа с конкретната тестова апаратура.
6.6. Измерването на допирното напрежение
се извършва съобразно инструкцията за работа
с конкретната тестова апаратура. Оценката за
съответствие се извършва спрямо допустимата
стойност 50 V или 25 V, определена съобразно

нормативните актове за безопасност и здраве
при работа.
7. Изисквания за квалификация на персонала
7.1. Измерванията и изпитванията се извършват само от квалифициран персонал, преминал
специално обучение и притежаващ най-малко
трета квалификационна група за електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при
работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V или по Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и
по електрически мрежи.
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7.2. Измерванията и изпитванията се провеждат най-малко от двама души.
8. Подготовка за провеждане на измерванията/изпитванията
8.1. Преди началото на работа в зоната на
измерванията/изпитванията трябва да бъдат
изпълнени всички организационни и технически
мерки за безопасност съгласно Правилника за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
8.2. Преди провеж дане на измерванията/
изпитванията се извършват:
8.2.1. проверка за правилното свързване на
RCD – фазовият/фазовите и неутралният проводник са включени към съответните клеми
на RCD;
8.2.2. изключване на товара след RCD (когато във веригата на товара няма комутационен
апарат, изключването на веригата на товара се
извършва чрез отсъединяване на проводниците
от клемите на RCD);
8.2.3. захранване на RCD по постоянна схема;
8.2.4. проверка за функционалната годност
на RCD.
8.3. При провеждане на проверката в зависимост от обхвата F1 или F2 подготовката на
тестовата апаратура за измерванията/изпитванията и самото им провеждане се извършват
съобразно у казани я та на производи тел я на
тестовата апаратура.
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9. Контрол за точността на резултатите от
измерванията/изпитванията
9.1. Контролът за точността на резултатите от
измерванията/изпитванията се осигурява чрез
периодичната проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
9.2. Забранява се провеждане на измервания
с тестова апаратура с просрочена периодична
проверка (калибриране).
10. Оформяне на резултатите от проверките
и оценката за съответствие
10.1. Резултатите от проверките и оценката за
съответствие се регистрират в протокол съобразно
приложената примерна форма. Резултатите от
оценката за съответствие може да бъдат дадени
в отделен документ – сертификат.
10.2. Примерната форма съдържа параметри и
показатели съобразно пълния обхват на проверката
(F1). При среден (F2) или минимален (F3) обхват
примерната форма съответно се редуцира.
10.3. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени до
знанието на собственика/ползвателя/възложителя/изпълнителя за предприемане на мерки за
тяхното отстраняване.
10.4. Протоколът се оформя като електронен
документ и се съхранява в съответна база данни
на електролабораторията или органа за контрол.
Екземпляр от протокола се съхранява на хартиен
носител в архива на електролабораторията или
органа за контрол. Протоколите се съхраняват
най-малко 5 години.

Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № …………….. /Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ (RCD)
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
..................................................................................................................................................................................
Дата(и) на извършване на проверката
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ...................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............ години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката на RCD
Обхват на проверката F1, F2 или F3
Прегледът и измерванията/изпитванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове, както следва:
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради
Наредба № РД-16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
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Резултати от проверката
Оценка за съответствие,
да/не

Резултати от прегледа
Правилен избор на RCD в схемата на електрическата уредба
Съответствие на параметрите на RCD с параметрите на устройствата за защита от свръхтокове
Правилно инсталиране на RCD
Функционална годност на RCD
Резултати от измервания

Номина- Измерен Измерен Максимал- Измерено Макс. до- Измере- Забе- Съот№ Означение и тип на лен ток
ток на
ток на
но допусти- време за пустимо но допир- лежветпо проверявания RCD,
на изизключнеизмо време за изключдопирно но напре- ка
ствие,
ред номинален ток, А ключване,
ване,
ключва- изключване,
ване,
напрежежение,
да/не
IΔп, mА
I Δ, А
не, mА
ms
ms
ние, V
V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел E. Обобщено състояние на RCD
Състояние на RCD от гледна точка на електробезопасност СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за RCD за годност за продължаващо използване СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „не съответства“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за пригодността на RCD за продължаваща употреба, описана по-горе, е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни
действия.
При условие че се предприемат необходимите, коригиращи действия, RCD трябва да бъдат обект на
допълнителна проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката на RCD ДЕКЛАРИРАМЕ, че
данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на
този протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка (прегледи и резултати от измерванията съобразно обхвата, посочен
в раздел D):
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .........................................................................
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		

(длъжност) 		

(подпис)

(длъжност) 		

(подпис)

(длъжност) 		

(подпис)
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Приложение № 6
към чл. 14, ал. 4
ПРОВЕРК А Н А ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА
НА ФАЗИТЕ И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това п ри ложен ие оп р еде л я р еда з а
изп ъ л нен ие на п р оверк ат а з а спа зва не на
определената последователност на фазите в
електрически уредби за напрежение до 1000 V
и на оценката за съответствие с изискванията
на нормативната документация.
1.2 . При лож ен ие т о е п р ед н а з н ачено з а
персона ла на елект ролаборатории и органи
за контрол при контрола на изпълнението и
при приемането на електромонтажни работи в
електрически уредби с напрежение до 1000 V
по отношение на последователността на фазите.
2. Термини и определения
2.1. В това приложение се използват термини
и определения, регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
2.2. Съобразно спецификата на приложението се използват следните термини и техните
определения:
2.2.1. права (дясна) последователност – по
посока на часовниковата стрелка;
2.2.2. обратна (лява) последователност – по
посока, обратна на часовниковата стрелка.
3. Контролирана величина
3.1. Обект на проверка е последователността
на фазите за електрически уредби с напрежение
до 1000 V или за техни елементи, включително
отделни електропотребители.
3.2. Критерий за оценка на съответствието е
установената последователност на фазите, при
постоянно захранване на уредбата, да съответства на тази, изисквана (определена) в проекта
или в документацията на производителя на
съответния елемент на електрическата уредба.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура трябва да отговаря
на общите изисквания, определени в глава четвърта на наредбата, както и на специфичните
изисквания, дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания, заимствани
от EN 61557-7 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско променливо напрежение
до 1000 V и постоянно напрежение до 1500 V.
Средства за изпитване, измерване или контрол
на защитни мерки. Част 7: Последователност на
фазите“ (Electrical safety in low voltage distribution
systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Equipment
for testing, measuring or monitoring of protective
measures – Part 7: Phase sequence), са:
а) тестовата апаратура да осигурява отчетлива индикация за последователността на фазите
в диапазона на напрежения от 85 % до 110 %
от номиналното напрежение на мрежата и в
диапазона на честотите от 95 % до 105 % от
номиналната честота;
б) тестовата апаратура да осигурява или отчетлива акустична индикация (даже при околно
наличие на ниво на звука повече от 75 dB),
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или отчетлива визуална индикация (видима на
разстояние 50 cm) даже при външно осветление
от 30 до 1000 lx;
в) индикацията за последователност на фазите да бъде непрекъсната;
г) тестовата апарат у ра, вк лючително постоянно присъединените към нея изпитателни
проводници, да отговаря на изискванията за
двойна или усилена изолация;
д) когато за провеж дане на изпитването
един или два от изпитателните проводника са
свързани със земя и в това време друг проводник е присъединен към фазно напрежение,
големината на тока на утечка да не превишава
3,5 mA (при 110 % от номиналното напрежение
на мрежата).
5. Метод на изпитване
5.1. Определ янето на последователност та
на фазите се извършва по метода на пряко
изпитване.
5.2. За посока на последователност та на
фазите се приема показанието на тестовата
апаратура.
6. Изисквания за квалификация на персонала
Изпитванията се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, преминал
специално обучение и притежаващ най-малко
трета квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането
с напрежение до 1000 V.
7. Подготовка и провеждане на изпитванията
7.1. При подготовката за провеж дане на
изпитванията се установяват наличието и големината на напрежението в мястото на проверка
на последователността на фазите и се определят
местата за присъединяване на изпитателните
проводници.
7.2. Преди началото на работа в зоната на
изпитванията трябва да са изпълнени всички
организационни и технически мерки за безопасност съгласно Правилника за безопасност
и здраве при работа по електрообзавеждането
с напрежение до 1000 V.
7.3. Подготовката на тестовата апаратура за
провеждане на изпитването и самото изпитване
се извършват съобразно указанията на производителя на тестовата апаратура.
8. Оформяне на резултатите от проверките
и оценката за съответствие
8.1. Резултатите от проверките и оценката
за съответствие се регист рират в протокол
съобразно приложената примерна форма. Резултатите от оценката за съответствие може да
бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
8.2. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени
до знанието на изпълнителя/възложителя за
предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
8.3. Протоколът се оформя като електронен документ и се съхранява в съответна база
данни на електролабораторията или органа за
контрол. Екземпляр от протокола се съхранява
и на хартиен носител в архива на електролабораторията или органа за контрол. Протоколите
се съхраняват най-малко 5 години.
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Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ФАЗИТЕ
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
………………………………………………………………………………………
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ...................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............... години
Дата на последната проверка ......................................................................................................................................
Раздел D. Обхват на проверката
............................................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от измерванията
Установена по- Изисквана по- Оценка
№
Наименование и местоположение на проверяваното следователност следователност за съотпо
електрообзавеждане
на фазите,
на фазите,
ветствие,
ред
права/обратна права/обратна
да/не
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на последователността на фазите
Състояние на последователността на фазите: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на условия, класифицирани като опасни (код С1) или
потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за състоянието на последователността на фазите, описана по-горе, е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка на база резултатите от измерванията съобразно обхвата, посочен
в раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .........................................................................
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Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер .............................................................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)

Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2 и чл. 58, ал. 5
ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ОЦЕНКА ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълнение на проверката на защитата срещу поражения
от електрически ток след завършени електромонтажни работи при изграждане на нови и при
реконструкция, основен ремонт и поддържане на
електрически уредби за напрежение до 1000 V,
както и за оценка за съответствие с изискванията
на приложимите нормативни актове и проекта.
1.2. Приложението е предназначено за персонала на електролаборатории и органи за контрол
при проверка на изпълнението и при приемането на завършени електромонтажни работи
в електрически уредби съгласно т. 1.1. Приложението може да се ползва и при проверки от
контролни органи в областта на строителството
и осигуряването на безопасни и здравословни
условия на труд.
2. Термини и определения
В това приложение се използват термини и
определения, регламентирани в Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г. и бр. 92
от 2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.) и Наредба № 1 от
2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане
на електрически уредби за ниско напрежение в
сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2016 г.).
3. Обхват на проверката и оценката за съответствие
3.1. При проверката и оценката за съответствие
на защитата срещу поражения от електрически
ток обект на контрол са мерките за защита,
определени в нормативните актове по т. 2 или
в други приложими нормативни актове и конкретизирани в проекта. За съществуващи уредби
обект на контрол трябва да бъдат и мерките,
които са предписани от контролни органи или са
породени от резултати на периодични проверки.
3.2. Защитата срещу поражения от електрически ток трябва да осигурява безопасността на
хората и домашните животни и се осъществява
чрез:
3.2.1. защита при нормално състояние на
изолацията – основна защита (защита срещу
директен допир), и

