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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от
народния представител Корнелия Нинова към
министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на
правителството по въпросите на миграцията
в България и Европа
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
като отчита заключенията на Европейския
съюз от 28 юни 2018 г.,
РЕШИ:
1. Задължава Министерския съвет да не
подписва двустранни споразумения за обратно
приемане на мигранти.

2. Задължава Министерския съвет да внесе в Народното събрание позиция за общо
решение на Европейския съюз по въпросите
на миграцията.
3. В срок до 30 септември 2018 г. Министерският съвет да представи пред Народното
събрание предложения на България за реформа на т.нар. Дъблинска система за прием
на бежанци и конкретно на Регламент (ЕС)
№ 604/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 юли 2018 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7224
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РЕШЕНИЕ

за п редп риема не на дейс т ви я за пос т игане на споразумение по Дело COMP/В1/
АТ.39849 – БЕХ Газ
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, като се основава на суверенното си
право да гарантира енергийната сигурност и
независимост на страната,
РЕШИ:
1. Възлага на министъра на енергетиката
да предприеме действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ
Газ съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003
на Съвета от 16 декември 2002 г. относно
изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от Договора
(ОВ, L 1/1 от 4 януари 2003 г.), като вземе
предвид актуалната практика на Европейската
комисия по дела със сходен предмет.
2. Решение на Народното събрание от
24 ноември 2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело
COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ (ДВ, бр. 95 от
2017 г.) се прилага, в случай че не се постигне
споразумение по т. 1.
3. Възлага на министъра на енергетиката
да информира Народното събрание за производството и предприетите по него действия.
4. Възлага на ресорния заместник министър-председател контрола по изпълнение на
решението.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7348

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за ограничаване
на емисиите на определени замърсители,
изпускани в атмосферата от средни горивни
инсталации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни
горивни инсталации.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г.,
бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от
2016 г. и бр. 3 от 2018 г.), се създава чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) За вписване в регистъра по
чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 190 лв.
(2) За вписване на промяна по чл. 9г, ал. 13
от Закона за чистотата на атмосферния въздух
се събира такса в размер 70 лв.“
§ 2. В Наредбата за норми за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и
прах, изпускани в атмосферата от големи
горивни инсталации, приета с Постановление
№ 354 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 2 от 2013 г.; доп., бр. 76 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 абревиатурата „ГГИ“ се
заменя с „горивни инсталации“.
2. В чл. 13, ал. 2 думите „НДЕ по чл. 5,
ал. 1 и 2“ се заменят с „НДЕ по чл. 5, ал. 1“.
3. В чл. 18, ал. 1 думите „НДЕ по чл. 5,
ал. 1 и 2“ се заменят с „НДЕ по чл. 5, ал. 1“.
4. В чл. 20 в основния текст думите „НДЕ
по чл. 5, ал. 1 и 2“ се заменят с „НДЕ по
чл. 5, ал. 1“.
5. В чл. 22, ал. 1 след думите „В КР на
ГГИ по чл. 117“ се добавя „от“.
6. В чл. 23, т. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на енергетиката“.
7. В чл. 26:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на енергетиката определя дали условията по ал. 1 са изпълнени на
базата на оценката на оператора и на друга
налична информация, отнасяща се в частност
до опазването на околната среда и човешкото
здраве. Ако условията по ал. 1 са изпълнени,
на площадката, на която е разположена инсталацията, трябва да бъде отделено подходящо пространство за оборудване за улавяне
и компресиране на въглеродния диоксид.“;
б) алинея 3 се отменя.
8. В чл. 28, ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя
така:
„б) определя се НДЕ на определящото
гориво чрез умножаване на НДЕ, определени
по буква „а“, по множител 2 и от получения
резултат се изважда НДЕ на използваното
гориво с най-ниска НДЕ, определена в част 1
от приложение № 1, съответстваща на общата
номинална входяща топлинна мощност на
горивната инсталация;“.
9. В приложение № 1:

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

а) в част 3:
аа) в т. 2, буква „в“ думата „изпускан“ се
заменя с „изпускани“;
бб) в т. 10 думите „Ден, в който“ се заменят
с „Денонощие, през което“, а думите „10 дни“
се заменят с „10 денонощия“;
б) в част 4, т. 1:
аа) в буква „б“ думата „среднодневна“ се
заменя със „средноденонощна“;
бб) в буква „в“ думите „обща номинална топлинна входяща мощност“ се заменят с „обща
номинална входяща топлинна мощност“.
10. В приложение № 2:
а) думите „Приложение № 2 към чл. 11,
буква „б“, чл. 13, ал. 3, чл. 15, ал. 3 и 4,
чл. 18, ал. 1 и чл. 20, буква „г“ се заменят
с „Приложение № 2 към чл. 11, т. 2, чл. 13,
ал. 4 и 7, чл. 15, ал. 3 и 4, чл. 18, ал. 1, т. 4
и чл. 20, т. 4“;
б) в таблица 1, на ред 1, в колона 3, подколона 1 думите „50 – 100 W“ се заменят с
„50 – 100 MW“.
§ 3. В Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление
№ 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78
от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 и 103
от 2012 г., бр. 88 от 2014 г. и бр. 4 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 2 след думата „пломбират“
се добавя „с еднократна пластмасова пломба
с шестцифрен номер и лого „ГД „ККТГ“ и“.
2. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 16 след думата „вносител“ се добавя
„включително“;
бб) в т. 19 накрая се добавя „с цел зареждане
на горивните резервоари на моторните превозни средства на потребителите, включително
на собствени моторни превозни средства“;
б) параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 98/70/ЕО на Европейския
парламен т и на С ъве та о т 13 ок т ом ври
1998 г. относно качеството на бензиновите
и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ, L 350,
28.12.1998 г., стр. 58), изменена с Директива
20 0 0/71/ЕО на Комиси ята от 7 ноември
2000 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на измервателните методи,
определени в приложения I, II, III и IV към
Директива 98/70/ЕО (ОВ, L 287, 14.11.2000 г.,
стр. 46); изменена с Директива 2003/17/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
3 март 2003 г. (ОВ, L 76, 22.03.2003 г., стр. 10);
изменена с Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО
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по отношение на спецификацията на бензина,
дизеловото гориво и газьола и за въвеждане
на механизъм за наблюдение и намаляване
на нивата на емисиите на парникови газове
и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на
Съвета по отношение на спецификацията на
горивото, използвано от плавателни съдове
по вътрешните водни пътища и за отмяна на
Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140, 5.06.2009 г.,
стр. 88); изменена с Директива 2011/63/ЕС
на Европейската комисия от 1 юни 2011 г. за
изменение, с цел привеждане в съответствие
с техническия прогрес на Директива 98/70/
ЕО (ОВ, L 147, 2.06.2011 г., стр. 15); изменена с
Директива 2014/77/ЕС на Комисията от 10 юни
2014 г. за изменение на приложения I и II към
Директива 98/70/ЕО (ОВ, L 170, 11.06.2014 г.,
стр. 62); изменена с Директива (ЕС) 2015/1513
на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 г. за изменение на Директива
98/70/ЕО относно качеството на бензиновите
и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници (ОВ,
L 239, 15.09.2015 г., стр. 1);
2. Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г.
относно намаляването на съдържанието на
сяра в определени течни горива (ОВ, L 132,
21.05.2016 г., стр. 58).“
3. В преходните и заключителните разпоредби:
а) параграф 6 се изменя така:
„§ 6. Всяка година до 30 юни Министерството на околната среда и водите съвместно
с Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и Националния
статистически институт на базата на прилагането на изискванията на тази наредба
и на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/253
на Комисията от 16 февруари 2015 година за
определяне на правилата относно вземането
на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на
съдържанието на сяра в корабните горива
(ОВ, L 41, 17.02.2015 г., стр. 55), съответно на
Директива (ЕС) 2016/802, изготвя годишен
доклад до Европейската комисия с обобщени
национални данни за качеството на течните
горива, влизащи в обхвата на директивата, за
предходната календарна година. Форматът на
доклада се определя от Европейската комисия.“;
б) създава се § 6а:
„§ 6а. Всяка година до 31 август Министерството на околната среда и водите съвместно
с Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и Националния статистически институт на базата на прилагането на
изискванията на тази наредба и на БДС EN
14274:2013 „Автомобилни горива. Оценяване
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качеството на бензина и горивото за дизелови двигатели. Система за мониторинг на
качеството на горивата (FQMS)“, съответно
на Директива 98/70/ЕО, изготвя годишен
доклад до Европейската комисия с обобщени
национални данни за качеството на течните
горива, влизащи в обхвата на директивата,
за предходната календарна година. Форматът на доклада се определя от Европейската
комисия.“
§ 4. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за ограничаване на емисиите на определени
замърсители, изпускани в атмосферата от
средни горивни инсталации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят правила за контрол на емисиите на серен диоксид
(SO 2), азотни оксиди (NO x) и прах, изпускани
в атмосферата от средни горивни инсталации
(СГИ), с цел намаляването на тези емисии
във въздуха и възможните рискове за здравето
на човека и околната среда от тях.
(2) С наредбата се определят и правила
за мониторинг на емисиите на въглероден
оксид (CO).
Чл. 2. (1) Разпоредбите на наредбата се прилагат за СГИ, на които номиналната входяща
топлинна мощност е равна или по-голяма от
1 MW и по-малка от 50 MW независимо от
вида на използваното гориво.
(2) Разпоредбите на наредбата се прилагат
и към съвкупност от нови СГИ съгласно чл. 4,
включително съвкупности, в които номиналната входяща топлинна мощност е равна или
по-голяма от 50 MW, освен ако тази съвкупност
не е горивна инсталация, попадаща в обхвата
на Наредбата за норми за допустими емисии
на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации, приета с Постановление № 354
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; доп., бр. 76 от 2013 г.).
(3) Средните горивни инсталации в обхвата
на наредбата се регистрират по реда на чл. 9г,
ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите,
за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се
прилагат за:
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1. горивни инсталации, които попадат в
обхвата на Наредбата за норми за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации или на Наредба № 4 на министъра на околната среда и водите от 2013 г. за
условията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне и
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
(ДВ, бр. 36 от 2013 г.);
2. горивни инсталации, които попадат в
обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември
2016 г. относно изискванията за граничните
стойности на емисиите на газообразни и
прахови замърсители и за одобряването на
типа на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна подвижна техника, за изменение
на Регламент (ЕС) № 1024/2012 и № 167/2013
и за изменение и отмяна на Директива 97/68/
ЕО (OB, L 252/53, 16.09.2016 г., стр. 53);
3. горивни инсталации, разположени в
селски стопанства, с номинална входяща
топлинна мощност, по-малка или равна на
5 MW, които използват за гориво само непреработен оборски тор от домашни птици,
съгласно чл. 9, буква „а“ от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване
на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300, 14.11.2009 г., стр. 1);
4. горивни инсталации, в които газовете,
отделени в процеса на горенето, се използват
за пряко нагряване, сушене или друг вид обработка на предмети или материали;
5. горивни инсталации, в които газовете,
отделени в процеса на горенето, се използват
за пряко газово отопление, използвано във
вътрешни пространства с цел подобряване
на условията на работното място;
6. инсталации за доизгаряне, които са
предназначени за очистването на отпадъчните
газове от промишлени процеси чрез горене и
които не се експлоатират като самостоятелни
горивни инсталации;
7. технически съоръжения, използвани в
задвижването на превозно средство, кораб
или въздухоплавателно средство;
8. газовите турбини, както и газовите и
дизеловите двигатели, използвани на офшорни
платформи;
9. съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг;
10. съоръжения за превръщане на сероводород в сяра;
11. реактори, използвани в химическата
промишленост;
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12. коксови пещи;
13. каупери;
14. крематориуми;
15. горивни инсталации, които изгарят
рафинерийни горива, самостоятелно или
съвместно с други горива, за производство на
енергия на територията на нефтени и газови
рафинерии;
16. регенерационни котли като част от инсталации за производство на целулозна каша;
17. за научноизследователски и развойни
дейности или за дейности, свързани с изпитване на СГИ.
Чл. 4. (1) Съвкупността от две или повече
нови СГИ се счита за една СГИ и тяхната
номинална входяща топлинна мощност се
сумира за целите на изчисляване на общата
номинална входяща топлинна мощност на
инсталацията, когато:
1. отпадъчните газове от такива средни
горивни инсталации се изпускат през общ
комин, или
2. при отчитане на техническите и икономическите фактори отпадъчните газове от
такива СГИ биха могли да се изпускат през
един общ комин.
(2) Преценката по ал. 1, т. 2 се извършва
от директора на съответната регионална инспекция по околна среда (РИОСВ) на етап
инвестиционно предложение.
Г л а в а

в т о р а

НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ, ВРЕМЕНН А ДЕРОГА ЦИ Я И КОНТРОЛ Н А
УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ
Чл. 5. Без да се засягат разпоредбите на
глава седма, раздел II от ЗООС, когато е
приложимо, за СГИ се прилагат норми за
допустими емисии (НДЕ), определени в приложение № 1 от наредбата.
Чл. 6. Контролните измервания на емисиите от СГИ се извършват съгласно изискванията на глава четвърта от Наредба № 6
на министъра на околната среда и водите
от 1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници (обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г., бр. 34
от 2011 г., бр. 102 от 2012 г. и бр. 61 от 2017 г.).
Чл. 7. Съществуващи СГИ с номинална
входяща топлинна мощност, по-голяма от
5 MW, не трябва да превишават НДЕ, определени в част 1, таблици 2 и 3 от приложение
№ 1 от наредбата.
Чл. 8. Съществуващи СГИ с номинална
входяща топлинна мощност, равна или помалка от 5 MW, не трябва да превишават
НДЕ, определени в част 1, таблици 1 и 3 от
приложение № 1 от наредбата.
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Чл. 9. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице може да освободи съществуващи СГИ от
задължението за спазване на НДЕ, определени
в част 1, таблици 1, 2 и 3 от приложение № 1
от наредбата, в случай че същите работят не
повече от 500 експлоатационни часа годишно,
определени като плаваща средна стойност,
изчислена за период от пет години.
(2) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
може да увеличи посочения в ал. 1 лимит на
1000 експлоатационни часа за съществуващи
СГИ, използвани за производство на топлоенергия, в случай на изключително неблагоприятни
метеорологични условия с много ниски температури, определени след анализ от Националния
институт по метеорология и хидрология при
Българската академия на науките.
(3) Инсталациите по ал. 1 и 2, използващи
твърди горива, не трябва да превишават НДЕ
за прах от 200 mg/Nm 3.
Чл. 10. Съществуващите СГИ, които са част
от малка изолирана система или изолирана
микросистема, спазват НДЕ, определени в
част 1, таблици 1, 2 и 3 от приложение № 1
от наредбата.
Чл. 11. (1) До 1 януари 2030 г. министърът
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице може да освободи
съществуващи СГИ с номинална входяща
топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, от
задължението за спазване на НДЕ, посочени
в приложение № 1 от наредбата, при условие
че най-малко 50 на сто от производството
на полезна топлоенергия на инсталацията,
определено като плаваща средна стойност за
период от пет години, се предоставя под формата на пара или топла вода на обществена
мрежа за централно отопление.
(2) В случаите по ал. 1 НДЕ, определени
от министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице, не
могат да надвишават 1100 mg/Nm 3 за SO 2 и
150 mg/Nm 3 за прах.
Чл. 12. (1) До 1 януари 2030 г. министърът
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице може да освободи
съществуващи СГИ от задължението за спазване на НДЕ на прах, посочени в приложение
№ 1 от наредбата, ако са изпълнени следните
условия:
1. основното гориво на СГИ е твърда био
маса;
2. средна горивна инсталация се намира в
район за оценка и управление (РОУ) на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в който са
спазени нормите и изискванията на Наредба
№ 12 на министъра на околната среда и водите
и министъра на здравеопазването от 2010 г. за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
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прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ,
бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.).
(2) В случаите по ал. 1 НДЕ за прах, определени от министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице, не трябва да надвишават 150 mg/Nm 3.
Чл. 13. Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице може да освободи съществуваща СГИ
в случаите по чл. 11 и 12, при условие че не
се причинява значително замърсяване и се
постига висока степен на опазване на околната
среда като цяло.
Чл. 14. До 1 януари 2030 г. министърът на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице може да освободи
съществуващи СГИ с номинална входяща
топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, от
задължението за спазване на НДЕ на NO x ,
определени в част 1, таблица 3 от приложение № 1 от наредбата, в случай че същите
се използват за задвижване на компресорни
газови станции, необходими за гарантиране
безопасността и сигурността на националната
газопреносна мрежа.
Чл. 15. Нови СГИ не трябва да превишават
НДЕ, определени в част 2 от приложение № 1
от наредбата.
Чл. 16. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да освободи нови СГИ от
задължението за спазване на НДЕ, определени
в част 2 от приложение № 1 от наредбата,
в случай че същите работят не повече от
500 експлоатац ионни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена
за период три години.
(2) В случаите по ал. 1 за инсталациите,
използващи твърди горива, се прилага НДЕ
на прах от 100 mg/Nm 3.
Чл. 17. В РОУ на К АВ или в части от
тях, в които не са спазени нормите за К АВ,
определени в Наредба № 12 от 15 юли 2010 г.
за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух,
министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице оценява необходимостта от прилагането спрямо
отделни СГИ, разположени в тези райони, на
по-строги норми от тези, посочени в наредбата:
1. при доказан принос на отделните СГИ
след моделиране на разсейването на замърсителите в приземния слой на атмосферата
и в съответствие с чл. 9, ал. 5 – 7 от ЗЧАВ,
като част от изготвянето на програмите по
чл. 27 от ЗЧАВ;
2. при условие че прилагането на такива
норми за допустими емисии ще допринесе за
спазване нормите за К АВ.
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Чл. 18. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице може да освободи СГИ, които обикновено
използват гориво с ниско съдържание на сяра,
за срок до шест месеца от задължението за
спазване на НДЕ за SO 2 , предвидено в чл. 7,
8 и 15, когато операторът не е в състояние да
спазва тези НДЕ поради внезапно прекъсване
на снабдяването с гориво с ниско съдържание
на сяра в резултат на сериозен недостиг.
(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице може да освободи СГИ от задължението
за спазване на НДЕ, предвидено в чл. 7, 8
и 15, когато дадена СГИ, използваща само
газообразно гориво, по изключение трябва
да използва друг вид гориво, вследствие на
внезапно прекъсване на снабдяването с газ,
и ако за изгарянето на другите горива инсталацията не е оборудвана със съоръжения за
пречистване на отпадъчните газове.
(3) Срокът, за който се предоставя дерогация по ал. 2, не може да надхвърля десет дни,
освен ако операторът докаже пред министъра
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице обстоятелствата
по ал. 2 и необходимостта от по-дълъг срок.
(4) Министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия (ЕК)
в едномесечен срок за всяка дерогация по
ал. 1, 2 и 3.
Чл. 19. (1) Операторът на дадена СГИ
писмено заявява пред министъра на околната
среда и водите изпълнението на обстоятелствата по чл. 12 или 14 и намерението си да
се възползва от съответната дерогация по
посочените членове.
(2) Операторът на дадена СГИ писмено
заявява пред министъра на околната среда и
водите изпълнението на обстоятелствата по
чл. 9, 11, 16 или 18 и намерението си да се
възползва от съответната дерогация по посочените членове. Операторът следва да представи
информация, с която да докаже изпълнението
на условията, посочени в съответния член.
(3) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
въз основа на представените документи по
ал. 1 или 2 с мотивирано решение:
1. освобождава дадена СГИ от задължението
за спазване на НДЕ, определени в приложение
№ 1, в случай че не се очакват значителни
рискове за околната среда, или
2. отказва освобождаването или прекратява
освобождаването на дадена СГИ от задължението за спазване на НДЕ, определени
в приложение № 1, в случай че се очакват
значителни рискове за околната среда.
Чл. 20. Когато дадена СГИ изгаря едновременно два или повече вида гориво, НДЕ се
определят от министъра на околната среда и
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водите или от оправомощено от него длъжностно лице за всеки замърсител при спазване
на следната последователност:
1. определя се НДЕ, отнасяща се за всеки вид гориво, съгласно приложение № 1 от
наредбата;
2. изчислява се среднопретеглената НДЕ за
всеки вид гориво, като се умножи индивидуалната НДЕ, посочена в т. 1, по номиналната
входяща топлинна мощност, осигурявана от
съответното гориво, като произведенията се
разделят на сбора от номиналните входящи
топлинни мощности, осигурявани от всички
горива, и
3. се събират среднопретеглените по видове
горива НДЕ.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА
Чл. 21. (1) Операторите на СГИ осъществяват мониторинг на емисиите най-малко в
съответствие с част 1 от приложение № 2 от
наредбата.
(2) За СГИ, които използват няколко вида
гориво, мониторингът на емисиите се осъществява при изгарянето на гориво или на
горивен микс, което би довело до най-високото
ниво на емисии при условията, определени
в чл. 19 от Наредба № 6 от 1999 г. за реда и
начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници.
(3) Операторът съхранява и обработва
всички резултати от мониторинга по начин,
който дава възможност за извършване на проверка на спазването на НДЕ в съответствие
с правилата, определени в приложение № 2,
част 2 от наредбата.
(4) При използване на пречиствателно
съоръжение с цел спазване на НДЕ операторът съхранява данните или информацията,
доказваща ефективното и непрекъснато функциониране на това съоръжение.
(5) Операторът на дадена СГИ съхранява:
1. комплексното разрешително, издадено
по реда на глава седма от ЗООС, или удостоверение за регистрация, издадено по чл. 9г от
ЗЧАВ от директора на съответната РИОСВ, и
ако е необходимо – актуализираната му версия, както и свързаната с това информация;
2. резултатите от мониторинга и информацията, посочена в ал. 3 и 4;
3. данни за експлоатационните часове,
посочени в чл. 9 и 16, където е приложимо;
4. данни за вида и количеството на горивата,
изгаряни в инсталацията, както и за всякакви
неизправности или аварии на пречиствателни
съоръжения;
5. данни за случаите на несъответствие и
предприетите мерки, посочени в чл. 22.
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(6) Данните и информацията, посочени в
ал. 5, т. 2 – 5, се съхраняват от оператора за
срок шест години.
(7) Операторът на дадена СГИ, включена в
КР по реда на глава седма от ЗООС, предоставя на директора на съответната РИОСВ в
рамките на годишния доклад по чл. 125, ал. 1,
т. 6 от ЗООС следната информация:
1. номинална входяща топлинна мощност
(MW) на СГИ;
2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов
двигател, газова турбина, двигател, работещ
с два вида гориво, друг двигател или друга
СГИ);
3. вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата:
а) твърда биомаса;
б) други твърди горива;
в) газьол;
г) течни горива, различни от газьол;
д) природен газ;
е) газообразни горива, различни от природен газ;
4. датата на започване на експлоатация
на СГИ или когато датата на започване на
експлоатация не е известна, доказателство за
това, че експлоатацията e започнала преди
20 декември 2018 г.;
5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията
(код по NACE);
6. очакван брой експлоатационни часове
годишно на СГИ и средно работно натоварване;
7. декларация, подписана от оператора, че
СГИ ще бъде експлоатирана не повече от броя
часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата,
в случай че СГИ се възползва от дерогация/
дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;
8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а
в случай на стационарна СГИ – и адрес, на
който се намира инсталацията;
9. общи годишни емисии на SO 2 , NO x , прах
и CO от съответната СГИ;
10. концентрация на CO в емисиите от
съответната СГИ.
(8) При поискване операторът на дадена
СГИ предоставя незабавно на компетентните
органи по чл. 19 от ЗЧАВ данните и информацията, посочени в ал. 5, с оглед:
1. извършване на проверка на съответствието с изискванията на наредбата;
2. при отправено искане за достъп от представител на обществеността;
3. при въвеждане и актуализация на информацията по чл. 26, ал. 2 от наредбата;
4. докладване до Европейската комисия.
Чл. 22. (1) В случай на неспазване на НДЕ,
определени в приложение № 1, операторът
предприема необходимите мерки за възстано-
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вяване на спазването им в най-кратък срок,
без да се засягат мерките, изисквани съгласно
ал. 2 и 3 и чл. 24.
(2) При неспазване на НДЕ – в допълнение
към мерките по ал. 1:
1. операторът на съответната СГИ незабавно
уведомява директора на съответната РИОСВ;
2. дирек торът на съот вет ната РИОСВ
изисква от оператора да предприеме всички
необходими действия с цел възстановяване на
съответствието във възможно най-кратък срок;
3. в случаите, когато при несъответствието
се превишават нормите за концентрации на
вредни вещества по Наредба № 12 на министъра на околната среда и водите и министъра
на здравеопазването от 2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и
озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 38 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2017 г.) в засегнатото населено място, операторът е длъжен да
спре работата на СГИ до възстановяване на
съответствието; в тези случаи операторът на
СГИ следва да уведоми писмено директора на
съответната РИОСВ за спирането и съответно
за възстановяването на работата на СГИ.
(3) Операторите са длъжни да оказват
съдействие на длъжностните лица от съответната РИОСВ за извършване на проверка, за
измерване или за вземане на проби/извадки
от настоящи или потенциални източници на
замърсяване и/или увреждане на околната
среда, необходими за изпълнението на задълженията им за целите на тази наредба.
Чл. 23. Операторът на дадена СГИ трябва
да осигури възможно най-кратки периоди за
пускане и спиране на съответната СГИ.
Чл. 24. (1) Измерените валидни стойности
на емисиите, които са обект на мониторинг
в съответствие с приложение № 2, не трябва
на превишават НДЕ, посочени в приложение
№ 1 от наредбата.
(2) При проектиране и изграждане на нови
СГИ и при експлоатация на съществуващи
СГИ възложителят, съответно операторът на
инсталацията, осигурява необходимите условия и апаратура за извършване на собствени
периодични или непрекъснати измервания на
емисиите на серен диоксид, азотни оксиди,
прах и въглероден оксид съгласно изискванията
на част 1 от приложение № 2 от наредбата и
Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за
измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
(3) Инсталирането и работата на автоматичните системи за измерване подлежат на
контрол и на годишни контролни изпитвания съобразно част 1 от приложение № 2 от
наредбата.
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(4) Разположението и броят на точките
за вземане на проби/извадки се определят
от собственика или ползвателя на обекта и
се утвърждават от директора на съответната
РИОСВ, на чиято територия е разположен
обектът, в съответствие с изискванията на
Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за
измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
(5) Всички резултати от мониторинга се
записват, обработват и представят във формата, по начина и в сроковете, определени в
Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за
измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
Чл. 25. (1) Операторът уведомява незабавно
директора на съответната РИОСВ за всяка
планирана промяна в СГИ, която би довела
до промяна в приложимите НДЕ.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на съответната РИОСВ преценява необходимостта
от актуализиране на регистрацията по чл. 9г
от ЗЧАВ.
(3) Когато СГИ е разрешена чрез КР, уведомяването за планирана промяна в СГИ, която
би довела до промяна в приложимите НДЕ
и преценката на приложимата процедура за
промяна на КР, се извършва по реда на глава
седма, раздел втори от ЗООС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩЕСТВЕН ДОСТ ЪП ДО ИНФОРМ АЦИЯТА
Чл. 26. (1) За осигуряване на обществен
достъп до информацията, свързана с прилагането на наредбата, Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) създава и технически
поддържа информационна система с база данни за СГИ, която е интегрирана с регистъра
по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ, а директорът на
съответната РИОСВ поддържа и актуализира
информацията в информационната система.
(2) Информационната система по ал. 1 съдържа партиди на операторите с информация за:
1. регистрираните СГИ по чл. 9г, ал. 2 от
ЗЧАВ и данни в съответствие с чл. 9г, ал. 3
от ЗЧАВ;
2. средни горивни инсталации, разрешени
чрез КР (с посочен номер на КР), издадени
по реда на глава седма от ЗООС, и данни,
предоставени съгласно чл. 21, ал. 7 и чл. 25,
ал. 1 от наредбата;
3. други документи и информация, ръководства, доклади и препратки към регистри,
свързани с прилагане на изискванията на
наредбата.
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(3) Средните горивни инсталации по ал. 2,
т. 1 и 2 се включват в информационната система от датата на регистрацията или от датата
на издаването на КР.
(4) Достъпът до информацията, въведена в
информационната система, се осигурява чрез
страницата на ИАОС в интернет.
(5) Достъпът до наличните документи по
ал. 2 се осъществява по реда на ЗООС и Закона за достъп до обществена информация.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Емиси я“ е изп ускането на вредни
вещества (замърсители) в атмосферата от
горивната инсталация.
2. „Норма за допустими емисии“ е допустимото количество от дадено вещество, съдържащо се в отпадъчните газове от горивна
инсталация, които могат да бъдат изпуснати
в атмосферния въздух за определен период.
3. „Азотни оксиди“ (NO x) са азотни оксиди
по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за реда и начина
за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и
парникови газове в атмосферата, приета с
Постановление № 261 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 55 и 84 от 2017 г.).
4. „Прах“ са частици с всякаква форма,
структура или плътност, диспергирани в газовата фаза и определени при параметрите
на газовия поток на мястото на вземането
на пробата, които могат да бъдат събрани
посредством филт риране при определени
условия след вземане на представителни проби от подлежащия на анализ газ и които се
задържат върху повърхността на филтърната
материя от страната на входящия газов поток
и остават върху филтъра след изсушаване при
определени условия.
5. „Горивна инсталация“ е инсталация
по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
6. „Съществуваща горивна инсталация“ е
горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г. или която има
действащо разрешение за строеж или одобрен
инвестиционен проект, който не е изгубил
правното си действие или за който е започнало
производство по одобряване на инвестиционен
проект преди 19 декември 2017 г., при условие
че инсталацията ще бъде въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г.
7. „Нова горивна инсталация“ е горивна
инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционен проект
или за която възложителят е подал пред
компетентния орган заявление за въвеждане
на обекта в експлоатация след 20 декември
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2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата
на внасянето на инвестиционния проект за
одобряване от компетентния орган.
8. „Двигател“ е двигател по смисъла на
§ 1, т. 38 от допълнителните разпоредби на
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
9. „Газов двигател“ е газов двигател по
смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
10. „Дизелов двигател“ е дизелов двигател
по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
11. „Двигател, работещ с два вида гориво“ е
двигател, работещ с два вида гориво по смисъла
на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
12. „Газова ту рбина“ е газова ту рбина
по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
13. „Малка изолирана система“ (МИС) е
система с консумация под 3000 GWh през
1996 г., при която под 5 на сто от годишната
консумация се получава чрез свързване с
други системи.
14. „Изолирана микросистема“ (ИМС) е
система с потребление под 500 GWh през
1996 г., при която няма връзка с други системи.
15. „Гориво“ е гориво по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Наредбата за норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата от големи горивни инсталации.
16. „Рафинерийно гориво“ е всеки твърд,
течен или газообразен горивен продукт, получен от етапите на дестилация или конверсия
при рафинирането на суров нефт, включително
заводски газ, синтезен газ, масла и петрококс.
17. „Отпадък“ е отпадък по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона
за управление на отпадъците.
18. „Биомаса“ е биомаса по смисъла на § 1,
т. 12 от допълнителните разпоредби на Наредбата за норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата от големи горивни инсталации.
19. „Газьол“ е газьол по смисъла на § 1, т. 2
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния
контрол, приета с Постановление № 156 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 55 и 103 от 2012 г.,
бр. 88 от 2014 г. и бр. 4 от 2018 г.).
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20. „Природен газ“ е природен газ по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Наредбата за норми за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и
прах, изпускани в атмосферата от големи
горивни инсталации.
21. „Тежко гориво“ е тежко гориво по смисъла на 1, т. 7 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол.
22. „Експлоатационни часове“ е времето,
изразено в часове, през което дадена горивна
инсталация функционира и изпуска емисии в
атмосферния въздух, с изключение на периодите на пускане и спиране.
23. „Оператор“ е физическо или юридическо лице, което експлоатира или контролира
горивната инсталация, или, ако това е предвидено в националното право, всяко лице,
на което са били делегирани икономически
правомощия от определящо значение за техническото функциониране на инсталацията.
24. „Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух“ е част от
територията на страната, която отговаря на
определението в § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г.
за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
за ограничаване на емисиите във въздуха на
определени замърсители, изпускани от средни
горивни инсталации (OB, L 313, 28.11.2015 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
§ 4. Министърът на околната среда и водите
представя на ЕК:
1. до 1 октомври 2026 г. – доклад с качествена и количествена информация относно
изпълнението на наредбата, както и за всяко
действие, предприето за извършване на проверка на съответствието на СГИ с разпоредбите на
наредбата, и за всяко действие за изпълнение
на целите, посочени в нея. Докладът включва
приблизителна оценка на общите годишни
емисии на SO2 , NO x и прах от СГИ, групирани
по вид инсталация, гориво и капацитет;
2. до 1 октомври 2031 г. – доклад с качествена и количествена информация относно
изпълнението на наредбата, както и за всяко
действие, предприето за извършване на провер-
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ка на съответствието на СГИ с разпоредбите
на наредбата и за всяко действие за изпълнение на целите, посочени в нея;
3. до 1 януари 2021 г. – приблизителна
оценка на общите годишни емисии на СО,
както и наличната информация относно концентрацията на емисии на СО от средните
горивни инсталации, групирани по вид гориво
и по капацитет.
§ 5. Информационната система по чл. 26,
а л. 1 от наредбата се създава в срок до
20 ноември 2018 г.
§ 6. Контролът по прилагането на наредбата се извършва от органите по чл. 24, т. 1
от ЗЧАВ.
§ 7. Към реда и начина за извършване на
измервания на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от средни
горивни инсталации, с предимство пред разпоредбите на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за
реда и начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници се
прилагат съответните специфични разпоредби
на тази наредба.
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. Приложение № 1, част 1, таблици 2 и
3 относно нормите за допустими емисии за
СГИ по чл. 7 от наредбата, които влизат в
сила oт 1 януари 2025 г.
2. Приложение № 1, част 1, таблици 1 и
3 относно нормите за допустими емисии за
СГИ по чл. 8 от наредбата, които влизат в
сила от 1 януари 2030 г.
3. Приложение № 1, част 1, таблици 1, 2 и
3 относно нормите за допустими емисии за
СГИ по чл. 10 от наредбата, които влизат в
сила от 1 януари 2030 г.
4. Приложение № 1, част 2 относно нормите за допустими емисии за СГИ по чл. 15
от наредбата, която влиза в сила от 20 декември 2018 г.
Приложение № 1
към чл. 5, 7, 8, чл. 9, ал. 1, чл. 10,
чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, 15,
чл. 16, ал. 1, чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2,
чл. 20, т. 1 и чл. 24, ал. 1
Норми за допустими емисии
Всички НДЕ, посочени в приложението, са
определени при следните условия: температура
273,15 К, налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и
при стандартно съдържание на O 2 в отпадъчните
газове, равно на 6 на сто за СГИ, използващи
твърди горива, 3 на сто за СГИ, различни от
двигатели и газови турбини, използващи течни
и газообразни горива, и 15 на сто за двигатели
и газови турбини.
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Част 1
Норми за допустими емисии за съществуващи СГИ
Таблица 1
Норми за допустими емисии (mg/Nm 3) за съществуващи СГИ с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 1 MW и по-малка или равна на 5 MW, различни от двигатели и газови
турбини
Замърсител

Твърда
биомаса

Други твърди горива

Газьол

Течни горива,
различни от газьол

Природен газ

Газообразни горива,
различни от природен
газ

SO2

200 (1)(2)

1 100

–

350

–

200 (3)

NOX

650

650

200

650

250

250

Прах

50

50

–

50

–

–

(1) Стойността не се отнася за инсталации, използващи единствено твърда дървесна биомаса.
(2) 300 mg/Nm 3 за инсталации, използващи слама.
(3) 400 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от коксови пещи при производството на чугун и стомана.

Таблица 2
Норми за допустими емисии (mg/Nm 3) за съществуващи СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW, различни от двигатели и газови турбини
Замърсител

Твърда
биомаса

SO2

200 (1)(2)

Други твърди Газьол
Течни горива,
Природен
Газообразни горива,
горива
различни от газьол
газ
различни от природен газ
400 (3)

–

350 (4)

–

35 (5)(6)

NOХ

650

650

200

650

200

250

Прах

30 (7)

30 (7)

–

30

–

–

( ) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително твърда дървесна биомаса.
(2) 300 mg/Nm 3 за инсталации, използващи слама.
(3) 1100 mg/Nm 3 за инсталации с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW и по-малка
или равна на 20 MW.
(4) До 1 януари 2030 г. – 850 mg/Nm 3 за инсталации с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма
от 5 MW и по-малка или равна на 20 MW, използващи тежко течно гориво.
(5) 400 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от коксови пещи и 200 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от
доменни пещи при произв одството на чугун и стомана.
(6) 170 mg/Nm 3 за биогаз.
(7) 50 mg/Nm 3 за инсталации с номинална входяща топлинна мощност, по-голяма от 5 MW и по-малка
или равна на 20 MW.
1

Таблица 3
Норми за допустими емисии (mg/Nm 3) за съществуващи двигатели и газови турбини
Замърсител
SO2
NOХ
Прах

Тип средна горивна
инсталация
Двигатели и газови
турбини
Двигатели
Газови турбини (7)

Газьол
–

Течни горива,
различни от газьол
120

Природен
газ
–

Газообразни горива,
различни от природен газ
15 (1)(2)

190 (3)(4)

190 (3)(5)

190 (6)

190 (6)

200

200

150

200

Двигатели и газови
–
10 (8)
–
–
турбини
(1) 60 mg/Nm 3 за биогаз.
(2) 130 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от коксови пещи и 65 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от
доменни пещи при производс твото на чугун и стомана.
(3) 1850 mg/Nm 3 в следните случаи:
а
) за дизелови двигатели, изграждането на които е започнало преди 18 май 2006 г.;
б
) за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(4) 250 mg/Nm 3 за двигатели с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 1 MW
и по-малка или равна на 5 MW.
(5) 250 mg/Nm 3 за двигатели с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 1 MW
и по-малка или равна на 5 MW; 225 mg/Nm 3 при двигатели с номинална входяща топлинна мощност,
по-голяма от 5 MW и по-малка или равна на 20 MW.
(6) 380 mg/Nm 3 за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.
(7) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 на сто.
(8) 20 mg/Nm 3 за инсталации с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 1 MW
и по-малка или равна на 20 MW.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Част 2
Норми за допустими емисии за нови СГИ
Таблица 1
Норми за допустими емисии (mg/Nm 3) за нови СГИ, различни от двигатели и газови турбини
Замърсител

Твърда
биомаса

Други твърди Газьол
Течни горива,
Природен
Газообразни горива,
горива
различни от газьол
газ
различни от природен газ

SO2

200 (1)

400

–

350 (2)

–

35 (3)(4)

NOX

300 (5)

300 (5)

200

300 (6)

100

200

Прах

20 (7)

20 (7)

–

20 (8)

–

–

(1) Стойността не се отнася за инсталации, използващи единствено твърда дървесна биомаса.
(2) До 1 януари 2025 г. – 1700 mg/Nm 3 за инсталациите, които са част от МИС и ИМС.
(3) 400 mg/Nm 3 за нискокалорични газове от коксови пещи и 200 mg/Nm 3 при нискокалорични газове от
доменни пещи при произв одството на чугун и стомана.
(4) 100 mg/Nm 3 за биогаз.
(5) 500 mg/Nm 3 за инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от
1 MW и по-малка или равна на 5 MW.
(6) До 1 януари 2025 г. – 450 mg/Nm 3 при използване на тежко течно гориво, съдържащо от 0,2 до 0,3 %
N, и 360 mg/Nm 3 при изп олзване на тежко течно гориво, съдържащо под 0,2 % N, за инсталации, които
са част от МИС или ИМС.
(7) 50 mg/Nm 3 за инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от
1 MW и по-малка или равна на 5 MW; 30 mg/Nm 3 за инсталации с обща номинална входяща топлинна
мощност, по-голяма от 5 MW и по-малка или равна на 20 MW.
(8) 50 mg/Nm 3 за инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от
1 MW и по-малка или равна на 5 MW.

Таблица 2

Норми за допустими емисии (mg/Nm 3) за нови двигатели и газови турбини

Замърсител Тип средна горивна Газьол
Течни горива,
Природен газ
Газообразни горива,
инсталация
различни от газьол
различни от природен газ
SO2

Двигатели и газови
турбини

–

120 (1)

–

15 (2)

NOХ

Двигатели (3)

190 (4)

190 (4)(5)

95 (6)

190

Газови турбини (7)

75

75 (8)

50

75

Двигатели и газови
турбини

–

10 (9) (10)