3.2.2. защита при дефект на изолация – защита
при дефект на изолация (защита при индиректен
допир).
3.3. За осъществяване на основната защита
(защита срещу директен допир) се прилагат
следните способи:
3.3.1. предотвратяване на възможностите за
преминаване на ток през тялото на човек или
домашно животно поради контакт с тоководеща част, която нормално се намира под опасно
напрежение;
3.3.2. ограничаване на големината на тока,
който може да премине през тялото, до безопасна стойност или ограничаване на енергията
на разряда до безопасна стойност.
3.4. За осъществяване на защитата при дефект
на изолация (защита при индиректен допир) се
прилагат следните способи:
3.4.1. предотвратяване на каквато и да е
възможност за протичане на ток, възникнал
в резултат на повреда, през тялото на хора и
домашни животни;
3.4.2. ограничаване до безопасна стойност на
големината на тока, възникнал в резултат на
повреда, който може да премине през тялото
на хора и домашни животни;
3.4.3. ограничаване до безопасна стойност на
продължителността на въздействие на тока, който
може да премине през тялото на хора и домашни
животни в резултат на дефект на изолация.
3.5. Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу поражения от електрически ток са регламентирани в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии и в Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради, като са конкретизирани
в нейното приложение № 1.
3.6. При проверката на защитните мерки
трябва да се отчитат и външните въздействия,
които могат да повлияят върху степента на
опасност за поражение от електрически ток,
например повишена влажност или температура
на обкръжаващата среда.
3.7. Когато е използвана комбинация от мерки
за защита срещу поражения от електрически ток,
при проверката трябва да се установи дали чрез
комбинацията не се елиминира, или намалява
ефективността на всяка от отделните мерки.
4. Проверка на основната защита (защита
срещу директен допир)
4.1. Проверката на основната защита се извършва чрез преглед и преминава в следните
етапи:
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4.1.1. запознаване с документацията – проект
и съответни изменения и допълнения, ако има
такива; когато за съществуващи уредби проектът
не е на разположение, се използва предварително
направено заснемане;
4.1.2. проверка на място и чрез преглед установяване на изпълнението на защитата.
4.2. Техническите средства за реализиране на
основната защита са:
4.2.1. защитни облицовки, чрез които тоководещите части с опасно напрежение трябва да
са обхванати напълно от електроизолационен
материал, който може да се снеме само чрез
разрушаване;
4.2.2. защитни обвивки и прегради, които
осигуряват степен на защита не по-малка от
IP 2X; когато при нормални условия се получават отвори с по-големи размери, например по
време на замяната на вложките на стопяеми
предпазители, или когато по-големи отвори са
необходими за правилното функциониране на
електрообзавеждането, трябва:
а) да бъдат взети съответните мерки, за да
се възпрепятстват хората да се допрат случайно
до тоководещите части с опасно напрежение, и
б) да се осигури, доколкото е възможно, информация за хората, че частите, които стават
достъпни през съответния отвор, са тоководещи части и не трябва преднамерено да бъдат
допирани;
4.2.3. защитни огради, които възпрепятстват
или непредумишлено приближаване до тоководещите части, или непредумишлено допиране
до тоководещи части с опасно напрежение по
време на обслужване на електрообзавеждане в
процеса на експлоатацията;
4.2.4. защитно разположение, при което частите на технологични уредби, които имат различни потенциали и биха могли да са достъпни
за едновременно допиране, са разположени на
такива разстояния една спрямо друга, че са извън
зоната на досегаемост, определена в Наредба
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради;
4.2.5. защитни блокировки, които осигуряват
изключване на напрежението още преди да се
създаде възможност за допиране до частите с
опасни напрежения; трябва да допускат възстановяване на напрежението само след като вече
е елиминирана възможността за допиране до
частите с опасни напрежения;
4.2.6. допълнителна защита чрез прекъсвачи
за токове с нулева последователност (RCD), реализирана чрез прекъсвачи с номинален ток на
задействане до 0,03 А, използвана в случай на
отпадане на други технически начини и средства
за основна защита (защита срещу директен допир)
или в случай на непредпазливост на ползвателите;
4.2.7. ограничаване на големината на тока
или на енергията на разряда, което се прилага,
когато е предвидено преднамерено допиране до
тоководещи части с опасно напрежение или когато
случайното допиране до такива части не може да
бъде избегнато; токът, който би протекъл през
тялото на човек, влизащ в контакт с тоководеща
част с опасно напрежение, не трябва да превишава 1 mA при променлив ток или 3 mA при
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постоянен ток или количеството електричество
трябва да бъде ограничено до 0,5 µС;
4.2.8. безопасно свръхниско напрежение, което не превишава 25 V ефективна стойност при
променливо напрежение или 60 V при постоянно
напрежение и се прилага в случай, че е предвидено преднамерено допиране до тоководещите
части или когато случайното допиране до тях
не може да бъде избегнато.
5. Проверка на защитата при дефект на изолация (защита при индиректен допир)
5.1. Мерките за защита при дефект на изолация се подразделят на:
5.1.1. мерки с използване на защитен проводник;
5.1.2. мерки без използване на защитен проводник.
5.2. Мерките с използване на защитен проводник са:
5.2.1. защитно заземяване;
5.2.2. автоматично изключване на захранването чрез максималнотоковата защита;
5.2.3. автоматично изключване на захранването чрез прекъсвачи за токове с нулева последователност (RCD).
5.3. Мерк ите без използване на защитен
проводник са:
5.3.1. защитно изолиране;
5.3.2. защитно разделяне;
5.3.3. безопасно свръхниско напрежение.
5.4. Проверката на мерките с използване на
защитен проводник се извършва, както следва:
5.4.1. защитното заземяване се проверява за
съответствие с изискванията на Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии и Наредба № 1 от
2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане
на електрически уредби за ниско напрежение в
сгради, като се ползват и резултатите от проверките и оценките за съответствие съобразно
приложения № 1 и № 3 на наредбата;
5.4.2. автоматичното изключване на захранването чрез максималнотоковата защита се
проверява за съответствие с изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. и Наредба № 1 от 2010 г.,
като се ползват и резултатите от проверките и
оценките за съответствие по приложения № 1,
№ 3 и № 4 на наредбата;
5.4.3. автоматичното изключване на захранването чрез прекъсвачи за токове с нулева последователност (RCD) се проверява за съответствие с
изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. и Наредба
№ 1 от 2010 г., като се ползват и резултатите
от проверките и оценките за съответствие по
приложение № 5 на наредбата.
5.5. Проверката на мерките без използване на
защитен проводник се извършва, както следва:
5.5.1. защитното изолиране се проверява за
съответствие с изискванията на Наредба № 3 от
2004 г. и Наредба № 1 от 2010 г. чрез преглед;
5.5.2. защитното разделяне се проверява за
съответствие с изискванията на Наредба № 3 от
2004 г. и Наредба № 1 от 2010 г. чрез преглед;
5.5.3. безопасното свръхниско напрежение се
проверява за съответствие с изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. и Наредба № 1 от 2010 г.
чрез преглед.
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6. Изисквания за квалификация на персонала
6.1. Проверк и т е на за щ и тата с рещ у по ражения от електрически ток се извършват
само от к ва лифициран персона л, премина л
специално обу чение и притежаващ най-малко
трета квалификационна група по Правилника
за безопасност и здраве при работа по електрообзавеж дането с напрежение до 1000 V или
по Правилника за безопасност и здраве при
работа в електрически у редби на електрически
и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
6.2. Съобразно устройството на проверяваните у редби, сложността на тяхното електрообзавеж дане и потенциалните опасности в
длъжностните характеристики на извършващите проверките може да се изисква задължително притежаване на четвърта или пета
квалификационна група.
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7. Оформяне на резултатите от проверките
и оценката за съответствие
7.1. Резултатите от проверките и оценката
за съответствие на защитата срещу поражения
от електрически ток се регистрират в протокол
съобразно приложената примерна форма. Резултатите от оценката за съответствие може да
бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
7.2. Установените при проверката несъответствия и недостатъци трябва да бъдат доведени до
знанието на изпълнителя/възложителя за предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
7.3. Протоколът се оформя като електронен
док у мен т и се съх ран ява в съот вет на база
данни на електролабораторията или органа за
контрол. Екземпляр от протокола се съхранява
и на хартиен носител в архива на електролабораторията или органа за контрол. Протоколите
се съхраняват най-малко 5 години.

Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРК А НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
И ОЦЕНК А ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
...................................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ………………………………….…………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………
Описание на обектите
Битови
Търговски
Индустриални
Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения
Да
Не
Няма видими
Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............... години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката
...................................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от прегледа на основната защита
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

Проверяван показател

Установено
състояние

Оценка за
съответствие,
да/не
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Резултати от прегледа на защитата при дефект на изолация
№
по
ред

Проверяван показател

Установено
състояние

Оценка за
съответствие,
да/не

1.
2.
3.
4.
5.
Раздел E. Обобщено състояние на основната защита и на защитата при дефект на изолация
Състояние: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
Преценка за годност за продължаващо използване: СЪОТВЕТСТВА/НЕ СЪОТВЕТСТВА
(задраскайте ненужното)
Оценка „НЕ СЪОТВЕТСТВА“ показва наличие на несъответствия, класифицирани като опасни (код С1)
или потенциално опасни (код С2).
Раздел F. Препоръки
Когато преценката за защитата срещу поражения от електрически ток, описана по-горе, е „НЕ СЪОТВЕТСТВА“, несъответствията, класифицирани с код С1 или С2, трябва да бъдат обект на спешни
действия.
При условие че се предприемат необходимите коригиращи действия, трябва да се извърши допълнителна проверка от ………… (дата).
Раздел G. Декларация
Ние, долуподписаните, в нашето качество на отговарящи за проверката ДЕКЛАРИРАМЕ, че данните, съдържащи се в този протокол, представляват точна оценка в обхвата, посочен в раздел D на този
протокол.
Раздел H. Заключение
В резултат на извършената проверка съобразно обхвата, посочен в раздел D:
Не се изискват никакви коригиращи действия
Изискват се незабавни коригиращи действия – код С1, за ..................................................................................
Изискват се бързи коригиращи действия – код С2, за ..........................................................................................
Направени са следните препоръки за подобрения – код С3, за .........................................................................
Когато за установяване на някои данни при проверката е ползвана тестова апаратура, се дават следните данни:
Наименование, тип, сериен номер .............................................................................................................................
Метрологична проверка: номер и дата на свидетелството ...................................................................................
Допълнителни листове към протокола
Когато необходимите записи в протокола имат значителен обем или съдържат като приложения цели
протоколи от предварително направени измервания или извлечения от такива протоколи, както и във
всички останали случаи на необходимост, към този протокол се прилагат допълнителни листове, съответно номерирани и описани.
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
2.
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:
20
г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
				
(име, презиме и фамилия) 		
(длъжност) 		
(подпис)
5859
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 34 от
1999 г. за таксиметров превоз на пътници
(обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107
от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 от
2005 г.; изм. с Решение № 6388 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 58 от
2005 г.; изм. и доп. бр. 46 и 99 от 2006 г.,
бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 и 69
от 2012 г., бр. 67 от 2014 г. и бр. 33 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 24, ал. 2 т. 6
се изменя така:
„6. удостоверения от съответните компетентни органи, че превозвачът няма задължения за данъци или вноски за социално
осиг у ряване, съгласно законодателството
на държавата, в която е установен; когато
превозвачът е със седалище в Република
България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към
община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, се установява служебно.“
Министър:
Ивайло Московски
5871