–

–

Прах

(1) До 1 януари 2025 г. – 590 mg/Nm 3 за дизелови двигатели, които са част от МИС или ИМС.
(2) 40 mg/Nm 3 за биогаз.
(3) Двигатели с период на експлоатация между 500 и 1500 експлоатационни часа годишно могат да
бъдат освободени от спазването на тези НДЕ, ако спрямо тях се прилагат първични мерки за ограничаване на емисиите на NO x и ако отгов арят на следните норми за допустими емисии:
До 1 януари 2025 г. при МИС и ИМС – 1850 mg/Nm 3 за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво, и 380 mg/Nm 3 за двигатели в режим на работа с газообразно гориво;
1300 mg/Nm 3 за дизелови двигатели с ≤ 1200 об./мин. с обща номинална входяща топлинна мощност,
по-малка или равна на 20 MW, и 1850 mg/Nm 3 за дизелови двигатели с обща номинална входяща
топлинна мощност, по-голяма от 20 MW; 750 mg/Nm 3 за дизелови двигатели с > 1200 об./мин.
(4) 225 mg/Nm 3 за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(5) 225 mg/Nm 3 за дизелови двигатели с обща номинална входяща топлинна мощност, по-малка или
равна на 20 MW, с ≤ 1200 об./мин.
(6) 190 mg/Nm 3 за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.
(7) Тези НДЕ са приложими само при натоварване над 70 на сто.
(8) До 1 януари 2025 г. – 550 mg/Nm 3 за инсталации, които са част от МИС или ИМС.
(9) До 1 януари 2025 г. – 75 mg/Nm 3 за дизелови двигатели, които са част от МИС или ИМС.
(10) 20 mg/Nm 3 за инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма
от 1 MW и по-малка или равна на 5 MW.
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Приложение № 2
към чл. 21, ал. 1 и 3
и чл. 24, ал. 1, 2 и 3
Мониторинг на емисиите и оценка на съответствието
Част 1
Контрол на емисиите от страна на оператора
1. Изисква се собствено периодично измерване:
а) поне веднъж на всеки три години – за
СГИ с номинална входяща топлинна мощност,
равна или по-голяма от 1 MW и по-малка или
равна на 20 MW;
б) поне всяка година – за СГИ с номинална
входяща топлинна мощност, по-голяма от 20 MW.
2. Като алтернатива на честотите, посочени
в т. 1, за СГИ, които са в обхвата на чл. 9 и 16,
може да се изисква извършването на собствени
периодични измервания най-малко всеки път,
когато се надхвърля следният брой експлоатационни часове:
а) три пъти максималният среден брой на
експлоатационните часове за година, приложим
съгласно чл. 9 и 16 – за СГИ с номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма
от 1 MW и по-малка или равна на 20 MW;
б) максималният среден брой на експлоатационните часове за година, приложим съгласно чл. 9
и 16 – за СГИ с номинална входяща топлинна
мощност, по-голяма от 20 MW.
Честотата на собствените периодични измервания във всеки един случай не може да бъде
по-малка от веднъж на всеки пет години.
3. Измервания се изискват само за:
а) замърсители, за които в настоящата наредба
е определена НДЕ за съответната инсталация;
б) емисиите на СО за всички инсталации.
4. Първите измервания се извършват в срок
четири месеца след даването на разрешително
или регистрирането на инсталацията или непосредствено след датата на започване на експлоатацията в зависимост от това, кое от двете
събития е с по-късна дата.
5. Като алтернатива на посоченото в т. 1, 2
и т. 3, буква „а“ за измерванията на SO 2 могат
да се прилагат други процедури за определяне
на емисиите на SO 2 , проверени и одобрени от
компетентния орган.
6. Като алтернатива на собствени периодични измервания, посочени в т. 1, министърът на
околната среда и водите или оправомощено от
него длъжностно лице може да изиска извършването на собствени непрекъснати измервания
от оператора на СГИ.
Когато се правят собствени непрекъснати измервания, автоматичните системи за измерване
подлежат на проверка посредством успоредни
измервания по референтните методи поне веднъж
годишно, а операторът уведомява директора
на съответната РИОСВ за резултатите от тези
проверки.
7. Вземането на проби, анализът на замърсяващите вещества и измерванията на параметрите
на процеса, както и всички алтернативи, използвани съгласно т. 5 и 6, се основават на методи,
позволяващи постигането на надеждни, представителни и сравними резултати. Методите, които
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отговарят на хармонизираните стандарти на EN,
се считат за отговарящи на това изискване. По
време на измерванията инсталацията трябва да
работи при нормални условия на експлоатация и
при представително постоянно натоварване – не
по-малко от 70 на сто от номиналната мощност. В
този случай периодите на пускане и спиране не
се вземат предвид.
Част 2
Оценка на съответствието
1. При собствени периодични измервания
НДЕ, посочени в глава втора, се смятат за
спазени, ако резултатите от всяка от сериите
измервания или от другите процедури, определени и установени в съответствие с изискванията, предвидени в глава пета от Наредба № 6
от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване
на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници, не надвишават съответните НДЕ.
2. При собствени непрекъснати измервания
спазването на НДЕ, посочени в глава втора, се
оценява съгласно част 4, т. 1 от приложение № 1
от Наредбата за норми за допустими емисии на
серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани
в атмосферата от големи горивни инсталации.
Валидираните средни стойности се определят
съгласно част 3, т. 9 и 10 от приложение № 1
от Наредбата за норми за допустими емисии на
серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани
в атмосферата от големи горивни инсталации.
3. За целите на изчисляването на средните
стойности на емисиите стойностите, измерени в
периодите, посочени в чл. 18, ал. 1 и 2, както и
в периодите на пускане и спиране, не се вземат
предвид.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 25 ЮЛИ 2018 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Селскостопанската академия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Селскостопанската академия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г.,
бр. 14 от 2012 г., бр. 62 и 91 от 2013 г., бр. 36
от 2014 г. и бр. 29 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Селскостопанската академия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет на дейност, цели и задачи
Чл. 1. (1) С правилника се определ ят
структурата, организацията и дейността на
Селскостопанската академия, наричана понататък „Академията“.
(2) Академията е национална автономна
бюджетна организация към министъра на
земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна
и образователна дейност в областта на земеделието и храните.
(3) Академията е научна организация по
смисъла на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).
Чл. 2. Академията е юридическо лице със
седалище София, което съставя, изпълнява и
отчита бюджет като част от консолидираната
фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 3. (1) Академията осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна
политика и общата селскостопанска политика
на Европейския съюз, като:
1. организира и извършва научни и научноприложни изследвания, иновативна и внедрителска дейност и свързаните с това дейности
в областта на аграрния сектор и храните на
основата на разработена стратегия;
2. разработва съгласувано с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
и с Министерството на образованието и
науката стратегии за развитие на науката и
образованието в аграрния сектор;
3. извършва дейности, които са възложени
от МЗХГ, Министерството на околната среда и водите, други ведомства и учреждения,
местните и регионалните власти с научна
експертиза в областта на: опазването и рационалното използване на почвите, водните
басейни и рибните ресурси; екологията и
опазването на околната среда; растениевъдството и ж ивотновъдството; рибарството
и аквакултурите; храните и хранителната
промишленост; аграрната икономика и др.;
4. участва при разработването на нормативни актове, прогнози, програми, проекти
и стратегии за реализиране на аграрната
политика в областта на аграрния сектор и
хранителната промишленост в национален и
регионален мащаб;
5. създава, събира, обработва и съхранява
научни данни в областта на аграрния сектор
и храните и ги предоставя за ползване от
обществото;
6. извършва експертна, консултантска и
проектантска дейност по проекти и програ-
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ми в областта на аграрния сектор и храните
с национално, регионално и международно
значение;
7. провежда процедури по ЗРАСРБ, както
и за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти на Академията;
8. извършва подготовка на докторанти, специализанти и повишаване квалификацията на
лица, които са заети в областта на аграрния
сектор и храните;
9. извършва информационна и издателска
дейност и популяризира резултатите от научните изследвания;
10. осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации
в страната и в чужбина, членува и участва
в дейността на национални и международни
научни организации;
11. съхранява, поддържа и развива генетични ресурси в областта на аграрния сектор
като безценно национално богатство, което
е гарант за националната сигурност и просперитета на обществото;
12. ск л ючва дог овори със земеделск и
производители и други стопански субекти за
внедряване на научните разработки на Академията, за научното обслужване, извършване
на анализи и експертизи, разработване на
проекти, консултации и други услуги, които
предоставя Академията;
13. извършва научно-приложна, приложна
и експериментално-производствена дейност
и реализира продукцията от тази дейност,
както и продуктите и правата – обект на
интелектуална собственост;
14. извършва и други дейности, свързани
с провежданите от нея научни изследвания,
прилагането на научните резултати и съпътстващите ги дейности.
(2) Академията може да сключва договори
с висши училища и научни организации в
страната и в Европейския съюз за съвместно
целево финансиране, образователна, квалификационна и научна дейност.
Чл. 4. Академията осъществява своята
дейност в условията на академична автономия в съответствие със законите на страната.
Чл. 5. (1) Ст ру кт у рата на А кадеми ята
включва:
1. централна администрация;
2. научни институти;
3. научни центрове;
4. Национален земеделски музей;
5. Държавно предприятие „Научно-производствен център“.
(2) Общата численост на персонала на
Академията е съгласно приложение № 1.
Раздел IІ
Академична автономия
Чл. 6. (1) Академичната автономия е израз
на възприемане на интелектуалната свобода
на академичната общност и творческата
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природа на изследователския процес като
върховни ценности. Академичната автономия включва: академични свободи, автономно
управление и неприкосновеност на територията на Академията.
(2) Академичният състав: включва акаде
миците, член-кореспондентите, хабилитираните и нехабилитираните учени, доктори на
науките и доктори от системата на Академията, докторантите, чуждестранни членове и
почетни членове на Академията.
(3) Академията извършва своята дейност
в съответствие с общочовешките ценности в
полза и за благото на обществото и държавата.
(4) Във всички подразделения и структурни
звена на Академията не могат да съществуват
и да извършват дейност структури на политически партии, религиозни и други движения. Нейните структури и звена не могат да
изпълняват заповеди, указания, препоръки,
поръчки и дейности, обслужващи политическата или религиозната дейност и интереси
на партии, движения и други формирования
и структури.
(5) В Академията не се допускат ограничения, произтичащи от раса, народност, гражданство, етническа принадлежност, произход,
пол, възраст, социален статус, религиозни и
политически убеждения.
Чл. 7. Академичната свобода се изразява
във:
1. свобода на определяне на приоритетите на изследователската дейност, което
е в съответствие с националните интереси
и приоритети, европейските и световните
тенденции в научната и в аграрната област и
моралните ценности;
2. свобода в организирането и провеждането
на научни изследвания и научно-приложна
дейност, разработването и изпълнението на
нау чноизследователск и, инфрастру кт у рни,
внедрителски и други проекти и образователни програми;
3. свобода на сдружаване в научни колективи и сътрудничество за съвместно изпълнение
на научни задачи и изследвания, внедрителска,
иновационна и образователна дейност;
4. свобода на членство в национални и
международни научни организации;
5. свобода на обучение.
Чл. 8. (1) А втономното у правление се
изразява във:
1. право на Академията да урежда устройството и дейността си в собствени правилници
в съответствие със Закона за Селскостопанската академия (ЗСА), ЗРАСРБ, Закона за
висшето образование, този правилник и други
относими актове;
2. самостоятелно определяне на ръководителите на структурните звена, научните съвети,
програмни и други съвети, научните колективи, членовете на помощни структурни звена
и обединения и други вътрешни структури;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

3. самостоятелно определяне на научния
състав, право за обявяване на конкурси и
избор на учени при условия и по ред, определени със ЗРАСРБ;
4. автономна система за оценяване и поддържане на качеството на научните изследвания, на обучението и на академичния състав;
5. самостоятелно определяне на условията
и реда за провеждане на приема и формите
на обучение на докторанти и специализанти;
6. право за формиране на собствен бюджет
и самостоятелно определяне на условията и
реда за неговото разходване;
7. право на самостоятелно сключване на
договори с държавни институции, институти
от системата на Българската академия на
науките, висши училища и университети,
научни организации и неправителствени организации, предприятия и други потребители за:
предоставяне и ползване от тях на продуктите
на научната, научно-приложната, иновативната и стопанската дейност на Академията;
извършване на научни и научно-приложни
изследвания, проектна и развойна дейност;
обучение на докторанти и специализанти;
8. право на сдружаване с други научни
организации и висши училища у нас и в
чужбина за извършване на дейностите, които
са свързани с основния предмет на дейност;
9. право на изграждане, притежаване и/или
ползване на материална база, която е нужна
за научноизследователската и образователната дейност, за социално-битово и културно
обслужване на членовете на академичната
общност и служителите;
10. право на самостоятелно организиране
и осъществяване на международна дейност и
мобилност, сдружаване и членуване в международни организации;
11. право да извършва производствена,
търговска и друга дейност, която е свързана
с основната дейност на научните звена на
А кадемията, друга дейност, подпомагаща
дейността на А кадемията, и реализиране
на продуктите от тази дейност, както и на
продуктите и правата, които са обект на интелектуална собственост.
(2) Функциите и структурата на системата
за оценяване и поддържане на качеството
на научните изследвания и обучението на
академичния състав се уреждат в правилник,
който е приет от управителния съвет.
Чл. 9. (1) Автономията на Академията не
може да се нарушава чрез намеса в дейността
є освен в случаите, които са определени в ЗСА.
(2) На територията на структурните звена
на Академията предприятия, организации
и други институции могат да осъществяват
дейност само ако тя не съвпада с предмета
на дейност на съответното структурно звено
при ред и условия, които са определени от
председателя.
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Раздел ІІІ
Символи на Академията
Чл. 10. (1) Представителните символи на
Академията са печати, емблема и знаме.
(2) Печатите на Академията са:
1. обикновен кръгъл печат с изобразена в
средата емблемата на Академията, с разположен около нея надпис на кирилица „Селскостопанска академия“ и надпис „София“;
2. официален печат с изображението на
държавния герб, заведен на отчет по реда на
чл. 14 от Указа за печатите.
(3) В Академията се води регистър на
печатите. Редът за тяхното използване се
определя от председателя.
(4) Емблемата на Академията представлява стилизиран житен клас с 13 зърна, разположен върху отворена книга. Емблемата се
използва в черно-бял, зелен или златист цвят.
(5) Знамето на Академията е зелено с
размери 140/70 см. На лицевата му страна в
средата е изобразена емблемата на Академията, а под нея е изписано „Селскостопанска
академия“, като емблемата и надписът са
в златист цвят. В краищата по четирите си
страни знамето е със златни резци, а в горния десен и долния десен ъгъл има златни
пискюлчета.
Чл. 11. (1) Официалното облекло на председателя на Академията е тога с огърлица.
Тогата е тъмнозелена със светлозелени маншети и светлозелено шалче. На шалчето е
бродирана в златисто емблемата на Академията. Огърлицата е кръгла, с диаметър
8 см, като в средата є е изобразена емблемата
на Академията.
(2) Официалното облекло на заместникпредседателя и на главния научен секретар е
черна тога със зелени маншети, зелено шалче
и бродирана златиста емблема на Академията.
(3) Официалното облекло на професорите
е черна тога със зелено шалче.
(4) Академичната тога е черна със светлозелена яка и се използва при получаване на
дипломи за научни степени и звания.
Чл. 12. В Академията с решение на управителния съвет се присъждат следните отличия
и награди:
1. почетно звание „доктор хонорис кауза“
на Селскостопанската академия с диплом; с
това звание се отличават български и чуждестранни учени, ръководители на български и
чуждестранни научни институции, изтъкнати
български държавни и обществени дейци – за
особен принос към просперитета и авторитета
на Академията;
2. почетно звание „почетен професор“ с
диплом; с него се награждават учени с изключителен принос към Академията;
3. почетен плакет на Селскостопанската
академия; с него се удостояват чуждестранни
партньори, дипломати и български учени,
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общественици и деятели в областта на земеделието и аграрните науки с принос към
Академията;
4. почетен знак на Селскостопанската академия; с него се награждават дългогодишни
служители и ръководители в системата на
Академията за личен принос в изграждането
и развитието є.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 13. Органите на управление на Академията са:
1. председателят;
2. управителният съвет.
Раздел I
Председател
Чл. 14. Председателят на Академията:
1. представлява Академията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица
в страната и в чужбина;
2. ръководи, организира и контролира
цялостната дейност на Академията;
3. е ръководител на научната организация
по смисъла на ЗРАСРБ;
4. отговаря за изпълнението на бюджета
на Академията;
5. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
6. назнача ва замес т ник-п редседат ел и
главен научен секретар по предложение на
управителния съвет;
7. назначава директорите на структурните
звена въз основа на конкурс и директора на
Националния земеделски музей и утвърждава
длъжностните им характеристики;
8. ръководи централната администрация и е
работодател за служителите в нея по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда, утвърждава вътрешните
нормативни документи, длъжностното и поименното щатно разписание за централната
администрация на Академията;
9. утвърждава правилниците за устройството и дейността на структурните звена,
годишните им планове и отчети, длъжностните
и поименните им длъжностни разписания и
сключването на извънщатни и граждански
договори;
10. сключва споразуменията с браншовите национално представителни синдикални
организации;
11. създава консултативни съвети, комисии
и други за подпомагане на дейността му;
12. по предложение на научните съвети
взема решения за обявяване на конкурси по
ЗРАСРБ и контролира процедурите;
13. сключва договори с докторанти;
14. одобрява предложения за сътрудничество с научни организации и висши училища от
страната и чужбина, браншови организации
и др.;
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15. изпълнява и други правомощия, свързани с дейността на Академията, както и
възложени му с друг закон или подзаконов
нормативен акт.
Чл. 15. (1) При осъществяването на правомощията си председателят на Академията се
подпомага от заместник-председател и главен
научен секретар.
(2) Председателят на Академията делегира
със заповед правомощия на заместник-председателя и на главния научен секретар и
определя техните функции.
(3) Правомощията на председателя при
служебно отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-председателя или от главния научен
секретар, като заместващият се определя със
заповед за всеки конкретен случай.
Раздел II
Управителен съвет
Чл. 16. (1) Управителният съвет на Академията се състои от председател и 8 членове.
(2) Председателят на Академията е председател на управителния съвет.
(3) Членове на управителния съвет са хабилитирани лица от Академията.
(4) Членовете на управителния съвет се
назначават от министъра на земеделието,
храните и горите по предложение на председателя на Академията.
(5) Мандатът на председателя и на членовете
на управителния съвет е 4 години.
Чл. 17. (1) Председателят на Академията
ръководи заседанията на управителния съвет,
утвърждава проекта на дневен ред и осигурява
вътрешния ред при провеждането на заседанията. В негово отсъствие тези функции се
изпълняват от изрично писмено упълномощено
от него лице – член на управителния съвет.
(2) Управителният съвет избира секретар
от служителите на Академията, който води
протокол за всяко заседание.
(3) Председателят на управителния съвет
може да кани за участие в работата на съвета
други лица и експерти, които имат отношение
към разглежданите проблеми.
(4) Заседанието на управителния съвет е
редовно, ако на него присъстват лично наймалко 2/3 от членовете.
(5) Всеки член на управителния съвет има
право на един глас.
(6) Решенията се вземат с явно гласуване
с обикновено мнозинство от присъстващите
членове.
(7) Решенията на управителния съвет могат
да се вземат и неприсъствено, ако членовете
му заявят писмено съгласието си с предлаганото решение.
(8) След прик лючване на заседанието
протоколът се подписва от председателя и от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

секретаря, които удостоверяват с подписите си
съдържанието на приетите от управителния
съвет решения.
Чл. 18. Управителният съвет:
1. приема Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор
и я предлага за утвърждаване от министъра
на земеделието, храните и горите;
2. приема годишния план и годишните отчети за дейността на Академията и представя
обобщен отчет на министъра на земеделието,
храните и горите и на министъра на образованието и науката;
3. приема годишния бюджет на Академията
и отчета за неговото изпълнение;
4. по предложение на председателя избира
с квалифицирано мнозинство заместник-председател и главен научен секретар;
5. по предложение на председателя утвърждава принципи за разпределението на бюджета
на Академията и структурните є звена;
6. по предложение на председателя утвърждава щатното разписание на Академията, в
т.ч. броя на учените и броя на останалите
служители и работници;
7. по предложение на председателя одобрява принципи за определяне на минималния
брой на щатните и извънщатните служители
и работници в постоянните структурни звена
според характера на научната им дейност;
8. по предложение на председателя утвърждава конкурсната процедура, критериите
за оценка на кандидатите за директори на
структурните звена и комисия за провеждане
на конкурсите;
9. по предложение на председателя на
Академията взема решения за създаване на
експертни съвети, комисии и др.;
10. утвърждава вътрешни правилници и
правила за дейността на Академията;
11. определя правилата при реализирането на продукти и права на Академията,
включително на защитените с интелектуална
собственост;
12. утвърждава цените на услугите, предоставяни от Академията, включително услугите,
възложени с нормативни актове;
13. утвърждава единни критерии за удължаване на трудовите договори на хабилитирани
научни работници по § 11 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
висшето образование;
14. приема правила за атестиране на академичния състав и на структурните звена в
системата на Академията, ежегодно утвърждава/предлага броя на приеманите докторанти
и утвърждава размера на таксите за кандидатстване и обучение;
15. одобрява заглавията на научните издания на Академията;
16. взема решение за присъждане на отличия и награди;
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17. взема решения и по други въпроси,
които са свързани с дейността и целите на
Академията.
Раздел III
Изпълнително бюро
Чл. 19. (1) Изпълнителното бюро е изпълнителен орган на управителния съвет на
Академията.
(2) Изпълнителното бюро се състои от
председателя, заместник-председателя и главния научен секретар на Академията, които
са хабилитирани лица. Председател ят на
Академията е и председател на изпълнителното бюро.
(3) Дейността на изпълнителното бюро се
подпомага от технически секретар.
Чл. 20. Изпълнителното бюро:
1. осъществява оперативната дейност за
изпълнение на решенията на управителния
съвет;
2. подготвя предложения за решения от
управителния съвет;
3. избира състава на определените с решение на управителния съвет експертни съвети,
комисии и др.;
4. по предложение на експертните съвети
утвърждава годишния план на научните проекти, финансирани от бюджета на Академията,
и отчета за тяхното изпълнение;
5. извършва оценка на постъпилите заявления за удължаване на трудовите договори
на хабилитираните научни работници по § 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за висшето образование и насочва
одобрените към съответните научни съвети
за вземане на решение;
6. изпълнява и други задачи, свързани с
изпълнение на решенията на управителния
съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 21. (1) Централната администрация на
Академията се състои от:
1. председател;
2. заместник-председател;
3. главен научен секретар;
4. финансов контрольор;
5. служител по сигурността на информацията;
6. дирекция „Вътрешен одит“;
7. обща администрация;
8. специализирана администрация.
(2) Общата численост на централната администрация се определя от управителния
съвет на Академията.
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Раздел ІІ
Финансов контрольор
Чл. 22. (1) Финансови ят контрольор е
на пряко подчинение на председателя на
Академията и осъществява предварителен
контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност та по отношение на
финансовата дейност на Академията.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел ІІІ
Служител по сигурността на информацията
Чл. 23. (1) Служителят по сигурността на
информацията:
1. изпълнява задачите, произтичащи от
Закона за защита на класифицираната информация и от актовете, свързани с прилагането
му, като отговаря за надлежното обработване,
съхраняване, защита и предаване на класифицирана информация в Академията;
2. осъществява дейността по защита на
личните данни;
3. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
(2) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на председателя
на Академията.
Раздел ІV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 24. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на председателя на Академията и осъществява дейността по вътрешен
одит в съответствие с чл. 13 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор на:
1. всички структури, програми, дейности и
процеси в Академията, включително финансираните със средства от Европейския съюз;
2. структурните звена по чл. 6, ал. 1 и 3 от
ЗСА, чиито ръководители са разпоредители
с бюджет от по-ниска степен;
3. държавното предприятие по чл. 6, ал. 2
от ЗСА.
(2) Директорът на дирекцията докладва
пряко на председателя на Академията.
(3) Дирекцията по ал. 1 осъществява следните функции:
1. планира, извършва и докладва на председателя на Академията дейността по вътрешен одит;
2. изготвя 3-годишен план и годишен план
за дейността си и ги представя за утвърждаване от председателя на Академията;
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3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за увереност и дава независима и обективна оценка на председателя на
Академията за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска;
5. проверява и оценява съответствието на
дейността с нормативните актове, вътрешните актове и договорите, финансовата и
оперативната информация и организацията по
спазването им; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите; изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира председателя на Академията
по негово искане по проблемите на управление
на риска и контрола;
7. докладва и обсъжда с председателя на
Академията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите
от всеки извършен одитен ангажимент и
представя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол;
9. изготвя и представя на председателя на
Академията годишен доклад за дейността по
вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
10. предлага на председателя на Академията план за повишаване квалификацията на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна
на добри практики;
11. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване
на одитната дейност, която включва вътрешни
и външни оценки;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 25. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Управление на собствеността
и стопански дейности“;
2. дирекция „Финансово управление“;
3. дирекция „А дминистративно-правна,
обществени поръчки и човешки ресурси“;
4. дирекция „Маркетинг и търговска дейност“;
5. дирекция „Информационно обслужване“.
Чл. 26. Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“:
1. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на Академията;
2. организира дейностите, свързани с издаване на актове за държавна собственост
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на имотите, предоставени за управление на
Академията;
3. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на централната администрация на Академията и текущата поддръжка на сградите, на инвентара и техниката;
4. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
5. изготвя инвестиционната програма за
проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти – държавна собственост,
които са предоставени за у правление на
Академията;
6. разработва и актуализира планове и
подпомага председателя на Академията по
осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер
и защита на класифицираната информация;
7. контролира изготвянето и съгласува
плановете за защита на ст ратегическ ите
обекти, аварийните планове на обектите от
критичната инфраструктура и плановете на
структурните звена на Академията за действие
при бедствия, противодействие на тероризма и
за евакуация на служителите и техниката при
пожар, земетресение, наводнение и опасност
от радиационно и химическо заразяване;
8. организира дежурство за поддържане на
готовност за оповестяване на Академията при
привеждане на страната от мирно във военно
положение, осигурява поддържането на пунк
тове за управление в техническа готовност
за използване и контролира изпълнението
на задачите по подготовката за работа във
военно време;
9. изготвя информация относно бедствия и
аварии и предизвиканите от тях поражения в
структурните звена на Академията и организира и осигурява взаимодействието с другите
министерства и ведомства по отношение на
ранното предупреждение и оповестяване при
бедствия;
10. оказва методическо ръководство на
структурните звена на Академията при осъществяване на функциите им за защита на
сигурността;
11. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Чл. 27. Дирекция „Финансово управление“:
1. прилага националната нормативна уредба
в областта на публичните финанси;
2. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета на Академията;
3. разпределя и представя за утвърждаване
на председателя на Академията бюджета на
централната администрация и бюджетите на
разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към Академията съгласно приетите от
управителния съвет принципи и анализира и
контролира текущото изпълнение на бюджета
на Академията;
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4. предлага извършването на промени по
бюджета и отразява утвърдените промени по
бюджета на Академията и по бюджетите на
разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
5. заявява пред Министерството на финансите и разпределя в Системата за електронни
бюджетни разплащания (СЕБРА) утвърдения
от председателя на Академията лимит за
разходи между разпоредителите с бюджет в
системата на Академията и одобрява плащанията в СЕБРА в рамките на утвърдения лимит;
6. изготвя указания, осъществява методическо ръководство и следи за спазването
на финансовата и бюджетната дисциплина
от научните институти, научните центрове и
Националния земеделски музей;
7. изготвя месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на
сметките за средства от Европейския съюз и
на сметките за чужди средства на централната
администрация, както и сборните отчети за
системата на Селскостопанската академия;
8. организира и осъществява счетоводната
дейност на централната администрация в
съответствие със Закона за счетоводството
и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;
9. изготвя периодичните и годишните финансови отчети на централната администрация
на Академията, както и сборните отчети за
системата на Академията;
10. изготвя анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета
на Академията, и подготвя становища до
управителните органи на А кадемията по
финансови въпроси;
11. съдейства при определяне размера на
цени за услуги, предоставяни от Академията;
12. в рамките на своята компетентност
участва в разработването на вътрешни документи и на проекти за нормативни актове,
свързани с дейността на Академията;
13. изпълнява и други функции, възложени
от председателя на Академията.
Чл. 28. Дирекция „Административно-правна, обществени поръчки и човешки ресурси“:
1. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на документалния фонд на Академията посредством
системата за електронен документооборот;
2. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно номенклатурата на делата
всички документи, създадени от дейността
на Академията;
3. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани
в деловодството и в учрежденския архив на
Академията;
4. извършва експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаването им в Централния
държавен архив;
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5. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани в
системата за електронен документооборот;
6. осиг у рява в правно-нормативно отношение дейност та на А кадеми ята, като
оказва правна помощ на ръководството на
Академията;
7. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е Академията,
както и представителство пред Комисията
за защита на конкуренцията и пред други
административнорешаващи органи;
8. дава становища по проекти на договори, процедури, законосъобразност на актове,
издавани от председателя на Академията или
от упълномощено от него длъжностно лице;
9. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки на централната администрация на Академията;
10. подпомага мет оди ческ и дейност та
на структурните звена на Академията във
връзка с провеж дането на процед у ри по
реда на Закона за обществените поръчки и
води регистър за проведените процедури за
обществени поръчки;
11. изготвя длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите в
централната администрация и обобщава същите на структурните звена;
12. изготвя документите за сключването
и прекратяването на трудовите договори на
служителите, изготвя длъжностните характеристики и съхранява трудовите досиета;
13. организира провеждането на конкурси
за директори на научни институти и центрове;
14. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управлението
на човешките ресурси;
15. организира и координира дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
16. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Чл. 29. Дирекция „Маркетинг и търговска
дейност“:
1. събира, обработва и анализира информацията и изготвя прогнози за пазара и търсенето
на семена, разплоден материал, иновативни
продукти, технологии, анализи, консултантски услуги, продукти и други в областта на
аграрния сектор и хранителната индустрия;
2. анализира и сегментира пазара на продукти и услуги на Академията, анализира
параметрите на отделните сегменти, извършва
оценка на конкурентоспособността на продук
тите и услугите, подготвя предложения за
разработване на нови продукти;
3. разработва рекламна и маркетингова
стратегия за продуктите и услугите, предлагани от Академията, организира рекламната
дейност за популяризирането им;
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4. разработва маркетингова стратегия за
реализацията на продуктите и услугите;
5. анализира ефективността на извършваната дейност от структурните звена на Академията и предлага мерки за повишаването є;
6. да ва с та нови ща и п ред ложен и я на
председателя на Академията по договорите
с външни потребители за производство на
семена и други продукти, реализирането и
експлоатацията на интелектуални продукти
и права;
7. координира работата на структурните
звена на Академията с трети лица по изпитване и признаване на нови сортове, линии и
хибриди; подава заявки за издаване на сертификати за новите сортове растения и породи
животни, марки, патенти, полезни модели и
други; поддържа и води регистър на патентите
на Академията;
8. дава становище по целесъобразност
при сключването на лицензионни договори,
договори за сортоподдържане и семепроизводство и други видове договори в страната
и в чужбина от структурните звена;
9. разработва мерки и съдейства за получаването на приходи от реализиране на
интелектуална собственост;
10. води регистър на всички търговски
договори, свързани с дейността на централната администрация и структурните звена на
Академията;
11. участва при подготовката на изложения в страната и в чужбина за представяне
на предлаганите от Академията продукти и
услуги;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Чл. 30. Дирекция „Информационно обслужване“:
1. провежда секторната стратегия за електронното управление в Академията в съответствие със Стратегията за развитието на електронното управление в Република България;
2. разработва програми за изпълнението на
секторната стратегия, включително ресурсното
осигуряване на мерките по нея;
3. координира дейностите по прилагането
на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в Академията;
4. отговаря за изпълнението на решенията
на Съвета по електронно управление към
Държавната агенция за електронно управление в Академията;
5. отговаря за общосистемната интеграция
на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на
Академията;
6. отговаря за въвеждането на правила и
технологии за информационна сигурност и
оперативна съвместимост на документите и
данните, обменяни между администрациите;
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7. отговаря за интеграцията на информационните системи на Академията към централните системи на електронното правителство в
съответствие с изискванията на наредбите за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
8. осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;
9. организира и осигурява техническата
поддръж ка на информационно-кому никационната инфраструктура на Академията и
системния софтуер;
10. осигурява необходимите условия за
изпълнение на нормативните изиск вани я
и препоръките на Комисията за защита на
личните данни в съответствие със Закона за
защита на личните данни;
11. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот;
12. поддържа и актуализира вътрешна информационна система – интранет, и отговаря
за обмена на информация между централната
администрация на Академията и структурните звена;
13. отговаря за проектирането и внедряването на програмни продукти, включително
за реализирането на продукти и услуги, предоставяни от Академията;
14. проучва, съгласува и дава становище
при закупуването на нов хардуер, софтуер и
системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и внедряването
на регистри, бази данни и нови съвременни
технологии;
15. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Раздел VІ
Специализирана администрация
Чл. 31. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Наука, образование и иновации“;
2. дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“;
3. дирекция „Библиотечна и издателска
дейност“;
4. Център за професионално обучение.
Чл. 32. Дирекция „Наука, образование и
иновации“:
1. подпомага ръководството на Академията
при осъществяването на дейността в областта
на науката, образованието и иновациите в
аграрния сектор;
2. координира научноизследователската,
приложната, внедрителската и иновационната
дейност на структурните звена на Академията;
3. информира структурните звена на Академията за възможностите за кандидатстване
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по проекти, финансирани от национални и
международни програми, фондове, донори и
други, организира и координира дейността на
екипите, определени за работа по конкретен
проект;
4. осъществява методическа помощ на
структурните звена от Академията по подготовката и окончателното оформ яне на
научноизследователските проекти;
5. организира и координира дейността на
научните и експертните съвети по науката,
провеждането на конкурси по ЗРАСРБ и актовете, свързани с неговото прилагане;
6. събира и обработва информацията за
научноизследователската дейност на Академията и поддържа база данни „Наука и кадрови
научен потенциал“;
7. организира и координира провеждането
на научни конференции, симпозиуми, семинари, курсове по проблеми на аграрната наука
и храните;
8. координира и организира обучението на
докторанти и специализанти в структурните
звена на Академията;
9. подпомага организирането на участието
на структурните звена на Академията в изложби, панаири и други мероприятия;
10. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Ч л. 33. Ди рек ц и я „Меж д у народ но с ътрудничество, връзки с обществеността и
протокол“:
1. организира, координира и подпомага
осъществяването на международната дейност,
нау чното сътрудничество на А кадемията,
включително изготвянето и осъществяването
на съвместни проекти с чуждестранни институции и организации;
2. информира структурните звена за предс т оя щ и кон к у рси по п рог рам и за нау к а
и технологично развитие, предложения за
двустранно научно сътрудничество и други
и оказва помощ при изготвянето на международни проекти;
3. организира и участва в провеждането на
международни научни конференции и събития
и осъществява международната кореспонденция на председателя на Академията;
4. организира обучения на докторанти,
постдокторанти, преподавателски и административен персонал в чужбина;
5. организира срещи с представители на
посолствата на чужди държави у нас, на посолствата на Република България в чужбина,
на международни организации, водещи фирми
и финансови институции с ръководството на
А кадемията, организира подписването на
договори за сътрудничество;
6. изготвя предложения за членство на
Република България и Академията в международни научни организации в областта на
аграрната наука и храните;
7. поддържа база данни за разработваните
международни научни проекти, отчита изпъл-
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нението на договореностите от протоколите
за международно научно сътрудничество и
изготвя отчетите за международното сътрудничество на Академията;
8. изготвя заповеди и всички необходими
документи за служебни командировки в чужбина и за прием на чуждестранни учени и
гости в страната и съхранява докладите от тях;
9. осигурява провеждането на информационната политика на Академията, като планира
и координира осъществяването є;
10. информира обществеността за политиката на Академията и за осъществяваните от
нея програми и дейности;
11. организира публичните изяви, изготвя
и координира програмата на председателя на
Академията;
12. анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на
Академията;
13. работи в координация със звеното за
връзки с обществеността на МЗХГ;
14. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на Академията;
15. отговаря за дизайна, поддържането и
актуализирането на българската и английската версия на официалния интернет сайт
на Академията, като публикува информация;
16. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на ръководството на
Академията;
17. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
Академията;
18. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на Академията.
Чл. 34. Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“:
(1) Централната селскостопанска библиотека обслужва научноизследователската и
учебната дейност на учените, докторантите
и служителите, като:
1. проучва потребностите на учените от научна информация, изготвя тематични справки
по заявени от потребителите теми и справки
за цитирания;
2. изгражда, поддържа и съхранява фонд
от специализирани библиотечни документи,
включващ книги, периодични издания, дисертации и хабилитационни трудове, електронни
издания, дарения, справочен фонд и др.;
3. поддържа актуална информация за наличния библиотечен фонд чрез електронен
каталог, издава бюлетин за новополучена
литература;
4. осигурява достъп до специализирани бази
данни и други източници, провежда консултации и обучение по ефективно използване
на информационните ресурси.
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(2) Академията осъществява издателската
дейност за документиране и популяризиране
на научноизследователската дейност, като:
1. разработва краткосрочни и дългосрочни
програми за издателската политика;
2. организира и реализира издателската
дейност на Академията, като осигурява редактирането, съставителството, рецензирането,
обработката на графични материали, преводите и други на изданията на Академията;
3. организира и координира издаването
на научните списания, монографии, бюлетини, книги и други, поддържа и съхранява
научните издания на Академията, извършва
необходимите действия за защита правата на
интелектуалната собственост;
4. събира, обработва, подготвя и периодично обновява информацията за съответните рубрики на интернет страницата на
Академията.
(3) Дирекцията изпълнява и други задачи,
възложени от председателя на Академията.
Чл. 35. Центърът за професионално обучение организира дейностите, свързани с повишаване на квалификацията и придобиване
на професионална квалификация в областта
на аграрните науки, като:
1. координира работата между структурните
звена на Академията и представителите на
земеделския сектор за повишаване квалификацията им във всички сфери на земеделското
производство, фирменото дело, маркетинга,
информационните технологии, компютърната
грамотност и чуждоезиковата подготовка;
2. организира и провежда проучване на
потребителското търсене на професионално
обучение в аграрния сектор;
3. организира провеждането на образователните, квалификационните и други мероприятия и подпомага организирането на изнесено
обучение, курсове и семинари;
4. изготвя програми и документация за
участие на Центъра за професионално обучение в конкурси за професионално обучение;
5. извършва процедурите съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, изготвя свидетелствата и
удостоверенията за придобиване на съответната степен на професионална квалификация
и вписва получените документи в Регистъра
на Националния център за професионално
образование и обучение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
Раздел I
Научни институти и научни центрове
Чл. 36. (1) Научните институти и научните
центрове са юридически лица – разпоредители
от по-ниска степен с бюджет към Академията,
съгласно приложение № 2.
(2) Нау чни те инст и т у т и осъщест вяват
фундаментални научни изследвания, научно-
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приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на аграрния
сектор и храните.
(3) Научните центрове осъществяват научно-приложни изследвания, иновативна и
консултантска дейности в областта на аграрния
сектор и храните.
Чл. 37. Научните институти и научните
центрове:
1. извършват дейности по чл. 3, ал. 1 в
рамките на специфичната им компетентност;
2. подготвят докторанти за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“
по акредитирани научни специалности при
условията и по реда на ЗРАСРБ, Закона за
висшето образование и действащите нормативни актове;
3. сключват договори за научно-приложна,
експериментално-производствена, приложна, внедрителска, демонстрационна и друга
дейност с държавното предприятие по чл. 6,
ал. 2 от ЗСА;
4. изпълняват решенията на органите на
управление на Академията;
5. организират и изпълняват експериментално-производствена дейност съгласувано с
органите на управление на Академията.
Чл. 38. Ръководни органи на научните
институти и научните центрове са:
1. директорът;
2. общото събрание на учените;
3. дирекционният съвет;
4. научният секретар.
Чл. 39. (1) Директорът е хабилитирано
лице в областта на предмета на дейност на
института и:
1. представлява научния институт/център
в страната и в чужбина;
2. ръководи и организира дейността на
научния институт/център;
3. от говаря за ц ялост ната дейност на
научния институт/център, изпълнението на
решенията на управителните органи на Академията, спазването на нормативните актове
и процедури;
4. отговаря за финансовото състояние на
научния институт/център, финансовата дисцип
лина, поемането на финансови ангажименти и
законосъобразното изразходване на бюджета
в съответствие с решенията на управителния
съвет на Академията;
5. организира експериментално-производствената дейност;
6. отговаря за стопанисването и използването на имуществото;
7. назначава заместник-директор;
8. назначава научен секретар след избора
му от общото събрание на учените;
9. назначава ръководители на първичните научни звена след избора им от научния
състав на звеното;
10. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите;
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11. изготвя годишен отчет за изпълнение
на мандатната си програма и го представя
за утвърждаване от председателя на Академията;
12. изготвя годишен план и годишен отчет
за дейността на научния институт/център и
след приемането му от общото събрание на
учените го представя за утвърждаване от
председателя на Академията;
13. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на научния институт/център.
(2) Ди рек т ор ът може да у п ъ л номощ и
писмено заместник-директора да изпълнява
негови функции и правомощия.
Чл. 40. Общото събрание на учените:
1. приема правилник за устройството и дейността на научната институция и го предлага
за утвърждава от председателя на Академията;
2. приема стратегия за дейността на научния институт/център;
3. приема годишния план и годишния отчет
на ръководството за дейността на научния
институт/център;
4. у частва при избора на директор на
научния институт/център съобразно правилата, утвърдени от управителния съвет на
Академията;
5. избира членовете на съответните научни
съвети по квоти, определени от управителния
съвет на Академията, чрез тайно гласуване и
с обикновено мнозинство от присъстващите
членове;
6. по предложение на директора избира
научен секретар чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове;
7. обсъжда и други въпроси, свързани с
дейността на научния институт/център.
Чл. 41. (1) Общото събрание на учените
включва всички учени, които са на основен
трудов договор в института, заемат академични длъжности и/или имат научни степени.
(2) Общото събрание на учените избира
свой председател за срок 4 години чрез тайно
гласуване с обикновено мнозинство.
(3) Директорът на инстит у та/цент ъра,
заместник-директорът и научният секретар
не могат да бъдат председатели на общото
събрание.
(4) Общото събрание на учените се свиква от неговия председател. То може да бъде
свикано и по писмено предложение на 1/5 от
членовете му.
(5) Общото събрание на учените може да
взема решения, ако присъстват най-малко 2/3
от членовете от списъчния му състав.
(6) Решенията на общото събрание на учените се вземат с явно гласуване и с мнозинство
повече от половината от присъстващите на
заседанието членове.
(7) Общото събрание на учените се свиква
най-малко веднъж годишно.