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните
учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.;
доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 и 40 от 2007 г.,
бр. 47 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 86 от
2010 г., бр. 67 от 2013 г. и бр. 40 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 62, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се
добавя „с посочен единен идентификационен
код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци – по законодателството на друга
държава членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
3. Точки 2 и 4 се отменят.
Министър:
Ивайло Московски
5872
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване
експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация
и кацане (обн., ДВ, бр. 35 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 29 от 2012 г.; изм.,
бр. 40 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „съоръжение“ се добавя „в което се посочва единен
идентификационен код (ЕИК) и е“.
2. Точка 1 се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
5873

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда
за издаване на лицензи на организации за
техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (обн., ДВ, бр. 87 от 2004 г.;
изм., бр. 40 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
§ 2. В приложение № 4 към чл. 16, ал. 1
и чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В точка 1 след думата „наименование“
се допълва „единен идентификационен код
(ЕИК)“.
2. Точки 4.1 и 4.2 се отменят.
Министър:
Ивайло Московски
5874

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване
експлоатационната годност на граждански
летища, летателни площадки, системи и
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до
пазара по наземно обслужване в летищата
(обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 26 от
2015 г., бр. 34 от 2017 г. и бр. 40 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 след д у ми те „за явление до
ГД „ГВА“ се поставя запетая и се добавя „в
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което се посочват данни за идентификация
на лицето (единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други съгласно
националното законодателство на лицето)“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „заявление“ се поставя запетая и се добавя „в
което се посочват данни за идентификация
на лицето (единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други съгласно
националното законодателство на лицето)“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;“.
3. Точка 2 се отменя.
§ 3. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „заявление в ГД „ГВА“ се поставя запетая и се
добавя „съдържащо данни за идентификация
на лицето (единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други съгласно
националното законодателство на лицето)“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;“.
3. Точка 2 се отменя.
§ 4. В чл. 44, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „заявление в ГД „ГВА“ се поставя запетая и се
добавя „съдържащо данни за идентификация
на лицето (единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други съгласно
националното законодателство на лицето)“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;“.
3. Точка 2 се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
5875
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17
от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4, т. 1 след думите „адрес
на управление“ се поставя запетая и се добавя „както и единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други идентификационни данни съгласно националното
законодателство на лицето“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;“.
§ 4. В чл. 6, т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава
членка на Европейския съюз;“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „адрес на
управление“ се поставя запетая и се добавя „както и единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или други идентификационни данни съгласно националното
законодателство на лицето“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;“.
Министър:
Ивайло Московски
5876

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 26 о т 2012 г. з а изда ва не и
отнемане на свидетелство за извършване
на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи
аеронавигационно обслужване, и надзора
върху тях (обн., ДВ, бр. 46 от 2012 г.; изм.,
бр. 88 от 2014 г. и бр. 40 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 5, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „директор
на ГД „ГВА“ се добавя „с посочен единен
идентификационен код (ЕИК) или код по
БУЛСТАТ“.
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2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
Министър:
Ивайло Московски
5877

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация,
първоначално определяне, поддържане на
летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилотите и контрола върху тях (обн., ДВ,
бр. 7 от 2014 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.)
Параграф единствен. В чл. 11 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „директор
на ГД „ГВА“ се добавя „с посочен единен
идентификационен код (ЕИК) или код по
БУЛСТАТ“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
Министър:
Ивайло Московски
5878

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните
оператори (обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм.,
бр. 40 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст се добавя ново изречение второ: „В заявлението се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) или
код по БУЛСТАТ“. Досегашното изречение
второ става изречение трето.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уа лно състояние – за лицата, които са регистрирани като
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търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст се добавя ново изречение второ: „В заявлението се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) или
код по БУЛСТАТ“. Досегашното изречение
второ става изречение трето.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
§ 3. В чл. 34, ал. 2 думите „Към декларациите по ал. 1 се прилага“ се заменят с „В
декларациите по ал. 1 се посочва“, а след
думите „регистър и“ се добавя „се включва“.
§ 4. В чл. 40, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) В за явлението се посочва единен
идентификационен код (ЕИК) или код по
БУЛСТАТ и към него се прилагат:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
§ 5. В чл. 45, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) В за явлението се посочва единен
идентификационен код (ЕИК) или код по
БУЛСТАТ и към него се прилагат:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за акт уално състояние – за лицата, които са регистрирани като
търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;“.
Министър:
Ивайло Московски
5879
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 602-ОЗ
от 14 юни 2018 г.
На основание чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 32, ал. 2,
чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от КЗ, както и чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор и предвид
представените към заявлението документи и
доп ъ лни т елната информац и я Ком иси я та за
финансов надзор реши:
Издава на „Фи Хелт Застраховане“ – А Д,
ЕИК 200103397, със седалище и адрес на управление – София, район „Студентски“, ул. Проф.
Александър Фол № 2, вх. Б, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя
с нов клас застраховка по т. 16 от приложение
№ 1, раздел ІІ, буква „А“ към Кодекса за застраховането, а именно:
„Разни финансови загуби“:
– рискове, свързани със заетостта;
– недостатъчност на доход (общо);
– лошо време;
– пропуснати ползи;
– продължителни общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуба на пазарна стойност;
– загуба на наем или доход;
– други косвени търговски загуби;
– други нетърговски финансови загуби;
– други видове финансови загуби.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Председател:
К. Караиванова
5902

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 291
от 17 май 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-3595/15.11.2016 г. от Вълчо
Вълчев, управител на „Вивамекс Билд 2“ – ООД,
с искане за разрешаване изработване на проект
за подробен устройствен план – ИПРЗ – планизвадка за УПИ ІІ-259, 259а, кв. 8, м. Ж.к. Люлин – център, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт № 131, том LLXXV, вх. № 49918, дело
№ 33744/16.07.2007 г., по силата на който „Вива-

мекс Билд 2“ – ООД, е собственик на УПИ ІІ-259,
259а; мотивирано предложение за ИПРЗ – планизвадка; скици за ПИ 68134.4360.58 (номер по
предходен план 259а, кв. 8) и за ПИ 68134.4360.57
(номер по предходен план 259, кв. 8), издадени
от СГКК – София; мотивирано предложение в
графичен вид; извадка от ПУП – ИПРЗ за м. Ж.к.
Люл и н – цен т ър и м. Ж.к. Люл и н – гла вен
център, приет с решение на ОЕСУТ, протокол
№ ЕС-Г-36, т. 9, от 17.05.2016 г., пълномощно на
Севдалина Димитрова, комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
За м. Ж.к. Люлин – център и м. Ж.к. Люлин – гла вен цен т ър със За повед № РД- 0950-549 от 13.07.2015 г. на главния архитект на
СО и по възлагане на НАГ с договор № НАГ1360/19.10.2015 г. е изработен проект за ИПРЗ.
Процедурата по одобряване на плана не е приключила и планът не е влязъл в сила.
Заявлението с мотивираното предложение са
разгледани от отделите към НАГ, както следва:
„Устройствено планиране“, „Благоустройствени
дейности и п ублични прост ранства – Ком уникации и транспорт и Инженерни мрежи“ и
„Правно-нормативно обслужване“.
Със Заповед № РА50-160 от 17.03.2017 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване – план-извадка в териториален обхват:
поземлени имоти с идентификатори 68134.4360.57
и 68134.4360.58.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -3595 -[2] о т
20.03.2017 г. район „Люлин“ е уведомен за разрешението да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -3595-[3]
о т 22 .0 6.2 017 г. с а вне с ен и з а одо б р я в а не
проект за ИПРЗ на УПИ ІІ-259, 259а, кв. 8,
м. Ж.к. Люлин – център, удостоверение № 2541783/30.05.2017 г. от СГКК – София, във връзка
с изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ. Приложени са
съгласуваните с експлоатационните предприятия „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – А Д, „Овергаз“ – ЕА Д, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ на цялостния план на
м. Ж.к. Люлин – център и м. Ж.к. Люлин – главен център, „БТК“ – ЕАД. Представена е схема
за организация на движението съгласно протокол
от 25.07.2016 г. на ПКТОБД. Представено е геодезическо заснемане на дървесната растителност
и съгласуване с Дирекция „Зелена система“ на
СО под № СЕК17-ТД26-724/11.05.2017 г.
Проектът е съгласуван с проектанта на цялостния план.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 59 5 - [4] /
15.08.2017 г. проектът е изпратен в район „Люлин“ за съобщаване на заинтересованите лица
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
С п и с м о с в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -359 5 -[5 ] /
22.12.2017 г. в НАГ – СО, проектът е върнат от
район „Люлин“, към което са приложени доказателства за извършеното съобщаване, както и
едно постъпило възражение.
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С п и с м о с в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -359 5 -[7 ] /
19.03.2018 г. от район „Люлин“ проектът е върнат
с приложени доказателства за допълнително
съобщаване на всички заинтересовани лица
по чл. 131 от ЗУТ, като е посочено, че няма
постъпили жалби.
Проектът е разгледан и приет с решение на
ОЕСУ Т по протокол № ЕС-Г-22/20.03.2018 г.,
т. 1 допълнителна, със служебно предложение
в заглавната част на проектите ИПР и ИПРЗ
да се добави текстът „план-извадка“ и след
отразяване на служебното предложение да се
изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС. Разгледано е постъпилото
възражение, което е счетено за неотносимо към
градоустройствената процедура.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
П У П – И П РЗ е на п ра вено о т Въ л чо Въ лчев в качеството му на управител на „Вивамекс Бил д 2“ – ООД – заинтересовано лице
по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на поземлени имоти с идентификатори
68134.4360.57 и 68134.4360.58 по КККР на район
„Люлин“, попадащи в УПИ ІІ-259, 259а, кв. 8,
м. Ж.к. Люлин – център, което се установява от
приложените документи за собственост и скица.
Исканото изменение попада в обхвата на кв. 8
от проекта за ПУП на м. Ж.к. Люлин – център
и м. Ж.к. Люлин – главен център, изработването
на който е разрешено със Заповед № РД-09-50549 от 13.07.2015 г. на главния архитект на СО,
поради което се процедира като план-извадка.
Действащият ПУП на м. Ж.к. Люлин – център, кв. 8, е ЧЗРП, одобрен със Заповед № РД50-1051 от 10.11.1995 г., потвърдена с Решение
№ 85 по протокол № 56/6.08.2003 г. на СОС, с
последващо изменение със Заповед № РД-09-50189 от 15.04.1997 г., потвърдена с Решение № 85
по протокол № 56/6.08.2003 г. на СОС. Разработката е контактна с ИПРЗ за УПИ III-309 и
УПИ IV – СГО и създаване на улица-тупик от
о.т. 52а до о.т. 52б, одобрено със Заповед № РД09-50-151 от 11.03.2004 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ИПР – план-извадка се предвижда закриване на улица-тупик от о.т. 52а до
о.т. 52б, като се създава се нова задънена улица
от о.т. 38 до о.т. 42 и се изменят регулационните граници на УПИ ІІ-259, 259а, кв. 8, м. Ж.к.
Люлин – цент ър, като се създава нов У ПИ
II-57, 58 – „За офиси, жилищно строителство,
магазини и гаражи“, в съответствие с плана
в процедура и по границите на ПИ с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58. УПИ II
се отрежда за имотите по кадастрална карта.
С проекта се изменят границите на контактен
УПИ I – СГО, като се запазва отреждането му.
Лицето (изход) към улица на новия УПИ
се осигурява по новопроектираната задънена
улица от о.т. 38 до о.т. 42. С горното е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3 от ЗУТ.
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Гари рането е осиг у рено в г раниц и те на
имота, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 от ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на проект за ПУП – ИПР по
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2,
т. 2 и чл. 133, ал. 1, 2 и 4 от ЗУТ.
Ново о бра з у ва н и я т У П И ще позвол и на
собствениците му да го използват съгласно
инвестиционните си намерения в съответствие
с предвижданията на зоната по ОУП на СО.
С проекта за изменение на плана за застрояване се цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП
на СО по искане на собствениците и съобразно
изменение на плана за регулация.
Имо т ът попа да в ус т ройс т вен и зон и
„Жг“ – „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“, устройствена категория по т. 1 от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО, поради което е допустимо конкретното
предназначение на УПИ да е „За офиси, жилищно
строителство, магазини и гаражи“. С горното е
спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
В У П И І І-57, 58 – „За о фиси, ж и л и щ но
строителство, магазини и гаражи“, кв. 8, се
променя начинът на застрояване. Предвижда
се нова свободностояща сграда като начин на
застрояване и е указана като средно застрояване
(Г+4) с височина h ≤ 15 м.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на устройствените правила и норми за зоната съгласно ОУП на СО.
Основа н ие з а одо бря ва не на п р о ек т з а
ПУП – ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствeните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в разрешението и допълнителните указания,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Застрояването в новообразувания поземлен
имот се одобрява при спазване на изискванията
на чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен върху одобрената със
Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. от изпълнителния директор на АГКК и влязла в сила
кадастрална карта на район „Люлин“, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
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Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия. Спазен е чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и
е представено становище от СРИОСВ.
Представено е удостоверение № 25-78942
от 21.09.2017 г. от СГКК, с което е изпълнено
изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ.
Проек т ът е с ъгласу ва н с п роек та н та на
цялостния план на м. Ж.к. Люлин – център и
м. Ж.к. Люлин – главен център. Представени
са съгласуваните план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижими имоти,
собственост на физически лица, за изграждане
на улица, публична общинска собственост.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица
в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 133, ал. 1, 2 и 4,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81,
ал. 1, 3 и 4, чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и
2, чл. 108, ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ, т. 1 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г22/20.03.2018 г., т. 1 допълнителна, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация на м. Ж.к. Люлин – център, кв. 8 – планизвадка на м. Ж.к. Люлин – център и м. Ж.к.
Люлин – главен център на УПИ ІІ-259, 259а,
като се създава нов УПИ ІІ-57, 58 – „За офиси,
жилищно строителство, магазини и гаражи“,
в съответствие с плана в процедура и по границите на ПИ с идентификатори 68134.4360.57
и 68134.4360.58 и свързаното с това изменение
на границите на контактен УПИ I – СГО, по
кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на плана за улична
регулация – закриване на улица-тупик от о.т. 52а
до о.т. 52б и създаване на нова задънена улица
от о.т. 38 до о.т. 42 по червените, кафявите и
зелените линии, букви, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
3. Проект за изменение на плана за застрояване – план-извадка на УПИ II-57, 58 – „За офиси,
жилищно строителство, магазини и гаражи“,
кв. 8, м. Ж.к. Люлин – център и м. Ж.к. Люлин – главен център, район „Люлин“, съгласно
приложения проект, без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5880

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 631
от 18 юни 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 136 от
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.07.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 21662.4819.1020 и сграда с
идентификатор 21662.4819.1020.1 в УПИ I – „За
магазин и трафопост“, кв. 8, с. Доброславци,
ул. Габровница, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 27 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2700 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.07.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5939
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РЕШЕНИЕ № 635
от 18 юни 2018 г.
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На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 244 от
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.07.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.512.2.1.66, София, ж.к. Фондови жилища,
бул. Йосиф Щросмайер, бл. 203, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.07.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 96
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява специализирана
план-схема на газоразпределителната мрежа
на гр. Габрово, етап – I 2017, и подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на Община Габрово“; подобект:
„Отк лонение от ГРМ на гр. Габрово (извън
границите на у рбанизираната територия) за
захранване на ПИ с идентификатор 14218.711.4
по КК на гр. Габрово“.
Председател:
Л. Георгиева
5828

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 460
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) на ПИ с идентификатор 20482.27.63 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, с
който се формира УПИ 63 – „За фотоволтаична
електрическа централа“.
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. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
5814
РЕШЕНИЕ № 461
от 13 юни 2018 г.

5940

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект на
ПУП – парцеларен план – трасе на „Кабелна
линия 1 kV и ЕТ за външно захранване на „Ферма за угояване на телета и складова дейност“
в ПИ 000200, местност Билянката, по КВС на
с. Иглика, започваща от ТП „Иглика“ в ПИ 0.57
(земеделска територия), минаваща през улица с
о.т. 6-29-28-27-25-26 (урбанизирана територия на
с. Иглика) до ново ЕТ в ПИ 0.204 (полски път).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) на ПИ с идентификатор 20482.34.5 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, с
който се формира УПИ 5 – „За фотоволтаична
електрическа централа“.
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. Девня, пред Административния
съд – Варна.

Председател:
Ат. Дженков

Председател:
Вл. Ненков

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 445
от 29 май 2018 г.

5783

5815
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РЕШЕНИЕ № 462
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) на ПИ с идентификатор 20482.33.46 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, с
който се формира УПИ 46 – „За фотоволтаична
електрическа централа“.
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. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
5816
РЕШЕНИЕ № 463
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) на ПИ с идентификатор 20482.194.2 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, с
който се формира УПИ 2 – „За фотоволтаична
електрическа централа“.
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. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
5817

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 70
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и чл. 7, ал. 2 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от ЗЕ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти
за захранване на имот с проектен № 098010
„За трафопост“ (част от имот № 04460.98.8 по
КККР) и имот № 098005 с НТП „Овцеферма“ по
КВС (имот № 04460.98.5 по КККР) на землище
с. Блъсковци:
1.1. Кабелно ел. захранване 20 kV от нов
стомано-решетъчен стълб (СРС) на въздушен
електропровод (ВЕЛ) 20 kV „Средни колиби“ на
електропроводно отклонение за МТП „Дърлевци“, П/Ст „Елена“ 110/20 kV, намиращ се в имот
№ 098002 с НТП „Изоставена нива“, частна
собственост (имот № 04460.98.2 по КККР), до
нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV (1х1000 kVА)
в имот с проектен № 098010 „За трафопост“ по
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КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на
землище с. Блъсковци. Общата дължина на
трасето е 174 л. м и преминава през следните
имоти с № 098002 с НТП „Изоставена нива“,
частна собственост (имот № 04460.98.2 по КККР),
с № 098004, с НТП „Овцеферма“, собственост
на възложителя (имот № 04460.98.4 по КККР),
до имот с проектен № 098010 „За трафопост“,
собст веност на възлож и тел я (част от имот
№ 04460.98.8 по КККР). Площта на сервитута
на трасето е 696 кв. м, по 2 метра от двете
страни на кабела.
1.2. Въздушна линия 1 kV за захранване на
имот № 098005 по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци. Трасето е с
дължина 69 л. м, с начална точка нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV (1×1000 kVА) в имот
с проектен № 098010 „За трафопост“ по КВС
(част от имот № 04460.98.8 по КККР), окачена
на четири нови стоманобетонови стълба (СБС)
в имот № 000526, НТП „Полски път“, с трайна
настилка, собственост на Община Елена (имот
№ 04460.54.526 по КККР). Площта на сервитута
на трасето е 172,50 кв. м, по 1,25 метра от двете
страни на кабела.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право – право на прокарване на линейните обекти за частта от трасето по т. 1.2, след
заплащане на изготвените и приети оценки на
комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елена пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
5829
РЕШЕНИЕ № 71
от 31 май 2018 г.
На основание 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 7, ал. 2 от ЗОС Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод за захранване на имот с проектен
№ 098009 „За дестилерия за етерични масла“ по
КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на
землище с. Блъсковци, отклонение от съществуващ водопровод „Група Блъсковци“. Трасето
преминава през имот № 000526, с НТП „Полски
път“, с трайна настилка, собственост на Община
Елена (имот № 04460.54.526 по КККР), до водомерна шахта в имот с проектен № 098009 „За
дестилерия за етерични масла“ по КВС (част
от имот № 04460.98.8 по КККР), собственост
на възложителя. Общата дължина на трасето
е 157 л. м и площ на сервитута 942 кв. м, по
3,00 метра от двете страни на водопровода.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните
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обекти по т. 1, след заплащане на изготвените и
приети оценки на комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
5830

Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
5784

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

РЕШЕНИЕ № 538
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за находище „Голия връх“, участък „Запад“, в землището
на с. Върбешница и землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, в обхвата на концесионната площ:
ПИ № 000196 в землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017092 в местността Равнището, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017098 в местността Ламбова туфа,
землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017167 в местността Равнището, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017173 в местността Манастира, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 071174 в местността Манастира, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 071175 в местността Манастира, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 071176 в местността Манастира, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017184 в местността Ламбова туфа,
землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017186 в местността Равнището, землище с. Горна Кремена;
ПИ № 017193 в местността Ламбова туфа,
землище с. Горна Кремена;
ПИ № 011069 в местността Здравчов дол,
землище с. Върбешница;
ПИ № 00193, местност Ламбова туфа в землището на с. Горна Кремена;
новопроектиран имот № 017189 (част от ПИ
№ 000197), местност Ламбова туфа, в землището
на с. Горна Кремена;
новопроектиран имот № 052016 (част от ПИ
№ 000202), местност Гарванска падина, в землището на с. Горна Кремена;
новопроектиран имот № 052017 (част от ПИ
№ 000202), местност Гарванска падина, в землището на с. Горна Кремена.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Я. Нинова
5785

РЕШЕНИЕ № 78
от 25 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и 6 от ЗУТ
и Решение № 2 от 19.04.2018 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на с. Брусен в обхват УПИ (парцел) ІІІ-354 и терен за „Озеленяване“ на кв. 39,
съгласно който се променя предназначението
на терена „Озеленяване“ от ПИ пл. № 354 и
се създава нов УПИ ХІІ-354 за индивидуално
жилищно строителство, преконфигу рират се
границите на УПИ ІІІ-354 в кв. 39 и се обособява
нова улица (тупик) с о.к 145а – 145б за достъп
до новопроектирания УПИ. Площите на новите
УПИ са съответно:
– У П И (парцел) І І І-354, к в. 39, с п лощ
1011 кв. м;
– У ПИ (парцел) Х ІІ-354, к в. 39, с п лощ
1011 кв. м.
При нови инвестиционни намерения за бъдещо застрояване на УПИ следва да се представи
ПЗ (план за застрояване), който да се съгласува
с БД.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София област.
Председател:
М. Маринов
5766

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-126
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
о т ПЗРЗСПЗЗ, ч л. 28б, а л. 8 о т ППЗСПЗЗ,
протокол № РД-18-186 от 28.11.2016 г., протокол
№ РД-18-194 от 2.12.2016 г. и протокол № РД-1880 от 18.07.2017 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. Делян, община Дупница,
област Кюстендил.