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Чл. 42. (1) При изпълнението на своите
правомощия директорът се подпомага от
дирекционен съвет в състав:
1. заместник-директор;
2. научен секретар;
3. ръководителите на първичните звена.
(2) Ръководните длъжности по ал. 1 не
могат да се съвместяват.
(3) При обсъж дане на икономическ и/
финансови и стопански въпроси директорът
на научния институт/център може да кани
за участие в работата на съвета други лица
и експерти, които имат отношение към разглежданите въпроси.
Чл. 43. Дирекционният съвет:
1. обсъжда Стратегията за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и
внедрителска дейност на научния институт/
център;
2. обсъжда годишния план и годишния отчет за дейността на научния институт/център;
3. взема решения за сътрудничество с научни организации и висши училища от страната
и чужбина, браншови организации и др.;
4. следи за разпределението и изпълнението
на бюджета на научния институт/център според принципите, определени от управителния
съвет на Академията, и приема отчета за
неговото изпълнение;
5. обсъжда цените на продукцията от стопанска дейност;
6. обсъжда цените на продуктите от научна дейност и специфичните услуги, предоставяни от научния институт/център, и ги
представя за утвърждаване от председателя
на Академията;
7. обсъжда предложението на първичното
звено за обявяване на конкурси по ЗРАСРБ
и дава становище до председателя на Академията за разкриване на процедурата;
8. предлага на председателя на Академията
за разглеждане от изпълнителното бюро удължаване на трудовите договори на хабилитирани
учени по § 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за висшето образование
при изпълнение на критериите, утвърдени от
управителния съвет на Академията;
9. прави предложения до управителния
съвет на Академията за присъждане на отличия и награди;
10. взема решения и по други въпроси,
които са свързани с дейността на научното
звено, в съответствие с действащите нормативни актове.
Чл. 44. Научният секретар:
1. е член на академичния състав;
2. координира научната и образователната
дейност.
Чл. 45. Научната и образователната дейност
се планират от първичните звена, обсъждат
се и се координират от съвета на директорите
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на Академията и се предлагат за разглеждане
от съответния научен съвет.
Чл. 46. Развитието на академичния състав
се осъществява по процедурите, определени в
ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ
и Правилника за развитие на академичния
състав в Селскостопанската академия.
Раздел ІІ
Национален земеделски музей
Чл. 47. Дейността по съхранение и опазване на културно-историческото наследство
в областта на земеделието се осъществява
от Националния земеделски музей, който е
юридическо лице – разпоредител от по-ниска
степен с бюджет към Академията.
Чл. 48. Националният земеделски музей
се ръководи от директор, който се назначава
от председателя на Академията.
Раздел ІІІ
Държавно предприятие „Научно-производствен център“
Чл. 49. (1) Държавно предприятие „Науч
но-производствен център“, наричано по-нататък „предприятието“, е юридическо лице
със седалище София, със статут на държавно
предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон.
(2) Предприятието осъществява научноприложна, приложна, експериментално-производствена и други дейности, подпомагащи
дейността на Академията.
(3) Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.
Чл. 50. Основният предмет на дейност на
предприятието е:
1. експериментално-производствена, приложна, научно-приложна дейност и работа в
областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на
растителния и животинския генофонд;
2. изпитване и внедряване на нови сортове, линии, хибриди растения, нови породи и
хибриди селскостопански животни;
3. организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културните растения и
животни;
4. производство на семена, поса дъчен
материал, животни за разплод, зарибителен
материал, буби и пчели;
5. разработване и изпълнение на научни,
приложни и внедрителски проекти, самостоятелно или съвместно с научните институти
и научните центрове от Академията;
6. участие по проекти и програми в областта
на аграрния сектор и храните с национално,
регионално и международно значение;
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7. други дейности, свързани с дейностите по
т. 1 – 6 или подпомагащи основния предмет
на дейност на Академията.
Чл. 51. Органите на управление на предприятието са:
1. министърът на земеделието, храните и
горите;
2. председателят на Академията;
3. управителният съвет на предприятието;
4. директорът.
Чл. 52. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите провежда политиката на
държавата в областта на експерименталната
и производствената дейност.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
2. одобрява годишния доклад за дейността
на предприятието;
3. предприема действия по реда на чл. 6 от
Закона за държавната собственост;
4. по предложение на председателя на
Академията одобрява предложения за:
а) придобиване на дълготрайни материални
активи на стойност над 30 000 лв.;
б) разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с
балансова стойност над 30 000 лв., които се
стопанисват от предприятието;
в) отдаване под наем на недвижими имоти
с балансова стойност над 60 000 лв.;
5. назначава проверки на дейността на
предприятието;
6. изпълнява и други правомощия, определени със закон или с акт на Министерския
съвет.
Чл. 53. Председателят на Академията:
1. назначава директора и членовете на управителния съвет на предприятието и сключва с
тях договори за управление за срок 4 години;
2. освобождава от отговорност по договорите за управление директора и членовете на
управителния съвет;
3. утвърждава годишния план на предприятието и контролира изпълнението му;
4. утвърждава структурата, длъжностното
разписание и средствата за работна заплата
в съответствие с годишния план;
5. съгласува годишния доклад на предприятието и го представя на министъра на
земеделието, храните и горите;
6. предлага на министъра на земеделието,
храните и горите предприемане на действия
по реда на чл. 6 от Закона за държавната
собственост;
7. съгласува и представя за одобряване от
министъра на земеделието, храните и горите
предложения за:
а) придобиване на дълготрайни материални
активи на стойност над 30 000 лв.;
б) разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с
балансова стойност над 30 000 лв., които се
стопанисват от предприятието;
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в) отдаване под наем на недвижими имоти;
8. одобрява предложения за бракуване на
дълготрайни материални активи на стойност
до 30 000 лв., които се стопанисват от предприятието;
9. координира съвместната дейност на научните институти и научните центрове със специализираните поделения на предприятието;
10. възлага изпълнението на научно-приложни и експериментални дейности.
Чл. 54. (1) Управителният съвет на предприятието се състои от трима членове, включително директора на предприятието.
(2) За директор на Научно-производствения
център се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен
„магистър“ и професионален опит най-малко
5 години в областта на аграрните или стопанските науки.
(3) Председателят на Академията сключва
договор за управление с всеки член на управителния съвет на предприятието, в който
се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът
на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.
(4) Членове на управителния съвет не могат
да бъдат лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват
търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат
материалноотчетническа длъжност;
4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено
поради несъстоятелност през последните две
години, предхождащи датата на решението
за обявяване на несъстоятелността, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен
по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на управителния съвет;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие или търговско дружество
с държавно участие в капитала;
7. са народни представители, министри,
областни управители, заместник областни
у правители, к метове, заместник-к метове,
кметски наместници, секретари на общини,
председатели на държавни агенции, членове
на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители
на държавни институции, създадени със за-
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кон или с акт на Министерския съвет, които
имат функции във връзка с осъществяването
на изпълнителната власт, изпълнителните
директори и членовете на надзорния и на
изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(5) Забраните по ал. 4, т. 1 и 2 се прилагат,
когато се извършва дейност, сходна с дейността
на предприятието.
(6) Директор на предприятието не може
да бъде лице, което работи по трудов договор
или по служебно правоотношение.
(7) Председателят на Академията освобождава преди изтичането на срока на договора
за управление членовете на управителния
съвет на предприятието:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при нарушение на условията, предвидени
в договора за управление;
3. при наличие на други основания, предвидени в договора за управление;
4. по искане на лицето или на председателя на Академията с едномесечно писмено
предизвестие;
5. при преобразуване или прекратяване на
предприятието;
6. поради фактическа невъзможност да
изпълняват задълженията си за срок повече
от 60 дни.
Чл. 55. (1) Управителният съвет приема
стратегии за развитие на експерименталната,
демонстративната и производствената дейност.
(2) Управителният съвет по предложение
на директора на предприятието:
1. утвърждава всички задължителни документи, отнасящи се до организацията на труда,
безопасността на работното място, охраната
на труда, вътрешния трудов ред и др.;
2. приема годишния план на специализираните поделения, структурата и щата на
централното управление и на специализираните поделения;
3. взема решения за провеждане на процедури за обществени поръчки;
4. да ва п ред ложен ие за обя вя ва не на
конкурси по Закона за развитието на академичния състав в Република България и дава
становище до председателя на Академията за
разкриване на процедурата;
5. взема решения и представя за съгласуване на председателя на Академията предложения за:
а) придобиване на дълготрайни материални
активи на стойност над 30 000 лв.;
б) разпореждане или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова
стойност над 30 000 лв., стопанисвани от
предприятието;
в) бракуване на дълготрайни материални
активи, стопанисвани от предприятието;
г) взема решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата;
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6. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя на Академията.
Чл. 56. (1) Управителният съвет заседава
най-малко веднъж месечно.
(2) Заседанието на управителния съвет
е редовно, ако на него присъстват всички
членове.
(3) Решени я та на у п рави телни я съвет
се приемат с явно гласуване и обикновено
мнозинство. Управителният съвет може да
взема решения и неприсъствено, ако всички
членове са заявили писмено съгласието си
за решението.
(4) Протоколите от заседанията на управителния съвет се водят от технически секретар
и се подписват от членовете.
Чл. 57. (1) Директорът на предприятието:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
2. осъществява оперативното ръководство
на предприятието;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
4. свиква извънредни заседания на управителния съвет по инициатива на министъра на
земеделието, храните и горите, председателя
на Академията, по писмено искане на двама
от членовете на управителния съвет;
5. сключва договори за дейностите, които
се извършват от предприятието;
6. сключва и прекратява трудовите договори
с работниците и служителите в Централното
управление на предприятието;
7. сключва договори за управление с директорите на специализираните поделения след
съгласуване с председателя на Академията за
срок четири години;
8. изготвя и предлага за утвърждаване от
председателя на Академията проект на годишен план на предприятието;
9. предлага на председателя на Академията
за съгласуване годишния финансов отчет на
предприятието;
10. носи отговорност и упражнява контрол по спазването на нормативните актове,
финансовата дисциплина и опазването на
имуществото на предприятието;
11. утвърждава вътрешни правила за организация на дейността на предприятието;
12. по предложение на директорите на
специализираните поделения взема решения
за отдаване под наем на недвижими имоти,
които са предоставени за управление на предприятието, и движими вещи, които се стопанисват от него, и ги представя за съгласуване
на председателя на Академията;
13. дава разрешение на директорите на
специализираните поделения да сключват
договори за поемане на финансови ангажи-
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менти за дейности със сходен предмет до
размер, който е определен от управителния
съвет на предприятието;
14. предлага за утвърждаване от председателя на Академията:
а) годишния план на предприятието;
б) длъжностното разписание и средствата
за работна заплата на предприятието в съответствие с годишния план;
в) ежегоден доклад за състоянието и дейността на предприятието;
15. предлага за съгласуване от председателя
на Академията:
а) проекти на решения за бракуване или
лик ви дац и я на д ъ лго т райни материа лни
активи, за отдаване под наем на недвижими
имоти и движими вещи в съответствие с
нормативните актове за управление на държавната собственост;
б) проекти на договори за съвместна дейност
с научните институти и научните центрове;
в) проекти на договори за сътрудничество
с български и с международни институции и
организации, които са свързани с дейността
на предприятието;
г) проекти за прехвърляне на имущество
между звената на държавното предприятие;
16. изпълнява и други задачи, които са
свързани с управлението на предприятието,
възложени му от министъра на земеделието,
храните и горите, председателя на Академията и управителния съвет на предприятието,
в съответствие с действащите нормативни
актове.
(2) В изпълнение на своите правомощия
директорът на предприятието издава индивидуални административни актове.
(3) При отсъствие на директора той се
замества от определен от него с писмена
заповед служител за всеки отделен случай с
конкретно посочени правомощия.
Чл. 58. (1) Управителният съвет се подпомага от съвет на директорите, който се
състои от директорите на специализираните
поделения на предприятието.
(2) Съветът на директорите:
1. разработва стратегии за осъществяването
на нау чно-приложна, приложна, експериментално-производствена и други дейности,
подпомагащи дейността на Академията;
2. обсъжда проекта на годишен план на
предприятието;
3. прави предложения до управителния
съвет за разходване на средства от предприятието;
4. обсъжда годишния доклад за дейността и
годишния финансов отчет на предприятието;
5. обсъжда и други въпроси, свързани с
дейността на предприятието и на структурните му звена.
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Чл. 59. Предприятието има двустепенна
структура:
1. Централно управление;
2. специализирани поделения съгласно
приложение № 3.
Чл. 60. Централното управление на предприятието е организирано във:
1. дирекция „Административно-правно и
финансово-счетоводно обслужване“;
2. финансов контрольор.
Чл. 61. Дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“:
1. осъществява правното и административното обслужване на предприятието;
2. осъществява процесуалното представителство на предприятието пред съдилищата;
3. планира и организира процедурите за
възлагане на обществени поръчки на предприятието и контролира финансовото изпълнение
на сключените въз основа на тях договори;
4. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на Централното
управление и на специализираните поделения;
5. изготвя документите за сключването
и прекратяването на трудовите договори на
работниците и служителите в Централното
управление и длъжностните характеристики
и съхранява трудовите досиета;
6. организира и отговаря за работата с
материали, съдържащи класифицирана информация, за опазването на държавната и
служебната тайна и по въпроси на военновременното планиране и по отбранително-мобилизационната подготовка на предприятието;
7. осигу рява архивното обслужване на
Централното управление на предприятието;
8. осигурява финансово-счетоводно обслужване на Централното управление и на
специализираните поделения;
9. предлага на директора на предприятието
проектите на годишен бюджет и периодични
и годишни отчети за неговото изпълнение;
10. прилага нормативната уредба в областта
на публичните финанси;
11. организира процеса по разработване и
съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на предприятието;
12. разпределя и представя на управителния
съвет за приемане бюджета на Централното
управление и бюджетите на специализираните
поделения на предприятието и контролира
текущото изпълнение на бюджета;
13. предлага извършването на промени по
бюджета и отразява утвърдените промени по
бюджета на предприятието и на специализираните поделения;
14. заявява пред Министерството на финансите и разпределя в Системата за електронни бюджетни разплащания утвърдения
от директора на предприятието лимит за
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разходи между разпоредителите с бюджет
в системата на предприятието и одобрява
плащанията в СЕБРА в рамките на утвърдения лимит;
15. изготвя месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите,
на сметките за средства от Европейския съюз
и на сметките за чужди средства на Централното управление, както и сборните отчети за
системата на предприятието;
16. изготвя периодичните и годишните
финансови отчети на предприятието;
17. изготвя ведомостите и изплаща работните заплати на Централното управление и
на специализираните поделения на предприятието;
18. изпълнява и други задачи, възложени
от директора на предприятието.
Чл. 62. (1) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, които са свързани с финансовата
дейност;
2. осъществява проверки и изразява мнение по законосъобразност преди вземането
на решения за поемане на задължения и
извършване на разход.
(2) Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на директора на предприятието.
Чл. 63. (1) Специализираните поделения на
предприятието са съгласно приложение № 3 и
се ръководят и представляват от директори.
(2) За директор на специализирано поделение се назначава лице с висше образование,
с образователно-квалификационна степен
„магист ър“ в област та на аграрните или
стопанските науки и професионален опит
най-малко 3 години.
(3) Специа лизираните поделени я имат
банкови сметки и свой печат, получават и
издават първични счетоводни документи и ги
изпращат в Централното управление, дирекция
„Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.
(4) Въз основа на утвърдения годишен план
специализираните поделения организират и
реализират научно-приложна, експериментално-производствена, демонстрационна и
други свързани с тях дейности самостоятелно
или в сътрудничество на договорна основа
с институтите и научните центрове на Академията, като приоритетно изпълняват дейности, които са възложени от институтите и
научните центрове.
(5) Изпълняват и други задачи, които са
възложени от директора на предприятието.
Чл. 64. (1) Директорът на предприятието
сключва договори за управление с директорите на специализираните поделения за срок
до 4 години.
(2) Директорът на специализираното поделение:
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1. осъществява оперативното ръководство
на специализираното поделение;
2. сключва от свое име и за своя сметка
договори в рамките на предоставените му от
директора на предприятието правомощия;
3. представя на директора на предприятието
годишен план, годишни финансови отчети и
годишен доклад за дейността на специализираното поделение;
4. прави предложение до управителния
съвет за бракуване на дълготрайни материални активи;
5. управлява имуществото на специализираното поделение;
6. прави предложение до директора на държавното предприятие за отдаване под наем
на движими и недвижими вещи, които се
управляват от специализираното поделение;
7. е работодател на служителите в специализираното поделение по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса
на труда.
Чл. 65. (1) Научно-приложната, внедрителската и експеримантално-производствената
дейност на предприятието се ръководи от научни сътрудници в съответната научна област.
(2) Предприятието е първично звено по
смисъла на ЗРАСРБ.
(3) Учените, които са наети по трудов договор в специализираните поделения:
1. се ползват от правата, предоставени
им от ЗРАСРБ, от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и от всички права, от които
се ползват учените на съответните научни
длъжности и със съответните научни степени
в Академията;
2. отчитат дейността си пред научни съвети,
които са определени с решение на председателя на Академията.
(4) Обявяването на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на научни
длъжности в специализираните поделения на
предприятието се извършва от съответните
научни съвети по предложение на директора
на структурното звено, директора на предприятието или председателя на Академията.
Чл. 66. (1) Средствата за осъществяване
на дейността на предприятието и на неговите специализирани поделения се набират от
приходи от:
1. договори за научна дейност по изследователски проекти, включени в научната
програма на Академията;
2. експериментална работа и научно-приложна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството, опазването на
почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд;
3. изпитване и внедряване на нови сортове
растения и нови породи и хибриди селскостопански животни;
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4. организиране на моделни полета и
ферми за отглеждане на културни растения
и животни;
5. производство на семена, поса дъчен
материал, животни за разплод, зарибителен
материал, буби и пчели;
6. договори от изпълнението на научноприложни и експериментални дейности, които
са възложени от председателя на Академията;
7. реализиране на интелектуални и други
продукти – резултат от дейността на предприятието;
8. участие в национални, европейски и
други международни проекти и програми;
9. продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост
на предприятието или предоставени му за
управление;
10. дарения, завещания, спонсорство и
други, направени в полза на държавното
предприятие;
11. портфейлни инвестиции с краткосрочни
държавни ценни книжа и облигации;
12. застрахователни обезщетения от застраховано имущество на държавното предприятие;
13. договори за консултантска дейност и
услуги;
14. други дейности, незабранени от закона.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието
се консолидират по реда на чл. 63, ал. 4 от
Закона за счетоводството.
Чл. 67. За изпълнение на публични функции, които са свързани с възпроизводството
и опазването на националните генетични ресурси в растениевъдството, животновъдството,
рибарството и аквакултурите, организиране на
демонстрационни прояви, които са свързани
с популяризиране на продуктите на Академията, и други по решение на управителния
съвет на Академията председателят може с
договор да предостави целеви средства на
предприятието.
Чл. 68. Имуществото на предприятието
се състои от имущество, предоставено от
Министерския съвет, министъра на земеделието, храните и горите, от международни
институции, местни и чуждестранни физичес
ки и юридически лица и други организации,
както и от имущество, придобито в резултат
на дейността му.
Раздел IV
Съвети
Чл. 69. (1) Научните съвети в Академията
по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните
разпоредби на ЗРАСРБ са в областите на основната дейност на Академията.
(2) Наименованието, обхватът на компетентност на научните съвети, числеността
на учените в тях и представителството на
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външни за Академията учени се определят
от управителния съвет по предложение на
председателя на Академията.
(3) Числеността на научния съвет не може
да бъде по-малка от 11 и по-голяма от 27 души.
(4) Членове на научните съвети са хабилитирани лица.
(5) Представителството на основните структурни звена на Академията в научните съвети
се определя пропорционално на общия брой
на хабилитираните лица от съответното научно направление в структурното звено, като
се отчита правото на представителство и на
най-малкото звено.
(6) Членовете на научния съвет от квотата
на основното структурно звено, представена в
научния съвет, се избират от общото събрание на учените на звеното за срок 4 години
и при необходимост може да се обновява в
рамките на мандата.
(7) За членове на научните съвети могат
да бъдат избирани и учени извън системата
на Академията, но техният брой не може да
бъде по-голям от 20 на сто от общата численост на съвета.
(8) Първото заседание на новоизбрания
научен съвет се свиква от председателя на
Академията и се ръководи от главния научен
секретар на Академията.
(9) Научният съвет избира свой председател, заместник-председател и секретар за
срока на мандата си чрез тайно гласуване с
обикновено мнозинство.
(10) Научният съвет:
1. определя стратегически направления за
научната дейност в съответното направление;
2. обсъжда и предлага на председателя на
Академията за финансиране на научни проекти от бюджета на Академията;
3. приема годишните отчети за изпълнението на научните проекти;
4. провежда процедури по Закона за развитието на академичния състав в Република
България;
5. изпълнява и други задачи, възложени
му от управителния съвет на Академията,
които са свързани с научната и образователната дейност.
Чл. 70. (1) Експертните съвети:
1. са помощни органи на изпълнителното
бюро при оценката за възлагане и приемане
изпълнението на научни проекти, които са
финансирани от бюджета на Академията, за
ефективно управление на научноизследователската дейност;
2. оценяват нови, текущи и завършени
проекти във всички области на селскостопанската нау ка, които са предложени от
научните съвети на основните структурни
звена на Академията, и дават становища за
размера на финансирането им от бюджета
на Академията.
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(2) Броят на експертните съвети и научната
им насоченост се определят от управителния
съвет на Академията.
(3) Главният научен секретар на Академията
организира и контролира цялостната дейност
на експертните съвети.
(4) Съставът на експертните съвети е постоянен и включва хабилитирани учени от
системата на Академията с обща численост
от 7 до 15 членове.
(5) Едно лице не може да участва в повече
от един експертен съвет.
Ч л. 71. (1) Съвет ът на ди рек т ори т е е
консултативен орган към председателя на
Академията и се състои от директорите на
основните структурни звена и директорите
на дирекциите на общата и специализираната
администрация.
(2) Съветът на директорите:
1. участва при разработването и обсъжда
Ст ратеги ята за нау чноизследователската,
научно-приложната, иновативната и внедрителската дейност на Академията;
2. обсъжда годишните научни планове,
годишните отчети за научната дейност и
бюджета на Академията;
3. обсъжда мотиви за изменение на броя
на учените в постоянните структурни звена
на Академията;
4. обсъжда принципи за определяне на
минималния щатен и нещатен брой на служ и т ел и т е и рабо т н и ц и т е в пос т оя н н и т е
структурни звена;
5. обсъжда правила за атестиране на академичния състав и на структурните звена в
системата на Академията;
6. обсъжда и други въпроси, свързани с
дейността и целите на Академията.
Чл. 72. Председателят на Академията и
управителният съвет могат да създават и
други съвети и комисии, чиито функции се
определят с вътрешни правила.
Г л а в а

п е т а

И М У Щ ЕС Т ВО И ФИ Н А НС И РА Н Е Н А
АК АДЕМИЯТА
Чл. 73. (1) Имуществото на Академията
и на структурните є звена включва право на
собственост и други вещни права, вземания,
ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие в стопански организации и сдружения и
други права и задължения.
(2) Министерският съвет предоставя за
управление на Академията стопанисваните от
нея държавни земи, терени, сгради – публична
държавна собственост, както и машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични
средства и други движими вещи.
(3) Недвижимите имоти на Академията се
отчуждават само с решение на Министерския
съвет.
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Чл. 74. (1) Приходите по бюджета на Академията се формират от:
1. трансфери от държавния бюджет, определени със закон;
2. приходи от сключени договори за изследователски проекти;
3. приходи от реализация на интелектуални
и други продукти;
4. приходи от внедрителска, консултантска,
проектантска и експертна дейност;
5. приходи от услуги, анализи, нау чно
обслужване;
6. приходи от образователна дейност;
7. приходи от издателска, рекламна, библиотечна дейност;
8. средства от национални, европейски
и меж д у народни прог рами и проекти за
подпомагане на научната, внедрителската,
иновационната и образователната дейност,
опазване на генетичните ресурси на растителния, животинския, аквакултурния генофонд
и други, свързани с дейността;
9. дарения, помощи и други безвъзмездно
получени средства;
10. други приходи, свързани с дейността.
(2) Академията може да сключва договори
с висши училища и научни организации в
страната и в Европейския съюз за съвместна,
целево финансирана, образователна, квалификационна и научна дейност.
(3) Академията може да сключва договори
и с други организации извън Европейския
съюз за съвместна научно-приложна и експериментална дейност.
Чл. 75. (1) За целите на бюджетната прогноза и проекта на бюджет Академията представя
информация и оценка на прогнозите си по
показатели съгласно Закона за публичните
финанси на министъра на земеделието, храните
и горите, който представя на министъра на
финансите съответните прогнози и показатели.
(2) Бюджетът на Академията и отчетът за
неговото изпълнение се приемат от управителния съвет по предложение на председателя.
(3) Председателят на Академията уведомява
министъра на земеделието, храните и горите
за приетия от управителния съвет бюджет и
за отчета за неговото изпълнение.
Г л а в а

ш е с т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АК АДЕМИЯТА
Чл. 76. Работното време в Академията е 8
часа дневно с променливи граници от 8,00 до
18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да
се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
Чл. 77. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на Академията документи се
регистрират в системата за документооборот.
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(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите,
и един екземпляр за класиране в дело.
(3) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена
в Академията изготвят доклади, докладни
записки, служебни бележки, писма, становища, справки, отчети, анализи, прогнози,
планове, програми, позиции, информации,
проекти на актове и други документи, а служителите участват в работни групи, срещи
и обсъждания.
(4) Структурните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност,
като водещото звено обобщава окончателното
становище.
Чл. 78. (1) Гражданите и организациите
могат да отправят до председателя на Академията предложения и сигнали относно
организацията и дейността на Академията.
Предложенията трябва да са мотивирани и
конкретни.
(2) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по
ред, който е определен от председателя на
Академията.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, които са изписани
и на български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на Академията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 8 от Закона
за Селскостопанската академия.
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на персонала на Селскостопанската академия – 2529 щатни бройки

в т.ч.:
1. Централна администрация
в т.ч.
председател
замeстник-председател
главен научен секретар
финансов контрольор
служител по сигурността на информацията
дирекция „Вътрешен одит“
Обща администрация
в т.ч.
дирекция „Управление на собствеността и
стопански дейности“
дирекция „Финансово управление“
ди рек ци я „А дминист рат ивно-п равна, обществени поръчки и човешки ресурси“
дирекция „Маркетинг и търговска дейност“
дирекция „Информационно обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.
дирекция „Наука, образование и иновации“
дирекция „Международно сътрудничество,
връзки с обществеността и протокол“
дирекция „Библиотечна и издателска дейност“
Център за професионално обучение
2. научни институти
3. научни центрове
4. Национален земеделски музей
5. Държавно предприятие „Научно-производствен център“ – 240
в т.ч.
Централно управление
в т.ч.
ди рек ц и я „ А дм инис т рат ивно -п ра вно и
финансово-счетоводно обслужване“
финансов контрольор
специализирани поделения

Приложение № 2
към чл. 36, ал. 1
Институти/центрове
1. Агробиоинститут – София
2. Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево
3. Земеделски институт – Стара Загора
4. Земеделски институт – Шумен
5. Институт по аграрна икономика – София
6. Институт по декоративни и лечебни растения – София
7. Институт по животновъдни науки – Костинброд
8. Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив
9. Институт по земеделие – Карнобат
10. Институт по земеделие – Кюстендил
11. Инстит у т по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“ – Русе
12. Институт по консервиране и качество на
храните – Пловдив
13. Институт по криобиология и хранителни
технологии – София
14. Институт по лозарство и винарство – Плевен
15. Институт по овощарство – Пловдив
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16. Институт по полски култури – Чирпан
17. Институт по планинско животновъдство
и земеделие – Троян
18. Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров“
19. Институт по растителни генетични ресурси
„К. Малков“ – Садово
20. Инстит у т по рибарство и ак вак улт ури – Пловдив
21. Институт по рибни ресурси – Варна
22. Институт по фуражните култури – Плевен
23. Институт по царевицата – Кнежа
24. Институт по розата и етеричномаслените
култури – Казанлък
25. Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, област Пловдив
26. Научен център по бубарство – Враца
27. Научен център по земеделие – Търговище
28. Научен център по земеделие – Средец
29. Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян

Приложение № 3
към чл. 59, т. 2
Специализирани поделения на Държавно предприятие „Научно-производствен център“
1. Опитна станция по земеделие – Видин, със
седалище Видин, Западна промишлена зона, с
район на дейност област Видин
2. Опитна станция по зърнени, технически
и фуражни култури – Лом, със седалище Лом,
с район на дейност област Монтана
3. Опитна станция по кайсията и земеделие – Силистра, със седалище Силистра, с район
на дейност област Силистра
4. Опитна станция по соята и зърнените култури – Павликени, със седалище Павликени, с
район на дейност област Велико Търново
5. Опитна станция по зърнени и маслодайни
култури – Лозница, със седалище с. Лозница, с
район на дейност област Разград, община Лозница и област Търговище
6. Опитна станция по земеделие – с. Хан
Крум, със седалище с. Хан Крум, с район на
дейност област Шумен
7. Опитна станция по лозарство и винарство – Варна, със седалище Варна, с район на
действие област Варна
8. Опитна станция по трайни насаждения и
земеделие – Поморие, със седалище Поморие, с
район на дейност област Бургас
9. Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, със седалище с. Ивайло, с район на
дейност област Пазарджик
10. Опитна станция по овощарство и земеделие – Сливен, със седалище Сливен, Сливенски
минерални бани, с район на дейност област
Сливен и област Ямбол
11. Опитна станция по тютюна и земеделие – Хасково, със седалище Хасково, с район
на дейност област Хасково
12. Опитна станция по земеделие в Източните
Родопи – Кърджали, със седалище Кърджали,
с район на дейност област Кърджали
13. Опитна станция по картофите и планинско
земеделие – Самоков, със седалище Самоков, с
район на дейност област София.
7287
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Пра ви л н и к з а изменен ие и доп ъ л нен ие
на Устройствени я прави лник на Главна
дирекция ,,Гражданска въздухоплавателна
администрация“ (обн., ДВ, бр. 37 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от
2001 г.; изм., бр. 64 от 2003 г., бр. 77 от 2004 г.,
бр. 60 от 2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 56 от 2012 г. и
бр. 6 и 53 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция ,,Гражданска въздухоплавателна администрация“ е с обща
численост на персонала 111 щатни бройки и
има следната структура:
1. главен директор – 1;
2. главен секретар – 1;
3. дирекция ,,Административни и финансови дейности“ – 13;
4. дирекция ,,Летателни стандарти“ – 45;
5. дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и
спасяване и правно осигуряване“ – 51.“
§ 2. Член 11а се изменя така:
„Чл. 11а. (1) Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността
на главния директор на ГД ,,ГВА“ и на специализираната администрация за:
1. финансово-стопанско осигуряване;
2. човешки ресурси;
3. административно и техническо осигуряване;
4. информационно обслужване;
5. деловодно обслужване;
6. управление на собствеността.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция ,,Административни и финансови
дейности“.
(3) Дирекцията по ал. 2:
1. организира и контролира финансовата
дейност, счетоводната отчетност и вътрешния
финансов контрол;
2. изготвя проекта на бюджет на главната
дирекция;
3. изготвя счетоводните отчети и следи за
правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:
а) осъществява предварителен контрол
за законосъобразността на документите и
действията, свързани с финансовата дейност;
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б) осъществява проверки преди вземане
на решения за поемане на задължения или
за извършване на разходи;
5. оказва съдействие на главния директор
по прилагането на Закона за обществените
поръчки;
6. организира и участва в годишната инвентаризация;
7. организира и контролира административното обслужване;
8. организира и контролира деловодната
дейност, в т. ч. документооборот, архив и
съхраняване на ведомствените документи;
9. организира и контролира правилното
използване, стопанисване и управление на
собствеността на главната дирекция;
10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна
инфраструктура на главната дирекция – локални мрежи, комуникационно оборудване,
компютърна техника и софтуер;
11. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция
в интернет;
12. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на главната дирекция
с оборудване, резервни части и консумативи,
като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от
специализираната администрация;
13. организира кадровото и финансовото
осигуряване, отговаря за кариерното развитие
на персонала на ГД ,,ГВА“ и неговото обучение;
14. организира и реализира цялостната
дейност по трудовите и служебните правоотношения в администрацията, включително
като организира дейността и изготвя актове
и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на
служебните и трудовите правоотношения, и
съхранява трудовите и служебните досиета
на служителите в ГД ,,ГВА“;
15. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция ,,Летателни стандарти“ и дирекция „Оператори, авиационна
сигурност, въздушно пространство, търсене
и спасяване и правно осигуряване“.“
2. Алинея 3 се изменя така :
„(3) Дирекция ,,Летателни стандарти“:
1. изготвя експертни становища, доклади,
анализи и препоръки по въпроси, свързани с
осигуряването на необходимото равнище на
безопасност на гражданското въздухоплаване;
2. участва в подготовката на проекти на
подзаконови нормативни актове в областта на
гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;
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3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ,,ГВА“,
свързани с контрол, издаване, отнемане или
спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения,
атестации и сертификати;
4. контролира гражданското въздухоплава не и г ра ж данск и т е въ зд у хоп ла ват елни
средства, организациите за обучение и авиационните оператори, лицата по чл. 119е ЗГВ,
авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти и авиационния персонал;
5. утвърждава и контролира изпълнението на актове, които уреждат подготовката,
организацията, провеждането и отчитането
на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми,
планове, доклади и анализи, в съответствие
с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
6. разследва инциденти;
7. води регистри в случаите, предвидени
от закон;
8. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД ,,ГВА“;
9. организира и координира разработването,
осъвременяването и прилагането на процедурите по качество в ГД ,,ГВА“;
10. организира и координира провеждането
на независима оценка на системата по т. 8;
11. организира и осъществява цялостната
дейност по лицензиране на въздушните превозвачи;
12. разглежда и се произнася по жалбите на
пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261
на Европейския парламент и на Съвета от
11 февруари 2004 г. относно създаване на
общи правила за обезщетяване и помощ на
пътниците при отказан достъп на борда и
отмяна или голямо закъснение на полети и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;
13. организира и осъществява дейността
на ГД ,,ГВА“ във връзка с изпълнението на
задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република
България, и членството є в организации в
областта на гражданското въздухоплаване;
14. координира конкретното изпълнение от
ГД ,,ГВА“ на задълженията, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни
организации;
15. организира и изпълнява дейности по
осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи;
16. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители
и авиационни оператори по отношение на
практиката и политиката на прилагане на
едностранни ограничителни търговски или
икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за въвеждане при всеки един
конкретен случай на подходящи мерки;

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

17. разработва предложения до министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне
на международни договори в областта на
гражданското въздухоплаване и за членство
и участие в специализирани международни
организации и инициативи;
18. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
19. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите
аспекти на безопасността в гражданското
въздухоплаване;
20. регулира безопасния превоз на опасни
товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове;
21. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Дирекция „Оператори, авиационна
сигурност, въздушно пространство, търсене
и спасяване и правно осигуряване“:
1. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД „ГВА“,
свързани с контрол, издаване, отнемане или
спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения,
атестации и сертификати;
2. дава становище пред главния директор
относно публикуването на данни в Сборника
за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
3. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта
на гражданското въздухоплаване във връзка
с безопасността и сигурността на полетите;
4. организира и изпълнява дейности по
лицензиране на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие
с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
5. изготвя експертни становища, доклади,
анализи и препоръки по въпроси, свързани
с постигане на сигурността на гражданското
въздухоплаване, аеронавигационното обслужване и търсене и спасяване при авиационни
произшествия;
6. контролира физическите и юридическите
лица във връзка със сигурността;
7. поддържа единна база данни и издава
и ден т ификационни карт и и п роп уск и на
физически и юридически лица, както и на
моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища
за обществено ползване;
8. контролира гражданските летища, летателни площадки и други летищни съоръжения,
както и самолетообслужващата техника;
9. контролира аеронавигационните и други
съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;
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10. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ,,ГВА“,
свързани с издаването на лицензи, разрешения
и удостоверения по отношение дейността на
аеронавигационното обслужване, търсене и
спасяване при авиационни произшествия;
11. дава становище пред главния директор
относно публикуването на данни в Сборника
за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
12. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта
на безопасността на полетите, аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при
авиационни произшествия в гражданското
въздухоплаване;
13. извършва проверки за безопасна и
ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги
в обслужваното въздушно пространство на
Република България;
14. извършва проверки и подготвя становища на главния директор във връзка с
издаване на свидетелство за извършване на
аеронавигационно обслужване на кандидатите
за доставчици на аеронавигационно обслужване за всеки тип аеронавигационни услуги;
15. участва в проверки на доставчика на
аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено
свидетелството;
16. изготвя становища до главния директор
във връзка с признаването на свидетелства за
извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за
контрол за осигуряване на аеронавигационно
обслужване;
17. изготвя мотивирано предложение за
частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на
чужди национални органи за контрол;
18. изготвя годишни доклади за дейността
на Главна дирекция ,,Гражданска въздухоплавателна администрация“ като национален
надзорен орган;
19. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове;
2 0. п ри денонощен р еж и м на раб о т а
заедно с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ поддържа сили и средства
в съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване при
авиационни произшествия, като в случаите
на авиационни произшествия ръководи и
координира операции по търсене и спасяване
на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства
във въздушното пространство на Република
България и на нейната сухоземна територия,
както и в българския морски отговорен район
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за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища
на Република България;
21. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното
изпълнение на нейните функции, като разработва и предлага решения на правни проблеми,
свързани с дейността на главната дирекция;
22. осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;
23. изготвя договори във връзка с дейността
на главната дирекция и осъществява контрол
по изпълнението на сключените договори;
24. организира и осъществява дейностите
по глава Х „В“ от ЗГВ „Процедура за определяне размера на летищните такси на летище
с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или на летище с най-голям брой
пътнически превози на територията на Република България“;
25. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
4. Алинея 5 се отменя.
Министър:
Ивайло Московски
7083

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., 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.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за строителни продукти, с изключение
на подови покрития, електрически кабели и
топлоизолация за тръби – А1, А2, B, C, D,
E и F;“
б) в т. 3 думите „изолация на“ се заличават;
в) в т. 4 думите „изолация на“ се заменят
с „топлоизолация за“.
2. В ал. 9 думите „на изолацията на електрическите кабели – в табл. 3, на топлоизолацията на тръби – в табл. 4“ се заменят с
„на продуктите за топлоизолация за тръби – в
табл. 3, на електрическите кабели – в табл. 4“.
3. Таблица 7.1 се изменя така:

С Т Р.
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„Таблица 7.1

Степен на Елементи Минимален
Минимален
огнеустойклас по реак- клас по реакчивост на
ция на огън ция на огън
сградите
на топлоизо- на външното
лацията
покритие
1

2

Стени

Стени
ІІІ
Покриви

Стени
IV

Покриви

V

Стени и
покриви

Начин на разделяне на допустими площи – минимална широчина и минимален
клас по реакция на огън на
ивицата

3

4

5

6

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

D

200

0,5 m клас А2

E

E

30

0,5 m клас А2

С

С

1500

0,5 m клас А2

D

А2

1500

0,5 m клас А2

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

без ограничения

без ограничения

30

0,5 m клас А2

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

І и ІІ

Покриви

Допустима площ,
m2

Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете
по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради,
допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на
огнеустойчивост.
3. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони,
лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на
класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и
начинът на разделянето им.“
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4. Таблица 7.2 се изменя така:

„Таблица 7.2

Начин на разделяне на
Минимален
Минимален
Степен на
допустими площи – миклас по реак- клас по реакция
огнеустойДопустима площ,
нимална широчина и
Елементи ция на огън
на огън
чивост на
m2
минимален клас по
на топлоизолана външното
сградите
реакция на огън на
цията
покритие
ивицата
1

2

Стени
І, ІІ и ІІІ

Покриви

IV

V

Стени и
покриви

Стени и
покриви

3

4

5

6

А2

В

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

C

B

1000

0,5 m клас А2

D

A2

1000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен
на огнеустойчивост.
2. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони,
лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на
класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и
начинът на разделянето им .“

5. Алинея 15 се изменя така:
„(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна
опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация
на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти
с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен
изискванията по ал. 13:
1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на
огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото
на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) – фиг. 1;
2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на
прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по
реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm – фиг. 1; в случай че разстоянието
между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни
ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm,
така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;
3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на
прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по
реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm – фиг. 1; в случай че разстоянието
между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни
ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm,
така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m:

на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm – фиг. 1. В случай ч
сите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат
топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална ш
С Т Р. 3 8
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Фиг.
Фиг. 1
1
4. за етажите
над ивицата по
по т.т.
3 се
едно от следните
решения:
за етажите
над ивицата
3 изпълнява
се изпълнява
едно технически
от следните
техничес
а) над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по
над всеки
отвор
или широчина
врата) 20
сеcm,
изпълнява
ивица
от топлоизо
реакция на
огън А1(прозорец
или А2 с минимална
достигаща странично
най-малко
30
cm извън
на отвора
(фиг. 1А):
на огън
А1ръбовете
или А2
с минимална
широчина 20 cm, достигаща стран
вън ръбовете на отвора (фиг. 1А):

Фиг.
Фиг.1А
1А
б) около
всеки отвор
или врата)
изпълнява
рамка от рамка
ивици от
от топлоизолация
б) около
всеки (прозорец
отвор (прозорец
или севрата)
се изпълнява
ивици от
с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Б:

топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно
фиг. 1Б:

Фиг. 1А
б) около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от
топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно
БРО
Й 61Б:
3
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фиг.

Фиг. Фиг.
1Б

1Б

в) на всеки
периметъра
на строежана
се строежа
изпълнява
ивица от топлов) на2 етажа
всеки по
2 етажа
по периметъра
се хоризонтална
изпълнява хоризонтална
ивица от
изолация
с
клас
по
реакция
на
огън
А1
или
А2
с
минимална
широчина
20
cm,
разположена
топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална
широчина на20 cm,
разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:

разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:

4

Фиг.Фиг.
1В 1В

5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от про5. когато
на покрива е предвидена
от
дукти с класове
по покривната
реакция наконструкция
огън D – Fи/или
или топлоизолацията
от продукти с неустановени
експлоатационни
продукти
класове по реакция
на огън D
от продукти
с неустановени
експлоатационни
показатели
пос отношение
на реакцията
им– F
наили
огън,
на максимално
разстояние
1 m от покривната показатели
конструкция
периметъра
на строежа
ивица от топлоизолация
с клас
по по
отношение
на реакцията
имсенаизпълнява
огън, на максимално
разстояние 1 m
от по
реакция
на
огън
А1
или
А2
с
минимална
широчина
20
cm
съгласно
фиг.
1Г:
покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с

клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:

5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от
продукти с класове по реакция на огън D – F или от продукти с неустановени експлоатационни
показатели по отношение на реакцията им на огън, на максимално разстояние 1 m от
покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с
С Т Р. 4 0
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клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:

„(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно залепени продукти с лепилен разтвор
с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или
1Г“1Г “ допълнително с прикрепващи устройства от
А2. Освен с лепилен разтвор те се Фиг.
прикрепват
Фиг.
6.сДосегашните
фиг. 1,на
1Аогън
и 1Б А1
се заличават.
продукти
клас
реакция
или
А2, разположени на разстояния между центровете
6. Досегашните
фиг.по1,по
1А и15
1Б се
заличават.
„(16)
Ивиците
изпълняват
от плътно залепени продукти с лепилен разтвор
7. Алинея
16 се ал.
изменясетака:
7. Алинея
16
се
изменя
така:
им
не
повече
от
45
cm
и
на
разстояния
от
краищата
съставните
елементи
на или
ивицата, както
с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие на
с клас
по реакция
на огън А1
„(16)следва:
Ивиците
по
ал.
15
се
изпълняват
от
плътно
залепени
продукти
с
лепилен
разтвор
с клас от
долниятеръб
– не по-малко
от 10 cm, сдоприкрепващи
страничните
ръбове –отне повече
А2. Освендос горния
лепилениразтвор
се прикрепват
допълнително
устройства
по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен
15 cm
(фиг.
1Д).
продукти
с клас
на огъндопълнително
А1 или А2, разположени
на разстояния
между от
центровете
с лепилен
разтвор
тепо
сереакция
прикрепват
с прикрепващи
устройства
продукти 5с клас
им не повече
от 45
и на
разстояния
от краищата
на съставните
елементи
на ивицата,
по реакция
на огън
А1cm
или
А2,
разположени
на разстояния
между
центровете
им както
не повече от
45 cm следва:
и на разстояния
краищата
напо-малко
съставните
на ивицата,
както
до горния иот
долния
ръб – не
от 10елементи
cm, до страничните
ръбове
– не следва:
повече отдо горния
и долния
ръб
– не
15 cm
(фиг.
1Д).по-малко от 10 cm, до страничните ръбове – не повече от 15 cm (фиг. 1Д).

Фиг. 1Д“
1Д“
8. Създава се нова ал. 17: Фиг. Фиг.
1Д “
Допуска
се прикрепващите устройства по ал. 16 да бъдат от полимерни продукти
8. Създава„(17)
се нова
ал. 17:
8. Създава
се нова ал. 17: устройства по ал. 16 да бъдат от полимерни продукти (без
„(17)(без
Допуска
се прикрепващите
ограничение
на класа по реакция на огън) с метален винт или пирон в случаите, когато е
се прикрепващите
устройства
по ал. 16
да бъдат
полимерни
продукти когато е
ограничение„(17)
на Допуска
класа по
реакция на огън)
с метален
винт
или от
пирон
в случаите,
предвиден
монтажкласа
на капачки
от на
топлоизолация
с винт
минимална
дебелина
1,5 cm и се минимален
(без
ограничение
по от
реакция
огън) с метален
или дебелина
пирон
в случаите,
предвиден
монтаж нанакапачки
топлоизолация
с минимална
1,5 cm когато
и с минимален
клас
по реакция
на
огън
А2,отпокриващи
главите
прикрепващите
устройства
(фиг. 1Е).
1Е).
клас по
реакция
на огън
А2, покриващи
главите
на на
прикрепващите
(фиг.
предвиден
монтаж
на капачки
топлоизолация
с минимална
дебелина 1,5устройства
cm и с минимален
клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства (фиг. 1Е).

Фиг. 1Е“

Фиг.1Е1Е“
Фиг.
“

9. Досегашната ал. 17 става ал. 18 и се изменя така:
9. Досегашната
ал. 18
се изменя така: в участъка на щурцовете на
„(18)
В случаите поал.
ал. 17
15, става
т. 4, буква
„а“и топлоизолацията
„(18)
В случаите
по ал.с15,
4, реакция
буква „а“
топлоизолацията
в участъка
на щурцовете
на
отворите се
изпълнява
от продукти
класт.по
на огън
А1 или А2, с външно
покритие
с
клас
по реакция
на огън А1отили
А2 и с прикрепващи
устройства
от продукти
ал. 16 покритие с
отворите
се изпълнява
продукти
с клас по реакция
на огън
А1 илисъгласно
А2, с външно
или
17.по
Същите
изисквания
прилагат
и за
вътрешнатаотрамка
на отворите
клас
реакция
на огънсеА1
или А2
и стоплоизолацията
прикрепващи по
устройства
продукти
съгласно ал. 16
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9. Досегашната ал. 17 става ал. 18 и се изменя така:
„(18) В случаите по ал. 15, т. 4, буква „а“ топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с
клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 16
или 17. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите
в случаите по ал. 15, т. 4, буква „б“.“
10. Създават се нови ал. 19, 20, 21 и 22:
„(19) Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната
система, може да изпълняват функциите на ивицата по ал. 15 – фиг. 1Ж.

Фиг. 1Ж
(20) Когато евакуационен път от втория или по-горен надземен етаж на сграда
Фиг.
1Ж
1Ж
преминава през външна открита зонаФиг.
(напр.
балкон, лоджия), по фасадите на сградата се
изпълнява
топлоизолация
от
продукти
с
минимален
клас
по реакция
на на
огън
А2 и преминавъншно
(20) Когато
път от втория
надземен
етаж
сграда
(20) евакуационен
Когато евакуационен
път или
от по-горен
втория или
по-горен
надземен
етаж на сграда
покритие
с минимален
по реакция
огън А2 съгласно
фиг. 1З,на
както
следва: се изпълнява
ва през външна
открита
зона клас
(напр.
балкон,налоджия),
по фасадите
сградата
преминава през
зонаклас
(напр.
балкон,
лоджия),
фасадите
наmсградата
се
топлоизолация
от1.продукти
соткрита
минимален
по реакция
на
огън А2по
и разстояние
външно
покритие
ввъншна
целия габарит
на външната
открита
зона и на
хоризонтално
1,5
от с
минимален
клас
по
реакция
на
огън
А2
съгласно
фиг.
1З,
както
следва:
изпълнява
него;топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно
1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от него;
2. под
частта
от
по90
т. на
1cm
– огън
до
cm
нивото
нафиг.
прилежащия
терен;
покритие
с минимален
клас
по
А2отсъгласно
1З, както
следва:
2. под частта
от
фасадата
пофасадата
т. 1реакция
– до
от90нивото
на прилежащия
терен;
3. над
частта от
попокрива
т. 1 – до покрива
на сградата.
3. над частта от
фасадата
пофасадата
т. 1 – до
на сградата.

1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от

него;
2. под частта от фасадата по т. 1 – до 90 cm от нивото на прилежащия терен;
3. над частта от фасадата по т. 1 – до покрива на сградата.

Фиг.
Фиг. 1З
1З

(21) Изискванията на ал. 20 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците
от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища по чл. 51, ал. 1, т. 1 –
фиг. 1И.
7

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

(21) Изискванията на ал. 20 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища по чл. 51, ал. 1, т. 1 – фиг. 1И.