ОБЩИНА МЕЗДРА

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 818
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му
по отношение на УПИ IV-257 с идентификатор
№ 51500.506.518, в кв. 5401, УПИ I с идентификатор № 51500.506.690 и УПИ VIII с идентификатор
№ 51500.506.687 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4501 по ПУП на к.к. Слънчев брягзапад, с който проект вътрешните регулационни
граници се прокарват по имотните граници по
кадастрална карта, като за целта към УПИ IV257 в кв. 5401 с площ 2400 кв. м се придават 258
кв. м от УПИ VIII в кв. 4501 с площ 1280 кв. м и
125 кв. м от УПИ I в кв. 4501 с площ 7818 кв. м,
като след промяната УПИ IV-257 в кв. 5401 става
2783 кв. м, УПИ I в кв. 4501 става 7692 кв. м и
УПИ VIII в кв. 4501 става 1021 кв. м в съответствие с площите им по кадастрална карта. За
УПИ I и УПИ VIII в кв. 4501 не се променят
устройствените показатели и устройствената
зона. Променя се номерът на УПИ IV-257 (ПИ
51500.506.518) от УПИ IV-257 на УПИ IV-518 в
съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, отрежда се „За складове и търговия“,
запазва се устройствената „Ок“ и се установяват
следните устройствени показатели за УПИ IV518 (ПИ 51500.506.518) в кв. 5401: плътност на
застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,
и минимално озеленена площ – 50%.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5894
РЕШЕНИЕ № 819
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по
отношение на УПИ V-509, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.646 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2302 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-запад, с който проект се
променя отреждането на имота от „За жилищна
сграда“ в „За хотел и КОО“, запазват се устройствената зона „Ок“ и устройствените показатели
и се променя номерът на имота от УПИ V-509
на УПИ V-646 в съответствие с идентификатора
му по кадастрална карта.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5895
РЕШЕНИЕ № 820
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по
отношение на УПИ I-97, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.184, УПИ
VIII-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.181, УПИ IХ-97, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.182 и
УПИ Х-97, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.183 по кадастралната карта
на гр. Несебър, в кв. 6905 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад, с който проект УПИ I-97 (ПИ
51500.506.184) с площ 545 кв. м, УПИ VIII-97 (ПИ
51500.506.181) с площ 546 кв. м, УПИ IХ-97 (ПИ
51500.506.182) с площ 545 кв. м и УПИ Х-97 (ПИ
51500.506.183) с площ 545 кв. м се обединяват в
новообразуван УПИ I-181, 182, 183, 184 с площ
2181 кв. м, отреждане на новообразувания УПИ
I-181, 182, 183, 184 – „За жилищно и курортно
строителство, търговия, обслужващи функции,
спорт и озеленяване“, запазване на устройствената
зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I-181,
182, 183, 184: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,50, Нкорниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5896
РЕШЕНИЕ № 822
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение
т. 13 от протокол № 7 от 9.05.2018 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, Заповед № 681 от
9.05.2018 г. на кмета на общината, писмо изх.
№ ПД-1029(2)/30.04.2018 г. от РИОСВ – Бургас,
удостоверение № 25-73245/29.05.2018 г. от АГКК,
СГКК – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър,
реши:
Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Разширение на път с. Кошарица,
к.к. Слънчев бряг, землищата с. Кошарица и
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гр. Несебър, община Несебър“, в частта му по
отношение на ПИ 39164.15.506 с границата му с
ПИ 39164.16.3 и сграда 39164.16.3.7, като трасето
преминава по съществуващата в КК имотна
граница на засегнатия ПИ 39164.16.3, при което
площта на ПИ 39164.15.506 от 37 979 кв. м става 37 158 кв. м, а площта на ПИ 39164.16.3 от
12 419 кв. м става 13 241 кв. м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от настоящото решение.
Обектът е обявен за такъв от първостепенно
общинско значение с Решение № 93, т. 12 от
протокол № 4 от 29.01.2016 г. Поради неговата
важност при обезпечаване на транспортния достъп и сигурността при придвижване, което има
отношение към осигуряване живота и здравето
на гражданите, за да се защитят тези особено
важни обществени интереси на населението на
общината, и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК
допуска предварително изпълнение на решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5897

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 511-42
от 25 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за частично изменение
регулацията на кв. 3 и кв. 69 по плана на с. Памукчи, община Нови пазар. Проектът предвижда
изменение на ПУП – ПР (плана за регулация) на
УПИ ХL-85, УПИ ХLІ-85, УПИ ХLІІ-85, УПИ
ХLІІІ-85 и УПИ ХLІV-85 в кв. 3 и УПИ ІХ-85,
УПИ-Х-85, УПИ ХІ-85, УПИ ХІІ-85 и УПИ ХІІІ-85
в кв. 69 по плана на с. Памукчи, като се образуват
четири УПИ с проектни номера, както следва:
УПИ ХL-85 и УПИ ХLІ-85 в кв. 3 и УПИ Х-85
и УПИ ХІ-85 в кв. 69.
На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
регулацията на новообразуваните УПИ в кв. 3 и
кв. 69 се поставя в съответствие със съществуващите кадастрални граници на ПИ № 85.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта,
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
5839

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 150
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т във връзка с
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чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 131, чл. 8, т. 1, чл. 112,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 128, ал. 3 и 7 – без постъпили възражения в установения срок по чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ, предвид изложените в предложение
с вх. № 18ХІ-168 от 19.04.2018 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване от о.т. 63 до о.т. 62, ПИ с кадастрален
идентификатор 56784.514.9508 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, като се образува нов УПИ VIII-514.287,
общ. обслужващи дейности, кв. 18 по плана
на ж.к. „Отдих и култура“, гр. Пловдив, ПИ с
проектен идентификатор 56784.514.287 по КККР
на гр. Пловдив, по корекциите за регулацията с
червен (оранжев) и зелен цвят, червени дебели
прекъснати линии за застрояването, матрица в син
цвят, коригирана служебно с лилав цвят, с ново
свободно застрояване, с устройствени показатели
за зона Тп: плътност на застрояване (Пзастр.) – до
70 %; интензивност на застрояване (Кинт.) – до
2,5; минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
височина на сграда – до 12 м.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Петкова
5886
РЕШЕНИЕ № 151
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 131, чл. 8, т. 1, чл. 112,
чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 128, ал. 7 от ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-166 от
19.04.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от кв. 72 – нов (3 – стар), по плана на
ж. р. „Тракия“, гр. Пловдив, за урегулиране на ПИ
с идентификатор 56784.540.1102 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, като се образуват: УПИ II – „Комплексно
застрояване и обществени мероприятия“, и нов
УПИ III-540.1102 – „За озеленяване“, по имотните
граници на ПИ 56784.540.1102 по корекцията на
регулацията със зелен цвят.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Петкова
5887
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30. – Община Троян на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през май 2018 г. е извършила
продажба на обособена част от имуществото на
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бетонов
и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76, с площ 13 964 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, община
Троян, местност Червянска лъка, заедно с всички
построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др., при граници на имота:
поземлени имоти с идентификатори: 03558.112.81,
7 31 9 8 . 5 01.17 2 , 7 31 9 8 . 5 01. 210 , 7 31 9 8 . 511. 2 57,
03558.112.78, 03558.112.41, 03558.112.40, 03558.112.37,
03558.112.28, 03558.112.27, 03558.112.18, 03558.112.66,
03558.112.21, 03558.112.65 и 03558.112.77, чрез публично оповестен конкурс на купувача „Рико
стил“ – ООД, Троян, за сумата 236 476,80 лв. с
ДДС, изплатени изцяло от купувача.
5833
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
м. Ж.к. Овча к у пел – стар к в. 12 и част от
кв. 23, за УПИ ХХХVІІІ-64 – „За адм. сгр. и
КОО“, УПИ ХХХІХ – „За жп ареал, подземна
инфраст ру к т у ра, инста лационен кори дор“ в
кв. 221а, и за УПИ VІ – „За институт за бърза
помощ и ТП“ в кв. 215, и проект за изменение
на план за улична регулация (ИПУР) за улица от
о.т. 499 – о.т. 498б – о.т. 498 – о.т. 457 – о.т. 458 и
създаване на: нова улица от о.т. 500 – о.т. 499а –
о.т. 499б – о.т. 519а – о.т. 458а; нова за д ънена улица от о.т. 519а – о.т. 519б до о.т. 519в;
нови квартали 215, 221, 222 и 222а; нови УПИ
І-64 – „За адм. стр., ОО и скл. дейност“, УПИ
ІІ-64, 200 – „За техническа инфраструктура и
ОО“, УПИ ІІІ-64 – „За ОО“, и нов контактен
УПИ ХХХІХ – „За жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор“ в нов кв. 222,
нов контактен УПИ І – „За жп ареал, подземна
инфраструктура, инсталационен коридор“ в нов
кв. 222а, нов УПИ VІ – „За институт за бърза
помощ и ТП“ в нов кв. 215. Проектът е изложен
в район „Овча купел“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Овча купел“.
5881
15. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУР) от о.т. 671д до о.т. 632
и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за
ПИ с идентификатор 44063.6231.437, за образуване на нов УПИ ІІ-437 – „За жс“, кв. 29а,
м. С. Лозен, район „Панчарево“, заличаване
на кв. 29б, преномериране на УПИ І-3338 в нов
УПИ ІІІ-3338 и УПИ ІІ-3719 в нов УПИ ІV-3719.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис-
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мени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
5882
41. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУ Т,
че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП)
за обек т: „Разш и рение на същес т ву ва ща
п/ст „Бургас 400/110 kV“, с което част от ПИ с
идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, община Бургас, общинска собственост, с
площ 1415 кв. м се предвижда за разширение на
територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282
по К К на г р. Българово, община Бу ргас, с
отреж дане „За техническа инфрастру кт у ра“.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 409
в сградата на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
5899
2. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед
№ РД-18-7706-133 от 12.06.2018 г. за допълване
на Разрешение за строеж № 29 от 5.03.2015 г.
и Заповед № 81 от 3.09.2015 г. за допълване на
разрешение за строеж, издадени от главния
архитект на община Варна, за строеж: „Ремонт,
реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Мираж“, представляващ сграда с идентификатор 10135.2570.97.3,
намираща се в УПИ ІІІ-97 – „За курортно и
жилищно строителство“, кв. 1, по плана на к.к.
„Слънчев ден“, Варна. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
с административен център Варна.
5914
1. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 102
от 24.04.2018 г., № 103 от 3.05.2018 г., № 104 от
8.05.2018 г. и № 105 от 14.05.2018 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за:
– местност Акчелар – селищно образувание,
землище гр. Варна, относно поземлени имоти:
№ 410, 806, КР 522;
– местност Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна, община Варна, като част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
от ПЗР на ЗСПЗЗ, относно поземлени имоти:
№ 1439, 1909 и 4069, КР 5401;
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– местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно образу вание, землище к в. Виница, гр. Варна, община Варна, относно поземлени имоти: № 511, 567 и 4220,
КР 516; 830, 883, 890, 939, 1936, 2866, 4068, 9600,
9617, КР 517;
– местност Орехчето – землище с. Звездица,
община Варна, като част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, относно поземлен имот: № 264, КР 502;
– местност Соук Солар (Сълзица) – селищно
образувание, землище гр. Варна, относно поземлени имоти: № 757, 764 и 1017, КР 505.
Проек т и т е за изменен ие са п редос та вени за разглеж дане в Община Варна, ет. 12,
стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общ и нск а собс т венос т, и коном и к а и с т опа нск и дейности“. На основание чл. 28б, а л. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.
5909
11. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (противосвлачищно съоръжение)
за част от ПИ с идентификатор 20242.0.320 по
КВС на гр. Дебелец, община Велико Търново,
на обект: „Укрепване на свлачище в гр. Дебелец (до стадиона) на общински път VTR 1010“
(път І-5) – Дебелец – жп гара Дебелец – Велико
Търново, кв. Чолаковци, ул. Сан Стефано (GAB
3110). Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 8 на Кметство
Дебелец, община Велико Търново, и могат да
се разгледат всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5831
39. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за eлементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за у к репване на ст ълб
№ 13 на ВЛ 110 kV „Сечен камък“ в поземлени
имоти (ПИ) с идентификатори 14218.201.53,
14218.201.55 и 14218.201.51 по кадастралната карта
на гр. Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно проекта за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за eлементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110 kV „Сечен
камък“ в поземлени имоти (ПИ) с идентифика-
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тори 14218.201.53, 14218.201.55 и 14218.201.51 по
кадастралната карта на гр. Габрово до кмета
на общината.
5787
31. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление, регистрационен индекс У ТК Р-30-1219
от 5.06.2018 г. от „Ситигаз България“ – ЕАД,
е внесен за процедиране изработеният проект
за изменение на специализираната устройствена схема за газоразпределителната мрежа на
територията на Димитровград, одобрена с Решение № 698 от 23.07.2009 г. на Общинския съвет – Димитровград. Проектът е изработен след
разрешение, дадено със Заповед № РД-06-398 от
16.03.2018 г. на кмета на община Димитровград,
при спазване на общите правила на ЗУТ, ЗЕ,
ЗООС, Наредбата за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителни
газопроводи и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ (ДВ, 67 от 2004 г.),
Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изгра ж дане и
ползване на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, 107 от 2004 г.) и др. С проектното
решение се предвижда допълване на съществуващата устройствена схема по всички улици
и булеварди на Димитровград с изключение
на бул. България, като предвидените газопроводи ще бъдат за работно налягане 0,5 МРа от
полиетилен – висока плътност РЕ 100,SDR11,
с диаметри 32×3 мм, 63×5,8 мм, 90×8,2 мм и
110×10мм с обща дължина на новите участъци 35
521,95 м, със сервитут от 0,40 м от двете страни
на газопроводите. При спазване изискванията
на чл. 127, ал. 2, т. 2 от ЗУТ проектът е съгласуван със специализираните контролни органи
и експлоатационни дружества. Проектът е на
разположение в общинската администрация, стая
76, ет. 7, в сградата на Община Димитровград.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с проекта, като при необходимост могат да направят
писмени искания и възражения до общинската
администрация.
5933
212. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е пост ъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно ел. захранване за обект „Метално
съоръжение – фургон“ в поземлен имот № 287
до квартал 20 по плана на с. Голяновци с трасе
на ел. кабела през поземлени имоти № 000014
и № 000017 – полски пътища, в землището на
с. Голяновци. Проектът е изложен във входното
фоайе, на таблото за съобщения, в сградата на
общинската администрация – гр. Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес:
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
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ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5968
214. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администраци я е пост ъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Дъждовна канализация от площадката на
„Скиптър“ – ООД, до река Крива“ в землището на с. Голяновци с трасе на канализацията
през поземлен имот № 060 – местен път, поземлен имот № 023 – полски път, и поземлен
и мо т № 055 – воден о б ек т, с о б с т вено с т на
МЗХ – ХМС, в землището на с. Гол яновци.
Проектът е изложен във входното фоайе, на
таблото за съобщения, в сградата на общинската администрация гр. Костинброд, ул. Охрид
№ 1, и е публикуван на интернет страницата
на Община Костинброд на адрес: http://www.
kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Костинброд в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5970
313. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура за
„Второстепенна водопроводна мрежа за водоснабдяване на махала Беледие хан – клон 2 и
клон 3 – DN90 PEHD“– с. Градец, с трасе през
поземлени имоти по КВС на с. Градец: 000148,
000467, 024026, 022001, 022002, 022003, 022004
и 022007. Проектът е изложен във входното
фоайе, на таблото за съобщения, в сградата на
общинската администрация – гр. Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес:
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5969
38. – Община Луковит на основание чл.128,
ал.1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) и план-схеми за елементите
на техническата инфраструктура и парцеларни
планове към тях в обхват поземлени имоти с
идентификатори 44327.251.6 и 44327.251.1 по кадастралната карта на гр. Луковит, област Ловеч,
м. Хумника, с цел смяна предназначението на
земята и отреждането им за „Чисто производствена устройствена зона (Пч)“ – конкретно „За
производствена и складова дейност“. Проектът
за ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в отдел
„РУТ“, стая № 26, на Община Луковит. Всички
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пряко заинтересувани лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за изменение на ПУП – ПРЗ до
общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я в ед номес ечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5952
39. – Община Луковит на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (П У П) – парцеларни планове (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура за
утвърждаване на трасе за ел. кабели във връзка
с реализиране на автономни фотоволтаични
централи за обект „Цех за преработка на плодове
и зеленчуци“ и обект „Цех за производство на
пюре и нектар от сини сливи и нектар“. Трасето на ел. кабела ще се прокара през ПИ с
кадастрален номер 165041 и ПИ с кадастрален
номер 165047 по КВС на с. Дерманци. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани в ПИ
с кадастрален номер 165044 по КВС на с. Дерманци, а цеховите – в УПИ IV-1253, кв. 125, по
регулационния и кадастрален план на селото.
Всички пряко заинтересувани лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за изменение на ПУП – ПП
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5953
72. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена
Заповед № I-C-87 от 31.05.2018 г. на основание
чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2, изречение първо
от ЗУ Т, предвид наличие на неприк лючила
процедура по изработване на общ устройствен
план на община Петрич, възложена с Договор
№ 116/2017 г. с предмет изработване на ОУП на
община Петрич, с която се налага строителна
забрана за територията на следните поземлени
имоти: Землище с. Старчево: ПИ с идентификатори 69119.61.449, 69119.61.473, 69119.61.188,
69119.61.472, 69119.74.85 и 69119.61.452; Землище
с. Рупите: ПИ с идентификатори 49312.17.26,
49312.17.56, 49312.17.28, 49312.17.20, 49312.17.58,
49312.17.40, 49312.17.39, 49312.17.59, 49312.17.45,
49312.17.48, 49312.17.49, 49312.17.19, 49312.17.23,
49312.17.29, 49312.17.34, 49312.17.35, 49312.17.37,
49312.17.33, 49312.17.38, 49312.17.31, 49312.17.32,
49312.34.21, 49312.34.23, 49312.34.20, 49312.17.25,
49312.17.30, 49312.17.51, 49312.17.52, 49312.17.53,
49312.17.54, 49312.17.55, 49312.17.44, 49312.17.22,
49312.17.12, 49312.17.11, 49312.17.10, 49312.17.9,
49312 .17.8 , 49312 .17.7, 49312 .17.6 , 49312 .17. 5,
49312.17.4, 49312.17.3, 49312.17.2 и 49312.17.1; Землище с. Ключ: ПИ с идентификатори 37349.37.2,
37349.37.15, 37349.37.125, 37349.37.3, 37349.37.10,
373 49. 37.4, 373 49. 37. 5, 373 49. 37.8 , 373 49. 37.7,
37349.37.6, 37349.5.147, 37349.5.31, 37349.5.33,
37349. 5. 32 , 37349. 5. 3 0, 37349. 5.29, 37349. 5.2 8 ,
37349. 5.27, 37349. 5.2 6 , 37349. 5.2 5, 37349. 5.2 4,
37349.5.23, 37349.5.22, 37349.6.380, 37349.37.161 и
37349.37.158; Землище с. Струмешница: ПИ с идентификатори 69941.2.178, 69941.2.179, 69941.2.181,
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69941.2.182, 69941.2.183, 69941.2.180, 69941.2.184,
69941.2.187, 69941.2.188, 69941.2.196 и 69941.2.195.
Поради наличие на неприключила процедура по
изработване на общ устройствен план на община Петрич, в чийто обхват попадат и изрично
изброените поземлени имоти, за времето до
приключване на процедурата по одобряване и
влизане в сила на общия устройствен план на
община Петрич в частта му на имотите, засегнати от строителната забрана, но не по-дълго от
една година съгласно чл. 198, ал. 2 ЗУТ, считано
от датата на влизане в сила на заповедта или
влизане в сила на допуснато предварително
изпълнение на същата. Заповедта за налагане
на строителна забрана спира прилагането на
влезлите в сила подробни устройствени планове
за частите на територията, за които се отнася.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич
пред Административния съд – Благоевград.
5775
22. – 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 НН за електрозахранване на
птицеферма за подрастващи кокошки в УПИ
6.45 – птицеферма за подрастващи кокошк и
и фу ра жен цех, ПИ № 47086.6.101, местност
Терфилска кори я, по К К на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив. Проек т ът
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 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5967
8 . – Общ и н а г р. С еп т ем ври , о б л ас т Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от
строителните граници на с. Злокучене, който
минава около сондажните кладенци, достига до
рибарниците и от тях до Стопански двор „Фермата“ в землището на гр. Септември и съгласно
проекта и регистъра към него засяга имоти: в
землището на с. Злокучене – имоти № 011136,
000012, 011146, 011171, 011147, 017140 и 017138; в
землището на гр. Септември – имоти № 011547,
011548, 011549, 011388, 011387,012300 и 011353. Заинтересованите лица могат да се запознаят със
съдържанието на проектите в Дирекция „АТУ“
в Община Септември. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5832
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69. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,че е
изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за трасе за ел.
захранване 1 kV и водопровод за питейна вода
за ПИ 72165.221.23, местност Кантона, землище
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен,
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населеното място. Проектът
е на разположение всеки работен ден в стая
№ 21, ет. 3, в сградата на Община Твърдица,
област Сливен, пл. Свобода № 1. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „ Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до общинската администрация – Твърдица.
5865
35. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация
на и мо т и с и ден т ифи к ат ори 73198. 50 2 .2 69,
73198.133.42 и 73198.133.41, публична общинска
собственост. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч.
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5834
36. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация
на ул. Голяма Рибна, гр. Троян, засягащ имоти
с идентификатори 73198.509.232, 73198.508.394
и 73198.508.395 – публична общинска собственост. Проектът е изложен в сградата на Община
Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5835
34. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и
регулационен план в строителен кв. 47, променя
се трасето на улица с о.т. 617-618-619-620-621-659623 в участъка между о.т. 619-620-621-659-623,
гр. Троян, община Троян. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до
12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
5836
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6. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на кв. 8 и кв. 37, гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се състои в
проектиране на нови улици по съществуващи
на място, заличават се кв. 8 и кв. 37, като се
образуват нови квартали с номера 893, 894, 895
и 896, добавят се нови осови точки с номера
от о.т. 3790 до о.т. 3826. Отрежда се нов УПИ
I – „За жилищни нужди“, кв. 896, за поземлен
имот с идентификатор 77195.726.227 и част от
поземлен имот с идентификатор 77195.726.218.
Отрежда се нов УПИ II – „За гаражи и обществено обслужване“, кв. 896, за поземлен
имот с идентификатор 77195.726.216. Отрежда
се нов УПИ III – „За обществено обслужване“,
к в. 896, за поземлен имот с идентификатор
77195.726.226. УПИ IX и УПИ X от кв. 8 остават
като УПИ IX и УПИ X от новия кв. 896 и не
променят формата и площта си. Отрежда се
нов УПИ I – „За жилищни нужди“, кв. 893, за
поземлени имоти с идентификатори 77195.726.1,
7 71 9 5.7 2 6 . 214 , 7 71 9 5.7 2 6 . 3 7, 7 71 9 5.7 2 6 . 21 5 ,
77195.726.36, 77195.726.2, 77195.726.35, 77195.726.3,
77195.726.4, 77195.726.34 и част от поземлен имот
с идентификатор 77195.726.227. Отрежда се нов
УПИ I – „За жилищни нужди“, кв. 894, за поземлени имоти с идентификатори 77195.726.5,
77195.726.55, 77195.726.206, 77195.726.6, 77195.726.7,
77195.726.8, 77195.726.9, 77195.726.50, 77195.726.10,
77195.726.11, 77195.726.12, 77195.726.60, 77195.726.59,
77195.726.16, 77195.726.15 и 77195.726.58. УПИ IV,
УПИ V и УПИ VI от кв. 8 остават като УПИ
IV, УПИ V и УПИ VI от новия кв. 894 и променят формата и площта си. Отрежда се нов
УПИ XIII, кв. 895, за поземлен имот с идентификатор 77195.726.113. Отрежда се нов УПИ
XIV, кв. 895, за поземлен имот с идентификатор
77195.726.111. Отрежда се нов УПИ XV, кв. 895,
за поземлен имот с идентификатор 77195.726.110.
Отрежда се нов УПИ XVI, кв. 895, за поземлен
имот с идентификатор 77195.726.112. Отрежда
се нов УПИ XVII, кв. 895, за част от поземлен
имот с идентификатор 77195.726.30. Отрежда
се нов УПИ XVIII, кв. 895, за поземлен имот с
идентификатор 77195.726.19 и част от поземлен
имот с идентификатор 77195.726.30. Отрежда
се нов УПИ XIX, кв. 895, за поземлен имот
с идентификатор 77195.726.18. Отрежда се нов
УПИ XX – „За жилищни нужди“, кв. 895, за
поземлени имоти с идентификатори 77195.726.20,
7 71 9 5.7 2 6 . 21 3 , 7 71 9 5.7 2 6 . 21 2 , 7 71 9 5.7 2 6 . 21 ,
7 71 9 5.7 2 6 . 211 , 7 71 9 5.7 2 6 . 2 2 , 7 71 9 5.7 2 6 . 210 ,
7 719 5.7 2 6 . 2 0 9, 7 719 5.7 2 6 . 2 0 8 , 7 719 5.7 2 6 . 2 0 7,
77195.726.205, 77195.726.23 и 77195.726.24. УПИ
I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ X, УПИ XI и УПИ XII от кв. 37
остават като УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ X, УПИ XI и
УПИ XII от новия кв. 895, като УПИ I, УПИ
II, УПИ VII, УПИ X, УПИ XI и УПИ XII променят формата и площта си. УПИ VIII и УПИ
IX от кв. 37 се заличават. Проектните работи са
отразени с кафяви и зелени линии и надписи в
чертеж „Проект за изменение на ПУП – ПР за
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квартал 8 и квартал 37“. Проектът се намира в
дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил Минчев
№ 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5922
183. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и
подробен устройствен план – парцеларен план
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия за: „Реконструкция
на участък на деривация „Тича“ от помпена
станция „1300“ до напорен водоем „13 000“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
5883
183а. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия за: „Реконструкция
на водопровод по ул. Ивайло от строителните
граници на населеното място до имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на
гр. Шумен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
5884
183б. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
специализирана план-схема по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и
подробен устройствен план – парцеларен план
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия за: „Реконструкция
на магистрален водопровод от напорен водоем
„13 000“ в имот с идентификатор 83510.682.135
по кадастралната карта на гр. Шумен“, до имот
с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната
карта на гр. Шумен на бул. Ришки проход. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
5885