Фиг. 1И
(22) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, на ивиците по
ал. 16 и на топлоизолацията по ал. 18 и 20 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm,
като изискванията по отношение класа му по реакция на огън се прилагат за основното
Фиг. 1И
1И
покритие (положено директно върху Фиг.
топлоизолационния
продукт) и финишното покритие
(22) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, на ивиците по ал. 16
(оформящо
завършващия
слой20на
топлоизолационната
система).
Не
сенаограничава
класът по
(22) Външното
системите
за топлоизолация
по ал.
и 14,
ивиците
и на топлоизолацията
попокритие
ал. 18 и на
се изпълнява
с обща дебелина
не13
по-малко
от
4 mm,по
като
реакция
огън
на фасадни
бои
до 1 mm.“
изискванията
по
отношение
на ал.
класа
му
нас обща
огън се
прилагат
за основното
покриал.
16 и нана
топлоизолацията
по
18с идебелина
20по
се реакция
изпълнява
дебелина
не по-малко
от 4 mm,
тие
(положено
директно
върху
топлоизолационния
продукт)
и
финишното
покритие
(оформящо
като изискванията
по отношение
на думите
огън се „ал.
прилагат
за иосновното
11. Досегашната
ал. 18класа
ставамуал.по23реакция
и в нея
15, 16
17“ се заменят с
завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на
покритие
(положено
директно
върху
топлоизолационния
продукт)
и
финишното
покритие
„ал.на15фасадни
– 19“. бои с дебелина до 1 mm.“
огън
(оформящо
слой ал.
на топлоизолационната
система).
класът
11. Досегашната
ал. 18
ал.
23 и в нея думите „ал.
15, 16 иНе
17“сесеограничава
заменят с „ал.
15 –по19“.
12.завършващия
Създава
се става
нова
24:
12.
Създава
се
нова
ал.
24:
реакция на„(24)
огън на
фасадни
с дебелина до
1 mm.“ на външна топлоизолационна комбинирана
Когато
е бои
предвидено
полагане
„(24) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система
11.
Досегашната
ал.
18
става
ал.
23
в нея думитена
„ал.
15, 16 иизискванията
17“ се заменят
система
поограждащи
външните повърхности
ограждащииповърхности
строежа,
на с21
ал.и13 - 18,
(ETICS)
по (ETICS)
външните
на строежа, изискванията
на ал. 13 – 18, 20,
„ал.
15
–
19“.
23 20,
се прилагат
по реакция
на по
огън
на топлоизолационния
продукт, който е компонент
21 и 23 за
се класа
прилагат
за класа
реакция
на огън на топлоизолационния
продукт, който е
12. Създава
се нова ал. 24:
на комбинираната
система.“
компонент
комбинираната
система.“
13. Досегашните
ал. е19 предвидено
– 22 стават
съответнона
ал.външна
25 – 28. топлоизолационна комбинирана
„(24) наКогато
полагане
14.
Досегашната
фиг.
1В
се
заличава
и
се
създава
1Й:25 - изискванията
13.
Досегашните
ал.
19
22
стават
съответно
ал.
28.
система (ETICS) по външните ограждащи повърхностифиг.
на строежа,
на ал. 13 - 18,
14.
Досегашната
фиг.
1В
се
заличава
и
се
създава
фиг.
1Й:
„
20, 21 и 23 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е
компонент на комбинираната система.“
13. Досегашните ал. 19 - 22 стават съответно ал. 25 - 28.
14. Досегашната фиг. 1В се заличава и се създава фиг. 1Й:

Фиг.
Фиг. 1Й
“

1Й
8

Фиг. 1Й
8
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15. Досегашната ал. 23 става ал. 29 и в
нея думите „фиг. 1В“ се заменят с „фиг. 1Й“.
16. Досегашната ал. 24 става ал. 30.
§ 2. В чл. 330 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) По фасадите и покривите на строежи
с височина над 28 m се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън
не по-нисък от А2 и с външно покритие с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Допуска се по фасадите на строежи от
всички групи на височина до 90 cm от нивото
на прилежащия терен да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от Е и с външно покритие с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думите „остъклени площи по
цялата височина на фасадата“ се заменят с
„двойни фасади“, а думите „чл. 14, ал. 23“ се
заменят с „чл. 14, ал. 29“.
4. В ал. 6 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 2“.
5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Външното покритие на системите за
топлоизолация по ал. 1 и 2 се изпълнява с обща
дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция
на огън се прилагат за основното покритие
(положено директно върху топлоизолационния
продукт) и финишното покритие (оформящо
завършващия слой на топлоизолационната
система). Не се ограничава класът по реакция
на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm,
както и класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас
по реакция на огън А1 или А2.
(8) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система
(ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 1 и 2
се прилагат за класа по реакция на огън на
топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на
разрешение за строеж до влизането в сила на
тази наредба се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 4. Наредбата влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
За министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Валентин Йовев
7209
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред,
начин и формат за изпращане на данните от
средствата за измерване и контрол по чл. 103а,
ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 75 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 104 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 22 т. 3 се изменя така:
„3. при поискване – данни за продадената
електрическа енергия, отчетена от конкретно
средство за търговско измерване на електрическа енергия:
а) идентификационен номер на средство
за търговско измерване;
б) потребител, ЕИК;
в) количество продадена електрическа
енергия;
г) адрес на потребление.“
§ 2. В чл. 23 т. 6 се изменя така:
„6. при поискване – данни за количествата
пренесен природен газ, отчетени от конкретно
средство за търговско измерване на природен газ:
а) средство за търговско измерване/тип/
наименование, сериен номер/идентификационен номер;
б) кубични метри при стандартни условия;
в) горна топлотворна способност, изразена
в GJ;
г) средна стойност на горната топлотворна
способност в kcal/нм 3, изчислена като сума
на отделните стойности, разделена на техния
брой от отчетния период, от публикуваните от
оператора на газопреносната мрежа по зони;
д) горна топлотворна способност, изразена
в kWh на база средната стойност, изчислена
като сума на отделните стойности, разделена
на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната
мрежа по зони;
е) местонахождение на средството за търговско измерване;
ж) потребител, ЕИК/ИНРЛ.“
§ 3. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Информацията по чл. 22 и по
чл. 32, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се
предоставя съгласно приложение № 11.
(2) Информацията по чл. 23 и по чл. 32,
ал. 3 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя съгласно приложение № 12.“
§ 4. Създава се приложение № 11 към
чл. 24, ал. 1:
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„Приложение № 11
към чл. 24, ал. 1

Наименование на регистрираното лице:
Идентификационен номер на регистрираното лице:
Отчетен период: от/до
1. Обобщена информация за продадената електрическа енергия, съдържаща данни за цялата фактурирана електрическа енергия, измерена в мегаватчаса за съответното тримесечие
1.1.

битови потребители

стопански потребители

износ

изведена за ЕС

на регистрирани лица

2. Данни за продадената електрическа енергия за периода по видове потребители
2.1. Стопански потребители
№

наименование

ЕИК

количество продадена електрическа енергия

номер и дата на фактура

2.2. Битови потребители – общо за периода
2.3. Количество използвана електрическа енергия за собствени нужди – общо за периода
2.4. Количество използвана електрическа енергия за производство или поддържане на производство
на електрическа енергия

“
§ 5. Създава се приложение № 12 към чл. 24, ал. 2:
„Приложение № 12
към чл. 24, ал. 2
Наименование на регистрираното лице:
Идентификационен номер на регистрираното лице:
Отчетен период: от/до
Потребени количества природен газ за собствени нужди
1.

m при
стандартни
условия
3

ГТС (GJ)

средната стойност на ГТС ГТС (kWh), изразена на база предназначе(kcal/нм 3), изчислена като средната стойност, изчисление
сума на отделните стойно- на като сума на отделните (за стопански
сти, разделена на техния
стойности, разделена на
нужди или
брой от отчетния период,
техния брой от отчетния
моторно гоот публикуваните от опе- период, от публикуваните от
риво)
ратора на газопреносната оператора на газопреносната
мрежа по зони
мрежа по зони

Данни за типа на средствата за търговско измерване (при промяна)
тип/наименование сериен номер/ година на
2.
на средството за идентификацио- производизмерване
нен номер
ство

3.

номер на удостоверение за
одобрен тип или нанесената
маркировка за съответствие
и допълнителната метрологична маркировка

Информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в
случаи на извършени проверки през отчетния период
тип/наименование на средството за измерване

4.

дата на въвеждане в експлоатация

сериен номер срок на валидност на проверката

Протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия)
номер на протокол

дата

производител/тип

сериен номер
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Данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, местонахождение на средствата за търговско измерване
5.

измерено/разпределено/пренесено количество
получател
m 3 при станЕИК/
дартни условия
ИНРЛ

ГТС (GJ)

количе- доста- колидостаство по вено/ чество вено/
факту- измепо
измера
рено фактурено
кора
количеличество
ство

7182

средната
стойност на
ГТС
(kcal/нм 3),
изчислена
като сума на
отделните
стойности,
разделена
на техния
брой от отчетния период, от публикуваните от
оператора
на газопреносната мрежа по зони

ГТС (kWh), изразена на база
средната стойност, изчислена
като сума на
отделните стойности, разделена на техния
брой от отчетния период, от
публикуваните
от оператора на
газопреносната
мрежа по зони

местонахождение
на средството за
търговско измерване

количе- доста- адм.
ство по вено/ адрес
фактура измерено
количество

вид потребител/
метанстанция,
стопански
или битов
потребител или
регистрирано лице

“
Министър:
Владислав Горанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
51. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
13.1.1. Административен ръководител на Специализираната прокуратура – свободна длъжност.
13.1.2. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура – Перник – свободна длъжност.
13.1.3. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Гълъбово – свободна длъжност.
13.1.4. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Ихтиман – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от

№

Докторска програма

кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, от
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7238
100. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна
и задочна форма на обучение – държавна поръчка)
за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани
докторски програми:

Форма
обучение
Р

З

Научна организация

1.

Генетика

3

-

Агробиоинститут, София

2.

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3.

Механизация и електрификация на
растениевъдството

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

4.

Механизация и електрификация на
животновъдството

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

5.

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

6.

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни
технологии, София

7.

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни
технологии, София

8.

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт за изследване и развитие на
храните, Пловдив

9.

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г.
Тошево

4

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

И нс т и т у т по зелен ч у кови к ул т у ри,
Пловдив

10. Почвознание
11.

С е лек ц и я и с емеп р ои зводс т во на
културните растения
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Научна организация

Р

З

1

-

Земеделски институт, Шумен

2

1

До бру д ж а нск и земеделск и и нс т и т у т,
Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

1

Институт по планинско животновъдство
и земеделие, Троян

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

14. Декоративни растения

1

-

И нс т и т у т по декорат и вн и рас т ен и я,
София

15. Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство
и земеделие, Троян

16. Растителна защита (ентомология)

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

1

-

Институ т по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

1

-

И нс т и т у т по зелен ч у кови к ул т у ри,
Пловдив

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство
и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

12. Растениевъдство
13. Овощарство

17.

Растителна защита (фитобактериология)

18. Растителна защита (микология)
19.

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

Развъж да не на селскос т опа нск и т е
20. животни, биология и биотехника на
размножаването

21.

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

22. Говедовъдство и биволовъдство

23. Овцевъдство и козевъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

24. Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

25. Специални отрасли (пчели)

1

-

ИЖН, Костинброд

Екология на селскостопанските жи26.
вотни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

27. Икономика и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

Орга н иза ц и я и у п ра влен ие (земе2
2
Институт по аграрна икономика, София
делие)
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато
висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище,
други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна об28.
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ласт. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до
16,30 ч. За контакти: тел. 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Такса за
кандидатстване – 30 лв.
7068

С ЪД И Л И Щ А
555. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
от ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 17.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1115/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
483/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анета Светославова Пеева чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Христо
Белчев 40, и адвокат Валентин Бенатов, София,
ул. Цар Асен 25; Димитър Евстатиев Гайтанджиев чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Николай Павлович 2, и адвокат Валентин
Бенатов, София, ул. Цар Асен 25; Анета Петрова
Маркова (Кръстевич) чрез адвокат Владислав
Кантутис, София, ул. Христо Белчев 40, и адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25;
Катерин Мери Ангелова чрез адвокат Владислав
Кантутис, София, ул. Христо Белчев 40; Барбара
Райна Уелс чрез адвокат Владислав Кантутис,
София, ул. Христо Белчев 40; Джудит Ан Ангелов чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Христо Белчев 40; Стефан Джон Ангелов чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Христо
Белчев 40; Филис Елизабет Шиър чрез адвокат
Владислав Кантутис, София, ул. Христо Белчев 40;
ГПК „Наркооп“ чрез адвокат Невена Георгиева,
София, ул. Никола Козлев 3; Кремена Димитрова
Трайкова чрез адвокат Климентина Димитрова,
София, ул. Лавеле 19, ет. 2; Кристина Георгиева
Филипова чрез адвокат Валентин Бенатов, София,
ул. Цар Асен 25, срещу Иван Крумов Андреев,
София, ул. Стойчо Бакийски 114; Надежда Борисова Накова, Враца, ул. Георги Сава Раковски 22;
Мария Йорданова Дудова, София, кв. Драгалевци,
ул. Нарцис 20; Кирил Йорданов Тодоров, София,
ж. к. Сухата река, бл. 224, вх. Д, ет. 5, ап. 90;
Анастасия Величкова Пикова, София, кв. Симеоново, ул. Ягода 10; Лазаринка Величкова Петрова,
София, кв. Симеоново, ул. Малина 1; Василка
Величкова Апостолова, София, кв. Симеоново,
ул. Божур 8; Григор Величков Атанасов, София,
кв. Симеоново, ул. Каменица 10; Красимир Боянов
Атанасов, София, кв. Симеоново, ул. Малина 3;
Румен Боянов Атанасов, София, кв. Симеоново,
ул. Малина 3; Ани Иванова Христова, София,
ж. к. Света Троица, бл. 368, вх. В, ет. 5, ап. 67; Мая
Иванова Накова, с. Волуяк, област София, ул. Малина 1А; Дамяна Стойнева Андреева, София,
ул. Розмарин 1; Марияна Георгиева Цветанова,
София, ул. Розмарин 1; Стоян Живков Борисов,
София, ул. Поточе 19; Антоанета Живкова Георгиева, София, ул. Маточина 3; Крум Любенов
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Станчев, София, бул. К лимент Охридски 78;
Мариан Джон Ангелов чрез адвокат Валентин
Бенатов, София, ул. Цар Асен 25; Стоимен Асенов
Андреев, София, ул. Паскал Иванов 46; Пенчо
Асенов Андреев, София, ул. Стойно Бачийски 69;
Бонка Александрова Скюрик, София, ул. Стойно
Бачийски 69; Венета Александрова Гарабедян,
София, ул. Паскал Иванов 29.
Второ гражданско отделение, 3051/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11399/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стефан Деянов Батлачки чрез адвокат
Илиян Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1,
ап. 5, срещу Драгомир Любомиров Батлачки чрез
адвокат Светомила Банчева, София, ул. Княз
Борис І № 96, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 4097/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2017 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Георги Николов Кожухаров чрез адвокат
Стоян Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33;
Красимир Николов Кожухаров чрез адвокат
Стоян Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33,
срещу Димитър Георгиев Кожухаров чрез адвокат
Адриан Бурмов, Силистра, ул. Илия Блъсков 1.
Второ гражданско отделение, 4163/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6195/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Бойка Маринова Станева чрез адвокат
Пламен Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11,
ет. 4, ап. 4, срещу Надежда Савова Станкова
чрез адвокат Веселина Вангелова, София, ул. Цар
Асен 16, ет. 4, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 4212/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Младен Михайлов Джотолов, София,
ул. Проф. Иван Дуйчев 12А, ет. 2, ап. 3, срещу
Мария Иванова Ангелова, София, ж. к. Хаджи
Димитър 4, вх. Б, ет. 2, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 4714/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2885/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Николай Николаев Костов чрез адвокат
Мирела Станкова, София, ул. Любен Каравелов 73,
ет. 3, ап. 5, срещу Елена Филипова Костова чрез
адвокат Албена Ванчева, София, бул. Витоша 17,
ет. 2; Станимир Йорданов Цветанов чрез адвокат
Албена Ванчева, София, бул. Витоша 17, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 4991/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6252/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Тодоров Георгиев чрез адвокат
Милчо Занев, София, ул. Преспа 2, ет. 2, срещу
управителния съвет на жилищностроителна кооперация „Зепе“, представляван от председателя
Емил Георгиев Ангелов, София, ул. Самоковско
шосе 3; Столична община, София, ул. Московска 33.
НА 17.09.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4861/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ангел Дончев Трендафилов чрез
адвокат Гергана Георгиева, Свиленград, ул. Димитър Благоев 4Б; Комисия за противодействие
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на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, ул. Георги Сава
Раковски 112, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3026/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7822/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветелина Генадиева Цанкова чрез
адвокат Наташа Дишлиева, София, ул. Георги
Сава Раковски 163А, ет. 2, срещу Станимир Иванов Христов, София, ул. Владайска 19, партер.
Четвърто гражданско отделение, 3502/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Курт Европа Транспорт“ – ЕООД, чрез
адвокат Кремена Костова, Разград, бул. България 36, Търговски дом, ет. 2, офис 8, срещу Илхан
Неджми Салим чрез адвокат Светлин Стрелков,
Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ет. 1, ап. 20.
Четвърто гражданско отделение, 3735/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
781/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Тони Иванов Костадинов
чрез адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 3814/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4902/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Павел Георгиев Йовков чрез адвокат Илияна Митрева, София, ул. Хан Крум 35,
срещу Георги Павлов Йовков чрез адвокат Ива
Борисова, София, ул. Любен Каравелов 5А.
Четвърто гражданско отделение, 546/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
313/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Борислав Гуцанов Гуцанов
чрез адвокат Соня Бъчварова, Варна, бул. Мария
Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1677/2018,
по касационна жалба срещу решението по гр. д.
50/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Тодор Горанов Самунев чрез адвокат
Валерий Пейчев, Пазарджик, ул. Мадара 1, ет. 1,
срещу ТП Държавно ловно стопанство „Широка
поляна“, Батак, местност Широка поляна.
НА 17.09.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 82/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Костадин Ангелов Георгиев, Благоевград,
ж. к. Еленово, бл. 201, вх. Г, ет. 4; Георги Евтимов
Евтимов, Благоевград, ул. Менча Кърничева 23,
ет. 2; Георги Стойнев Георгиев, Благоевград,
ул. Николай Петрини 31, вх. А, ет. 1; Владимир
Атанасов Пензов, Благоевград, ул. Илинден 1,
ет. 3, ап. 5; Вангелия Григорова Серафимова,
Благоевград, ул. Даме Груев 36, вх. А, ет. 6, ап. 12;
Йордан Димитров Николов, с. Генерал Тодоров,
област Благоевград; Златко Йосифов Олев, Благоевград, ж. к. Струмско център 17, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Деяна Илиева Черкезова, Благоевград,
ж. к. Еленово 90, ет. 2, ап. 4; Радослав Евгениев
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Александров, Благоевград, ул. Марица 29, вх. Б,
ет. 3, ап. 8; Иван Георгиев Стойков, Благоевград,
ул. Крали Марко 8, вх. А, ет. 6, ап. 18; Миглена
Любенова Йовкова, Благоевград, ул. Илинден 1,
ет. 6, ап. 11; Костадин Ангелов Георгиев, Благоевград, ул. Илинден 1, ет. 1, ап. 2, срещу Анна
Димитрова Степура, Благоевград, ул. Крушево 5,
ет. 2, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 3322/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1465/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Илия Станев Станев чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13, срещу
Иванка Стефанова Цанева чрез адвокат Росен
Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53,
вх. Г, ап. 26.
Четвърто гражданско отделение, 794/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2599/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Станислав Димитров
Цолов чрез адвокат Станимир Христов, София,
ул. Владайска 19, партер.
Четвърто гражданско отделение, 890/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
593/2017 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Борис Славейчов Марков чрез адвокат
Мирослав Цветков, София, ул. 20-ти април 10,
срещу „Газтрейд“ – АД, София, бул. Цариградско
шосе 62.
Четвърто гражданско отделение, 1063/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2017 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД,
София, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда
14, срещу Гюлфие Шабан Дживелек чрез адвокат
Елена Кралева, гр. Исперих, ул. Христо Ясенов 2.
Четвърто гражданско отделение, 1180/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2023/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, Враца, ул. Софроний Врачански 6,
ст. 7, Териториално бюро – Враца; Георги Ангелов Георгиев чрез адвокат Десислава Георгиева,
София, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 2; Десислава
Димитрова Петрова чрез адвокат Десислава Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 2, и
контролираща страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 18.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3992/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Потребителна кооперация „Напредък – 96“, Карлово, ул. Иван Вазов 47, срещу
Община Карлово, ул. Петко Събев 1, Карлово.
Второ гражданско отделение, 4239/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
760/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Джулиета Клифорд Окот чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. 25-и септември 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 2; Вълкан Градев Попов чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Валентина Колева Попова чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
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Варненчик 10, ет. 1, срещу Василка Иванова Мутафова, Варна, ул. Братя Миладинови 20, ет. 2,
ап. 4; Станка Иванова Бостанджиева, Варна,
ул. Братя Миладинови 20, ет. 3, ап. 8; Христо
Костов Вълканов, Варна, ул. Генерал Гурко 45;
Жана Неделчева Попова, Варна, ул. Мусала 2,
ап. 9; Димитър Илиев Христов, Сливен, ул. Гео
Милев 17, вх. В, ап. 10, кв. Гео Милев; Ивилия
Илиева Папазян, Сливен, ул. Арабаджийска 6;
Вълкан Неделчев Вълканов чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10,
ет. 1; Йордан Костов Вълканов, Варна, ул. Отец
Паисий 6, ап. 77; Мартин Клифорд Окот като
настойник на Маргарита Градева Вълканова чрез
адвокат Веселина Георгиева, Добрич, ул. Методи
Кусевич 4.
Второ гражданско отделение, 4334/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2017 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Георги Николов Георгиев чрез
адвокат Йордан Александров, Адвокатска кантора – Монтана, ул. Васил Левски 20, Монтана;
Кирил Николов Колов чрез адвокат Йордан
Александров, Адвокатска кантора – Монтана,
ул. Васил Левски 20, Монтана, срещу Пламен
Кирилов Кръстев чрез адвокат Лилия Григорова,
Адвокатска колегия – Монтана.
Второ гражданско отделение, 4402/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2668/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община район „Панчарево“, с. Панчарево, област София, ул. Самоковско
шосе 230, срещу Радина Кулова Павлова чрез
адвокат Георги Стоянов, София, ул. Любен Каравелов 5.
Второ гражданско отделение, 4550/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2046/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ирина Василева Янева чрез адвокат
Иван Иванов, София, бул. Витоша 93Г, ап. 49;
Цветомир Василев Янев чрез адвокат Иван Иванов, София, бул. Витоша 93Г, ап. 49, срещу Гинка
Георгиева Димитрова чрез адвокат Димитринка
Вълева, гр. Карнобат, област Бургас, ул. Георги
Димитров 6.
Второ гражданско отделение, 5028/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5170/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Красимира Владимирова ОташлийскаКалчева чрез адвокат Албена Петрова Добрева,
София, ул. Балчик 1, срещу Николай Русев Иванов чрез адвокат Алберт Весков Стоев, София,
ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Илия Николов
Янков чрез адвокат Алберт Весков Стоев, София,
ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Александър
Георгиев Николов чрез адвокат Алберт Весков
Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28;
Виолета Георгиева Ангелкова чрез адвокат Алберт
Весков Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Светла Желязкова Коцева чрез адвокат
Алберт Весков Стоев, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, кантора 28; Юлиян Георгиев Коцев чрез
адвокат Алберт Весков Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Димитрина Велинова
Атанасова чрез адвокат Алберт Весков Стоев,
София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Кирил
Янков Коцев чрез адвокат Алберт Весков Стоев,
София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Манол