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната про-
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куратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 43 и 44 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Петрич,
приета с Решение № 697 по протокол № 26 от
заседание на Общинския съвет – гр. Петрич,
проведено на 19.10.2017 г., с искане оспорените
разпоредби да бъдат обявени за нищожни или
при условията на евентуалност – да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. д. № 480/2018 г. по описа на А дминистративния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.07.2018 г. от 10,30 ч.
5841
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната
проку рат у ра – Благоевград, за обявяване на
нищожност на т. 6 от глава IV „Критерии за
прием на ученици в първи клас“ от Система за
прием в първи клас на общинските училища на
територията на община Благоевград през учебната 2018/2019 г., утвърдена със Заповед № 306
от 12.03.2018 г. на кмета на община Благоевград,
е образувано адм. д. № 478/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.07.2018 г. от 10 ч.
5842
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Велико
Търново, по реда на чл. 185 от АПК с искане
за отмяна на Наредбата за реда за разполагане
на преместваеми обекти за търговия и други
обслу ж ващи дейности и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 от ЗУ Т на
Общинския съвет – гр. Стражица, за което е
образувано адм. д. № 393/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 14.09.2018 г.
от 11 ч.
5888
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 постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Кърджали, против разпоредбите на чл. 3, ал. 3; чл. 6,
ал. 2, 3 и 5; чл. 8, ал. 6, изр. 1-во; чл. 9, ал. 1,
2 и 3; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, т. 7; чл. 12, ал. 3;
чл. 14; чл. 14а; чл. 20, ал. 2; чл. 26, ал.1; чл. 27,
ал. 1 и 2; чл. 31, ал. 2, 3 и 4; глава десета „Допълнителни разпоредби“; чл. 8, ал. 1, в частта
на текста „приложение № 1 или приложение
№ 2“; чл. 8, ал. 2, в частта на текста „съгласно
тарифата – приложение № 3, неразделна част
от настоящата наредба“, както и приложения
№ 1, № 2 и № 3 от Наредбата за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изгра ж дането, ремонта, поддържането и
финансирането на общинската пътна мрежа,
приета с Решение № 107 от 20.07.2004 г. на
Общинския съвет – гр. Ардино. По протеста е
образувано адм. дело № 235/2018 г. по описа на
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Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.09.2018 г. от 10,15 ч.
5861
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 Ок ръж ната прок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 3, ал. 1; чл. 6, ал. 2 и 3;
чл. 8; чл. 15, ал. 4; чл. 17, ал. 2; чл. 18 и чл. 19,
ал. 1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на
община Джебел, приета с Решение № 147 от
8.08.2005 г. на Общинския съвет – Джебел, по
което е образувано адм. д. № 217/2018 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.09.2018 г. от 10 ч.
5889
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 Окръжната прокуратура – Кърджали,
на разпоредбите на чл. 4; чл. 15, ал. 1, т. 12;
чл. 32, ал. 2, т. 3, 4, както и в т. 9 от Наредбата
за придобиване, притежание и стопанисване на
кучетата и овладяване популацията на безстопанстващите кучета на територията на община
Кърджали, приета с Решение № 66 от 28.03.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, по което
е образувано адм. д. № 236/2018 г. на А дминистративния съд – Кърджали, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.09.2018 г. от 10,10 ч.
5890
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за организацията и условията за
отглеждане на кучета-компаньони на територията на община Дупница, съобразени с техните
физиологически и поведенчески особености в
частта по чл. 21, чл. 22, ал. 1 и ал. 3, т. 1 и 3 и
чл. 26, ал. 2. Иска се отмяната на разпоредбите
като незаконосъобразни – противоречащи на
материалноправни норми от по-висок ранг. По
протеста е образувано адм. дело № 225/2018 г.
по описа на А дминистративния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч.
5862
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основа н ие ч л. 181 по п реп рат ка о т ч л. 188
от АПК обявява, че е постъпил протест от
Светлана Ризова – прокурор в Районната прок у рат у ра – К юстен дил, срещ у Наредбата за
у правление на отпадъците и поддържане и
опазване на чистотата на територията на община Невестино, приета с Решение № 23 по
протокол № 2 от 15.01.2016 г. на Общинския
съвет – с. Невестино. Предмет на оспорване е
разпоредбата на чл. 76 от наредбата, за която
се твърди, че е в противоречие с чл. 22, ал. 5
от ЗМСМА и чл. 8 от ЗНА, както и на чл. 47,
ал. 1 от ЗАНН, и като такава е противозаконна.
По протеста е образувано адм. д. № 235/2018 г.
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по описа на А дминистративния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 4.07.2018 г. от 10 ч.
5820
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване по протест на Окръжната
п рок у рат у ра – Перн и к , срещ у разпоредбата
на раздел ІІ, чл. 4, ал. 2, т. 5 „Нетрадиционни религии и/или религиозни общности“ от
Наредбата за рекламната дейност на Община
Радомир, приета с решение по протокол № 15
от 28.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Радомир. Образувано е административно дело
№ 291/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Перник.
5891
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите на Наредбата за търговската дейност
и услуги на територията на община Ситово,
по което е образувано адм. д. № 102/2018 г. по
описа на А дминистративния съд – Силистра.
5821
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите на чл. 7, чл. 55, ал. 4
в частта „упълномощени от него длъжностни
лица“ от Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Силистра, по което е
образувано адм. дело № 104/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Силистра, за 2018 г.
5892
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 571/2018 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 19.09.2018 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване са разпоредбите
на чл. 3, ал. 2, чл. 5, ал. 5, т. 6 и чл. 10, ал. 3
от Наредба № 3 за придобиване, притежаване,
отглеждане и развъждане на домашни любимци
и селскостопански животни на територията на
община Елин Пелин, приета с Решение № 320
по протокол № 17 от 30.09.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
5822
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 559/2018 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 19.09.2018 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване са разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 12, ал. 2, изр. последно,
чл. 13, ал. 3 в част та „относно слу чаите на
чл. 12, ал. 2“ и чл. 15, ал. 1 и 2 от Наредбата
от 20.05.2005 г. на Общинския съвет – гр. Годеч, за регистрация, стопанисване и контрол
на кучетата на територията на община Годеч.
5823
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Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който е оспорена Наредба № 1 за осигуряване
на обществения ред, поддържане на чистотата,
организацията на транспорта и безопасността
на движението и опазването на полските имоти
на територията на община Гурково, по който
е образувано адм. д. № 250/2018 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.09.2018 г. от 10,30 ч.
5824
Варненският районен съд, 21 състав, призовава
Атанас Йорданов Атанасов с последен адрес в
гр. Варна, сега с неизвестен адрес, като ответник по предявения от „Енерго – Про Продажби“ – АД, иск с правно основание чл. 124 от ГПК
във връзка с чл. 79 от ЗЗД по гр. д. № 3688/2018 г.
по описа на ВРС, 21 състав. Ответникът Атанас
Йорданов Атанасов следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, като указва
на призованото лице, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в съда, за да получи препис от исковата
молба и приложенията от нея от деловодството
на 21 състав на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
5826
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 113 състав,
съобщава, че е образувано гр. д. № 17608/2017 г. по
иск, предявен от „Топлофикация София“ – ЕАД,
срещу Дейвид Майкъл Мулинс, който като ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи
и съдебен адрес в страната, като в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5844
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 549/2017 г.
по предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя є Пламен
Георгиев Димитров, с което са предявени искове,
както следва:
Против Надежда Аспарухова Стоянова с постоянен адрес: гр. Вълчи дол, ул. Бузлуджа № 19,
област Варна, на основание чл. 74 от ЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 4160,95 лв., от които:
– на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 1,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Корола“, peг. № В2637НК, дата на първа регистрация
9.01.1998 г., продаден с договор от 18.12.2014 г.;
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сумата в размер 800 лв., представляваща продажната цена на лек автомобил марка „Мицубиши“,
модел „Паджеро“, peг. № В8065РТ, дата на първа
регистрация 14.09.2001 г., продаден с договор от
7.03.2014 г.;
– на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер 39,96 лв., равностойността
на 20,43 евро, представляваща направена на
10.09.2009 г. вноска по банкова сметка № 17583462
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер 1800 лв., представляваща направена на 8.12.2008 г. вноска по банкова сметка
№ 16511277 в „Банка ДСК“ – ЕАД, и сумата в размер 20,99 лв., представляваща изплатени лихви по
банкова сметка № 16511277 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.10.2018 г. от 13,30 ч.
5825
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 8028/2007 г. за политическа партия „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, както следва:
Вписва изменения и допълнения на устава. Вписва
промяна в седалището и адреса на управлението
на ПП „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“:
Пловдив, ул. Софроний Врачански № 2А, ет. 3.
Заличава досегашните членове на Политическия
и Контролния съвет на партията. Вписва нов
Политически съвет в състав: Юлия Симеонова
Юрдекова – председател, Атанас Танов Терзийски – заместник-председател, и членове: Румяна
Тодорова Моллова, Супхи Мехмед Хасан, Веселина
Вълкова Петрова. Вписва нов Контролен съвет
в състав: Николай Рангелов Кънчев – председател; Грозданка Славчева Янтрова, Силвия Дениз
Сарафова.
6110
Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа партия
„Алтернативно социалистическо обединение – независими”, регистрирана по ф.д. № 21177/1991 г.
на СГС, със седалище и адрес на управление:
София, ул. Гургулят № 27, ет. 3, ап. 4.
6111

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на дружествата за здравно застраховане“ (АДЗЗ) – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 30.07.2018 г. в
11 ч. в заседателната зала на офиса на ОЗОФ
„Доверие“ – ЗАД, в София, ул. Лъчезар Станчев № 5 – Софарма Бизнес Тауърс, тяло А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2017 г.; 2. финансов отчет;
3. вземане на решение относно размера на
членския внос за 2018 г. и реда на внасянето му
от членовете на сдружението; 4. приемане на
бюджет на сдружението за 2018 г.; 5. приемане
на плана за работата на сдружението за 2018 г.;
6. вземане на решение за прекратяване членството в асоциацията на членове на сдружението; 7.
избиране на нови членове на управителния съвет
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на сдружението и определяне на неговия мандат;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5812
1. – Управителният съвет иа сдружение „Общество Път на Мъдростта“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.08.2018 г.
в 9 ч. в к.к. Пампорово, хотел „Преспа“, при следния
дневен ред: 1. отчетни доклади на управителния
съвет за дейността на сдружение „Общество Път
на Мъдростта“ за периода 2017/2018 г.; 2. отчет
на организационния секретар – финансов отчет;
3. отчет за дейността на Дома на Мъдростта; 4.
доклад на председателя на съвета по целостта и
ценностите; 5. обсъждане и приемане на отчетните доклади; 6. промени в устава на сдружение
„Общество Път на Мъдростта“; 7. промени в правилника за структурните звена; 8. други.
5904
3. – Управителният съвет на сдружение „Таекуондо – Клуб „Спарта – София“ стил СФТ“
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 23.08.2018 г. в 10 ч. във
физкултурния салон на 28 СОУ „Алеко Константинов“ – София, бул. Възкресение № 60, при следния
дневен ред: 1. отчетен годишен доклад на УС за
2017 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за 2017 г.,
проверен и заверен от одитор; 3. годишна програма
за спортно развитие на сдружението през 2018 г.;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5937
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Тера Когниция“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 22 и 24 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 10.09.2018 г. в 18 ч. на
адрес: София, ул. Св. Тертер № 20, при следния
дневен ред: 1. предложение от УС на сдружение
„Тера Когниция“ за прекратяване на дейността на
сдружението поради липса на дейност на същото за
времето на своето съществуване; 2. назначаване на
ликвидатор на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5929
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Интердисциплинарен институт за
научни изследвания и сътрудничество по бизнес
системи и технологии“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 28.12.2018 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин
№ 53, ет. 2, ателие 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на УС за дейността
на сдружението през 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.;
3. освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2017 г.; 4. вземане
на решение размерът на дължимия от редовните
членове на сдружението годишен членски внос и
размерът на встъпителната вноска, дължима при
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приемането на нови редовни членове, да останат
непроменени през 2018 г.; 5. одобряване на сключения между сдружението и „Амакота“ – ЕООД,
договор от 24.01.2018 г.; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание, като регистрацията
за участие започва в 10 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта или паспорт,
а за пълномощниците – и срещу представяне на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение в седалището на сдружението
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5903
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по спортна акробатика „Орел“ – Айтос, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ съгласно свое протоколно решение и в изпълнение на изискванията
на чл. 10, ал. 2 от устава свиква общо събрание
на 25.08.2018 г. в 10 ч. на градския стадион „Крум
Делчев“, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ за дейността на сдружението за 2017 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет за 2017 г. на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 2 от устава събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място, при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
5915
18. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб тенис на маса „Локомотив – 50“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно събрание на 22.08.2018 г.
в 18 ч. в Пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“, ул. Васил Априлов № 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за спортна дейност и финансов отчет на сдружението за 2017 г.; 2. избор на
ръководни органи (председател и управителен
съвет); 3. промяна в устава на сдружението; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, като се счита за законно колкото и членове
да се явят.
5936
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Миньор – Раднево“, Раднево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 8.08.2018 г. в 17,30 ч., в конферентната
зала на стадиона, Раднево, ул. Васил Левски № 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СНЦ „Футболен клуб Миньор – Раднево“; 2.
промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет на СНЦ „Футболен клуб
Миньор – Раднево“, гр. Раднево; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6118
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Технологичен център“ – Разлог,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
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рание на 15.08.2018 г. в 16 ч. в Разлог, ул. Христо
Ботев № 2, ет. 2 – заседателна зала, при следния
дневен ред и предварителна рамка на очакваните
решения: 1. приемане на изменения и допълнения
в устава на сдружението съгласно предложение на
УС; проект на решение – ОС приема изменения
и допълнения в устава на сдружението; 2. приемане на отчет за дейността на УС от началото
на мандата; проект на решение – ОС одобрява и
приема отчета за дейността на УС от началото
на мандата; 3. приемане на годишен финансов
отчет и доклад за дейността на сдружението за
изтеклите календарни години; проект на решение – ОС одобрява и приема годишен финансов
отчет и доклад за дейността на сдружението за
изтеклите календарни години; 4. приемане на нови
членове на сдружението; проект на решение – ОС
приема нови членове на база постъпили молби за
членство; 5. избор на нов УС, освобождаване на
членовете на стария УС; проект на решение – ОС
освобождава и избира нови членове на УС; 6.
приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението по предложение на УС за
период 2018 – 2020 г.; проект на решение – ОС
приема основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2018 г. – 2020 г. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на адреса на управление на сдружението съгласно чл. 24 от устава
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, независимо от броя на явилите се членове.
5845
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел СКВ „Елит“ – Силистра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 20.08.2018 г. в 10 ч. на адрес: с. Калипетрово,
промишлена зона „Изток“ – базата на Автосервиз „Елит“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за изминалия период;
2. финансов отчет; 3. освобождаване на членове и
председателя на УС; 4. избор на нови членове; 5.
избор на нов председател и управителен съвет; 6.
други. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5930
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – Смядово, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението в Смядово на 16.08.2018 г. в 11 ч.
в сградата на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
ул. Черноризец Храбър № 27, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. избор на нов
управителен съвет на настоятелството; 3. промяна
на устава на училищното настоятелство; 4. други. Материалите за общото събрание ще бъдат
публикувани на сайта на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“. При липса на кворум съгласно чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и се провежда
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
5916
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1. – Председателят на УС на „Фен клуб „Лев
Яшин“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 11 от устава и решение с протокол от
11.06.2018 г. свиква общо събрание на 3.09.2018 г.
в 11 ч. в Хасково, ул. Стефан Караджа № 22, при
следния дневен ред: прекратяване дейността на
клуба според чл. 19 от устава, назначаване на
ликвидатор и даване право на Васил Христов
Василев да участва в създаването на клуб „Лев
Яшин – братя Белови“. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 12 ч. при същия дневен ред.
6119
7. – Управителният съвет на Дружеството
на шуменските художници – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
31.07.2018 г. в 17,30 ч. в ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение относно промяна на общите условия
в устава на сдружение „Дружество на шуменските
художници“, отнасящи се до дейността, а именно дейността на дружеството да е в обществена
полза; 2. вземане на решение относно промяна
на обнародване на поканата за свикване на общо
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събрание; 3. вземане на решение относно промяна
на членския внос и срока за внасяне; 4. приемане
на изменението на устава.
5868
Галина Асенова Тодорова – ликвидатор на
СН „Малка Смолница“, в ликвидация по ф.д.
№ 4/2010 г. по описа на Добричкия окръжен съд,
със седалище и адрес на управление – Добрич,
ул. Кубадин № 29, на основание чл. 64, ал. 7 ЗСН
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на поканата.
5843
Траян Валентинов Траянов – ликвидатор на
Фондация „Артес Либералес“, БУЛСТАТ 176713968,
в ликвидация по ф.д. № 295/2014 г. на Софийския
градски съд, със седалище и адрес на управление:
София, п.к. 1606, район „Красно село“, ул. Ген. Тотлебен № 31, ет. 2, ап. 6, на основание чл. 14, ал. 4
от ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на Фондация
„Артес Либералес“ (в ликвидация) да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
5964
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