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Янков Георгиев чрез адвокат Алберт Весков
Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28;
Витан Янков Коцев чрез адвокат Алберт Весков
Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28;
Стоянка Панчева Попова чрез адвокат Алберт
Весков Стоев, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; Лиляна Кръстева Георгиева чрез Адвокатско дружество „Стоев, Василев, Димитров,
Димитрова и пратньори“, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, кантора 28; Ирина Петкова Стоянова чрез
Адвокатско дружество „Стоев, Василев, Димитров,
Димитрова и пратньори“, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, кантора 28; Стоян Петков Стоянов чрез Адвокатско дружество „Стоев, Василев, Димитров,
Димитрова и пратньори“, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, кантора 28; Радослав Стоянов Янков чрез
Адвокатско дружество „Стоев, Василев, Димитров,
Димитрова и пратньори“, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, кантора 28.
НА 19.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1603/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1391/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Български енергиен холдинг“ – ЕАД,
чрез адвокат Данаил Лалев, София, бул. Цар
Освободител 17А, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, чрез адвокат Георги Георгиев, София,
ул. П. Парчевич 27.
Второ търговско отделение, 1980/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
741/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания д-р А. Марков – Варна“ – ЕООД, Варна, бул. Цар Освободител 100, срещу „Весела“ – ООД, чрез адвокат
Десислава Енчева, Варна, ул. Драган Цанков 21,
ет. 1.
Второ търговско отделение, 1982/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4604/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Данаил Костадинов Шушков чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, и
трета страна Иван Йорданов Иванов чрез адвокат
Емил Атанасов, Дупница, ул. Христо Ботев 5.
Второ търговско отделение, 2168/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
774/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Владимир Христов Христев чрез
адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу СД „Риф – 08 Тодоров,
Христeва и с-ие“ чрез адвокат Ваня Дончева,
София, бул. Христо Смирненски 46, вх. А, ап. 1.
Второ търговско отделение, 2252/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6212/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борис Стойков Стоянов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Слвянска 6,
офис 10, срещу Застрахователна компания „Олимпик – клон България“ – КЧТ, София, бул. Гоце
Делчев 142 – 142А.
Второ търговско отделение, 2346/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5642/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветанка Методиева Колева чрез
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адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2347/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4073/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илиян Илиев Руменкин чрез адвокат
Тони Кристов,София, ул. Константин Иречек 7,
ет. 2, офис 3, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 2351/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
923/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Деспина Василева Христова чрез
адвокат Милен Янков, Варна, ул. Света Екатерина 19, срещу Застрахователно дружество „БУЛ
ИНС“ – АД, чрез адвокат Ал. Илиев, София,
бул. Джеймс Баучър 87.
Второ търговско отделение, 2434/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5732/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Техкерамик – М“ – АД, чрез адвокат Анна Теодосиева, София, ул. Клокотница
2А, Бизнес център, ет. 1, офис 4, срещу Винсент
Номи Христов чрез адвокат Диляна Илиева,
София, бул. Христо Ботев 28, ет. 4.
НА 19.09.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3183/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Муса Джемал Дженнетли чрез адвокат Владимир Десподски, Велинград, бул. Хан
Аспарух 23, вх. В, ет. 1; Рукие Юсеин Дженнетли
чрез адвокат Владимир Десподски, Велинград,
бул. Хан Аспарух 23, вх. В, ет. 1, срещу Джемал
Али Ертюрк чрез адвокат Людмила Кремова,
Велинград, бул. Хан Аспарух 16; Авише Муса
Ертюрк, с. Света Петка, област Пазарджик,
пл. Лютово 3; Ибрахим Муса Дженнетли, с. Света
Петка, област Пазарджик, пл. Лютово 3.
Второ гражданско отделение, 3628/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
394/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Вергиния Миткова Манолова, София,
ул. Перуника 11; Владимир Йорданов Тошев чрез
адвокат Малина Владимирова, София, ул. Любен Каравелов 26, ап. 1, срещу Георги Митков
Михайлов, София, кв. Горна баня, ул. Лотос 6а.
Второ гражданско отделение, 3789/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2284/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Николай Петров Калеев чрез адвокат
Иван Недев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26,
ет. 2, офис 11; ЕТ „Фармакон – Адела Маринова“,
представлвано от Адела Петрова Маринова чрез
адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешев 1, срещу Тодор Петров Калеев
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Маргарит Петров Калеев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Дарина Пейчева Пейчева чрез особен представител Мариана Христозова, Пловдив,
ул. Златю Бояджиев 1, ет. 2; Лиляна Димитрова
Колева, Шумен, ул. Генерал Столетов 27, ет. 2,
ап. 34; Васил Николов Куцаров, Разград, бул. Княз
Борис 61, вх. Б, ет. 5, ап. 13; Румен Николов
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Куцаров, Разград, ул. Абритус 17, ет. 3, ап. 8;
Валентина Петрова Георгиева чрез адвокат Гено
Славов, Пловдив, ул. Петър Парчевич 2, офис 301;
Даринка Николова Калеева, София, ул. Доспат 27,
ет. 4, ап. 12; Христо Николов Калеев чрез лице
за съдебен адрес Даринка Николова Калеева,
София, ул. Доспат 27, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4104/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2017 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т Та н я Ива нова Бабева, Софи я,
ж. к. Надежда 2, бл. 252, вх. Б, ет. 4, ап. 27, срещу Столична община, София, ул. Московска 33;
Община Поморие, ул. Солна 5, Поморие, СО,
район „Надежда“, София, ул. Кирил Дрангов 55;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 4455/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Тоти транс“ – ЕООД, чрез адвокат
Феодор Китанов, Велико Търново, ул. България 6А, срещу Албена Иванова Иванова чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4; Ивайло Любомиров Крумов чрез майка си и законен представител Албена Иванова чрез адвокат Николай
Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти
полуетаж, офис 4.
Трето гражданско отделение, 4756/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Йорданка Тодорова Керина чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90,
ет. 1 – 2, срещу Калин Върбанов Върбанов чрез
адвокат Николай Кожухаров, Бургас, ул. Шейново 9, вх. А, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 4760/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2017 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Кирил Любенов Чакалов чрез адвокат
Марин Маринов, София, ул. Кръстьо Сарафов 40,
ет. 2, ап. 4, срещу СОУ „Константин Константинов“ чрез адвокат Даниел Петров, Сливен,
ул. Добри Чинтулов 6.
Трето гражданско отделение, 4813/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Пламен Янков Цветков чрез
адвокат Камелия Кожухарова, Русе, ул. Александровска 80, срещу Жечка Маринова Калинова
чрез адвокат Борислав Жечев, Русе, ул. Хан
Аспарух 31, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 4815/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1311/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борис Георгиев Георгиев чрез особен
представител Василка Христова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2, офис 4, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, ет.4.
Трето гражданско отделение, 5010/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Селена Ес“ – ООД, чрез адвокат Тихомир
Божинов, Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ № 33, ет. 1,
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ап. 9, срещу Спиридон Николаев Панайотов чрез
адвокат Александър Кръстанов, Бургас, ул. Одрин 50, Бизнес център „Аполо“, офис 19.
НА 20.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 887/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
600/2005 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Районен кооперативен съюз – Хасково, чрез адвокат Даниела Руменчева, София,
бул. Христо Ботев 22, ет. 1, срещу Катя Йорданова
Ламбрева, Хасково, ул. Драгоман 13, ет. 3, ап. 6;
Мария Ставрева Главчева, Пловдив, ул. Славейна 1; Лиляна Петрова Вълчева чрез адвокат Димо
Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, офис 23,
ет. 4; Десислава Вълчева Стоянова, Софи я,
ж. к. Люлин, бл. 417П, вх. Б, ап. 24; Петранка
Ставрева Вътева, Хасково, ул. Св. св. Кирил и
Методий 54, вх. А, ап. 9; Райно Вълчев Стоянов,
Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 72, вх. 4, ет. 2, ап. 67;
Ирена Йорданова Манолова, Хасково, ул. Драгоман 13, ап. 4; Димо Райнов Стоянов, Хасково,
ул. Хан Кубрат 8, офис 23, ет. 4; Иван Запрянов
Вълчев чрез адвокат Зора Руменова ОбидимскаПенчева, София, ул. Уилям Гладстон 9, ет. 2;
Иванка Георгиева Стоянова, Хасково, ул. Княз
Дондуков 13, ет. 3, ап. 8; Аксения Богданова
Стоянова, Пловдив, ул. Скопие 13, ет. 3, ап. 11,
район „Южен“; Запряна Костадинова Запрянова,
Пловдив, ул. Стефан Стамболов 73; Константин
Христов Запрянов със съгласието на неговата
майка и законен представител Алики Йоанис
Аргириаду, Пловдив, ул. Скопие 13, ет. 3, ап. 11;
Павел Христов Запрянов,Пловдив, ул. Скопие 13,
ет. 3, ап. 11.
НА 20.09.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3387/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Светлана Чанева Чанева чрез адвокат
Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо Ботев 81,
ет. 1; Иван Велев Велев чрез адвокат Златко
Златев, Бургас, ул. Христо Ботев 7, ет. 4; „Велизар“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян Евтимов, Бургас,
бул. Христо Ботев 81, ет. 1; Велизар Иванов Велев
чрез адвокат Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо Ботев 81, ет. 1, срещу Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество, Бургас,
ул. Филип Кутев 26 А, ет. 2; Тодорка Петрова
Зенгинова, Бургас, ж. к. Меден рудник 112, вх. 4,
ет. 7, ап. 20, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 4497/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2550/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Спаска Иванова Дошева чрез адвокат
Силвия Александрова, София, ул. Позитано 24,
ет. 2; Здравко Иванов Христов чрез адвокат Силвия Александрова, София, ул. Позитано 24, ет. 2,
срещу Николай Димитров Рангелов чрез адвокат
Венелин Славчев, София, ул. Развигор 2, кота 0.
Трето гражданско отделение, 4602/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5038/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Алекси Русев Демиров чрез адвокат Биляна
Симеонова, Русе, ул. Църковна независимост 3,
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ет. 2; Мартин Русев Демиров чрез адвокат Биляна
Симеонова, Русе, ул. Църковна независимост 3,
ет. 2, срещу Мюмюн Мюмюнов Муталибов чрез
адвокат Радослав Нецов, Русе, ул. Борисова 27,
вх. Б, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 234/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9989/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Военномедицинска академия, София,
ул. Св. Георги Софийски 3, срещу Роза Николова Гогова чрез адвокат Руска Дучева, София,
бул. Александър Стамболийски 55, партер, офис 4.
Трето гражданско отделение, 716/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
365/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Мариана Михайлова
Димитрова чрез адвокат Милен Ралчев, Варна,
ул. Ал. Дякович 45, ет. 5.
НА 25.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2820/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
749/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Антоанета Константинова Георгиева
чрез адвокат Пламен Йорданов Ангелов, София,
ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4; Кръстан Константинов Георгиев чрез адвокат Пламен Йорданов Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4,
ап. 4, срещу Асен Кръстев Георгиев чрез адвокат
Стефан Дъров, София, ул. Отец Паисий 15, ет. 6.
Първо гражданско отделение, 2875/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
671/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Джей Ви Ди Пропъртис“ – АД,
чрез адвокат Димитър Петров Попов, Пловдив,
бул. Цар Борис Трети Обединител, номер 53, вх. Б,
ет. 1; Диана Димитрова Зашкева чрез адвокат
Димитър Петров Попов, Пловдив, бул. Цар Борис
Трети Обединител 53, вх. Б, ет. 1, срещу Мария
Стоилова Бицина чрез адвокат Славея Анастасова
Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112, вх. А,
ет. 1, офис 1; Илия Йорданов Бицин чрез адвокат
Славея Анастасова Боева, Пловдив, бул. Шести
септември 112, вх. А, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 2947/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1045/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Таня Нейкова Георгиева чрез адвокат
Паулина Николаева Китанова, София, бул. Витоша 86, ет. 2, срещу Стефан Фиданов Христов чрез
адвокат Лили Лозанова, София, ул. Генерал Паренсов 51, партер – вдясно; Столична община, София,
ул. Московска 33; Никола Кирилов Любенов чрез
адвокат Нина Антова, София, ул. Цар Асен 2;
Евтим Йорданов Любенов, Банкя, ул. Язовирски
път 5; Стоянка Йорданова Гогова, с. Пролеша,
област София; Божидарка Йорданова Николова,
Божурище, ул. Г. Димитров 31; Силвия Илиева
Цветанова, Банкя, ул. Язовирски път 5; Ивайло
Илиев Цветанов, Банкя, ул. Язовирски път 5;
Румяна Николова Димитрова, София, ж. к. Овча
купел, бл. 32, А, вх. Б, ет. 6, ап. 17; Петя Николаева
Димитрова, София, ул. Юрушки мостове 24; Серги
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Кирилов Любенов, София, ж. к. Люлин, бл. 11,
вх. В, ет. 12, ап. 45; Енка Димитрова Кръстанова,
Банкя, ул. Юрий Гагарин 72.
Първо гражданско отделение, 3109/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Донка Стоянова Кръстева чрез адвокат Светлин
Кънев, Русе, ул. Александровска 87, ет. 2, срещу
Яна Вескова Цанова чрез адвокат Елка Дочева,
Русе, пл. Възрожденски 6, вх. 2, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 3161/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Ольга“ – ЕООД, чрез управител Стефан Кирилов Шутев Кирил Шутев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 5, офис 106, срещу „Лалов Егрек“ – ООД,
чрез управителя Дмитрий Бочаров чрез адвокат
Лора Станкова, Бургас, ул. Хаджи Димитър 17,
ет. 3; „РПС 32“ – ООД, чрез Игорь Александрович Бабанов, Бургас, ул. Поп Георги 3, ет. 2;
„Ромати“ – ООД, чрез Анатоли Иванович Ремез,
Бургас, ул. Генерал Гурко 9, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 3243/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
696/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Георги Райчов Триов чрез адвокат
Иванка Стефанова, Самоков, ул. Македония 34А,
ет. 3, офис 305, срещу Димитър Георгиев Тойчев
чрез адвокат Мария Сиракова-Цанкова, София,
ул. Три уши 9, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3458/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
99/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Сдружение с нестопанска цел „Български
футболен съюз“ чрез адвокат Светлана Нейкова,
София, ул. 20-ти април 19, ет. 2, срещу Йордан
Методиев Йорданов чрез адвокат Христо Томов,
София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 3462/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Империя Индъстри“ – ЕООД, чрез
адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска 19, партер, срещу Петър Христов Петров чрез
адвокат Маргарита Миланова, Стара Загора,
ул. Уилям Гладстон 56, ет. 2, офис 2; Донка Янкова Петрова чрез адвокат Маргарита Миланова,
Стара Загора, ул. Уилям Гладстон 56, ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение, 4807/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
723/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветанка Георгиева Маринкова чрез
адвокат Лилия Иванова Николова, София, ул. Ив.
Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1, срещу Военномедицинска
академия, София, ул. Св. Георги Софийски 3; ЗАД
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.
Трето гражданско отделение, 5072/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Ромпетрол България“ – ЕАД, чрез адвокат
Мила Атанасова Коларова, София, бул. Тодор
Александров 137, ет. 6, срещу Евгений Емилов
Василев, Русе, бул. Цар Освободител 137, вх. 2,
ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 46/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2017/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
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дадена от Окръжен съд Пазарджик, представляван
от Елеонора Петрова Серафимова административен ръководител – председател, чрез адвокат
Венцислав Луканов, София, ул. Цар Калоян 10,
срещу Емилия Иванова Григорова чрез адвокат
Петя Шопова, София, ул. Цар Калоян 8, ет. 2,
офис 6.
Трето гражданско отделение, 430/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2009/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Петров Стоев чрез адвокат
Вихрен Николаев Бъчваров, Варна, ул. Авксентий
Валешки 16, срещу Производствена потребителна
земеделска кооперация „Срацимир“ чрез адвокат
Людмил Петранов, Варна, ул. Христо Самсаров 57.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3724/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11843/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Елиаз“ – ООД, чрез адвокат Галина
Чомпалова, София, ул. Три уши 6Б, ет. 4, срещу
Ася Ангелова Йосифова чрез адвокат Йордан
Даскалов, София, пл. Македония 1, ет. 1, и
трета страна ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2537/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6065/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), чрез синдици Ангел Н. Донов
и Кристи Христова Маринова чрез адвокат Матей
Веселинов Матев, София, ул. Граф Игнатиев 10,
срещу „Хедж инвестмънт България“ – АД, чрез
адвокат Стоян Антонов Стоянов, София, ул. Три
уши 9, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 2905/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Ветрорезина Балкан“ – ЕООД, чрез
адвокат Валентин Нанев Димитров, Стара Загора,
ул. Промишлена, адм. сграда завод „Металик“,
срещу „Енергоремонт – холдинг“ – А Д, чрез
адвокат Тодор Ненов, София, ул. Цар Асен 17.
Второ търговско отделение, 2951/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
162/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Експириан“ – ЕООД, чрез адвокат
Деяна Тодорова, Варна, ул. Йосиф Стоянов 5, ет. 2,
офис 6, срещу „МИ 12“ – ООД, чрез адвокат Нели
Вълчева, Варна, ул. Тролейна 2, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 659/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 32/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена
от Смаил Фирдес Ахмедов чрез своята майка и
законен представител Фирдес Алиева Ахмедова
чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, срещу Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 675/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „БИАД – С“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
и адвокат Николай Пенев, Пловдив, ул. Тодор
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Хрулев 7, срещу „Ай Ти Ди Системс“ – ЕООД,
чрез адвокат Иванка Илиева Митева-Ангелова,
Пловдив, ул. Жолио Кюри 5, ет. 3.
НА 25.09.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3092/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2078/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Петър Костадинов Стойков чрез адвокат
Марин Колев, Варна, ул. Ивайло 2, ет. 2; „Параходство БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1.
Четвърто гражданско отделение, 3871/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
68/2017 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Яна Георгиева Николова чрез адвокат
Светлин Русев, Стара Загора, бул. Руски 56, сутерен, срещу Мария Желева Желева чрез адвокат
Костя Караиванов, София, ул. Солунска 56, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4751/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3797/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Камен Иванов Златев чрез адвокат
Красимир Сулев, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
кантора 121, срещу „Енерджи Финанс“ – АД,
чрез адвокат Борислав Станков Вълчев, София,
бул. Тодор Александров 137, ет. 6.
Четвърто гражданско отделение, 4864/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
321/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Величко Георгиев
Тачев чрез адвокат Радостин Пенев, Бургас,
ул. Копривщица 29.
Четвърто гражданско отделение, 363/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1097/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Геновева Георгиева
Христова чрез адвокат Вася Боянова, София,
ул. Георги Сава Раковски 127, офис 229.
Четвърто гражданско отделение, 669/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Вълчев Узунов
чрез адвокат Иван Колев, Пловдив, ул. Христо
Данов 15, ет. 2.
НА 25.09.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1599/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9784/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Нели Евтимова Сало чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Михаил Димитров Вишанин, София, бул. Патриарх Евтимий 82.
Второ търговско отделение, 2023/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4859/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юлиян Ваньов Иванов чрез адвокат
Чавдар Николов Държиков, София, бул. България, ж. к. Бокар 21, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ул. Цар Калоян 1, ет. 6.
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Второ търговско отделение, 2201/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 99/2017
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Таня Петрова Георгиева чрез адвокат Милена
Живкова Модева, София, кв. Манастирски ливади – запад , ул. Казбек 18а (стар № 16), вх. 1,
ет. 1, ап. 3, срещу „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Христина Иванова, София, ул. Клокотница 2а, ет. 8, бизнес сграда „ИВЕЛ“; Георги
Койчев Георгиев чрез адвокат Милена Живкова
Модева, София, ж.к. Лозенец, ул. Златовръх 32,
ет. 3, офис 5.
Второ търговско отделение, 2503/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5016/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу Борис Евгениев Борисов чрез адвокат
Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 4, ап. 9.
Второ търговско отделение, 2732/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5251/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Асен Иванов Ангелов чрез адвокат
Явор Валенти Симеонов, София, ж. к. Дружба 2,
бл. 228, вх. А, ап. 60, срещу „Застрахователно
дружество ЕИГ Ре“ – ЕАД, София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 26.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2953/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2935/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Калин Валентинов Зарев чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Александра Иванова Ташева чрез адвокат Атанас
Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55; Кинчи
Кирилова Минчева чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Максимка Рашева
Георгиева чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Княз Борис І № 55; Валентин Сотиров Сотиров
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Георги Кирилов Чорбаджийски
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Дафинка Кирилова Киркова чрез
адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І
№ 55; Цветелина Ивайлова Попова чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Юлия Георгиева Бакърджиева чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Румен Богданов Кецкаров чрез адвокат Атанас
Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55; Бальо
Любомиров Пенков чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Евдокия Любомирова Пенкова чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Снежана Илиева
Тодорова чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Княз Борис І № 55; Иванка Иванова ТянковаТраянова чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Княз Борис І № 55; Симеон Петров Симеонов
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Румяна Георгиева Лазарова чрез
адвокат София Иванова Кашлакева-Андреева,
София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Валентин
Георгиев Рангелов чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Мариян Лазаров
Лаков чрез адвокат Атанас Железчев, София,
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ул. Княз Борис І № 55; Надежда Лазарова Лакова
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Стефан Стефанов Петров чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І
№ 55; Наталия Веселинова Въльовска-Попова
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Невена Георгиева Златарева чрез
адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І
№ 55; Султанка Асенова Бангиева чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Силвия Георгиева Зафирова чрез адвокат Атанас
Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55; Емил
Борисов Сотиров чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Яко Алберт Пардо
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55; Емилия Спасова Зарева чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис
І № 55; Валентин Кирилов Зарев чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Менча Тръпкова Вътова чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55; Николай
Петров Бозаков чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Даниела Кирилова Авджийска чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Владимир Мирчев
Васев чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Княз Борис І № 55; Петър Цветанов Илиев
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз
Борис І № 55, срещу Ангел Гаврилов Ангелов
чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 4, офис 404; Аспарух Антонов Първанов чрез адвокат Светослав Илиев
Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис
404; Елеонора Славкова Петкова чрез адвокат
Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света София
8, ет. 2, офис 404; Ангелина Георгиева Лямова
чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Зюмбюлка
Георгиева Стоичкова чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Екатерина Величкова Кръстева чрез
адвокат Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Василка Стоянова
Пенкова чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404;
Иванчо Стоянов Велев чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Юлия Гаврилова Виячева чрез адвокат
Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Йордан Тодоров Стоянов
чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Иван Тодоров
Стоянов чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров,
София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Иванка
Славкова Миленова чрез адвокат Светослав Илиев
Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404;
Спас Цветанов Вучков чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Венцислав Цветанов Вучков чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света
София 8, ет. 2, офис 404; Любомир Александров
Иванов чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров,
София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Трайко
Петров Атанасов чрез адвокат Светослав Илиев
Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404;
Стефан Петров Атанасов чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Николина Петрова Дарнева чрез адво-
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кат Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света
София 8, ет. 2, офис 404; Христина Симеонова
Атанасова, с. Осиковица, община Правец, област
София; Георги Асенов Атанасов чрез адвокат
Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Симеон Асенов Атанасов
чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Цветанка
Стоилкова Стоянова чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Валентина Стоилкова Тодорова-Маринова чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров,
София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Златка
Анкова Стоичкова чрез адвокат Светослав Илиев
Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2, офис 404;
Лиляна Петрова Белева чрез адвокат Светослав
Илиев Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 404; Магдалена Константинова Гичева
чрез адвокат Светослав Илиев Лазаров, София,
ул. Света София 8, ет. 2, офис 404; Константин
Стефанов Вучков, София, ул. Николай Коперник,
бл. 255, вх. Б, ет. 5, ап. 32; Катерина Стефанова
Вучкова, София, ул. Николай Коперник, бл. 255,
вх. Б, ет. 5, ап. 32; Таня Любенова Рапо чрез
Катерина Вучкова като пълномощник, София,
ж. к. Гео Милев, бл. 255, вх. Б, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 3807/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Пламен Даков Петков, Ботевград,
ул. Васил Левски 10; Петя Йорданова Христова
чрез адвокат Милена Димитрова Беленска, София,
ул. Алабин 34, ет. 2, ап. 5; Владимир Василев
Владимиров чрез адвокат Надя Стоянова Лазарова-Дженкова, София, ул. Алабин 34, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 3954/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Джани Белуцо чрез адвокат Стоян
Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, срещу
Васка Георгиева Лазарова чрез адвокат Румен
Цветанов Петков, Пазарджик, ул. Петко Машев 9,
ет. 2, Офис-център 1, офис 11.
Първо гражданско отделение, 4180/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1056/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мария Георгиева Донева чрез адвокат
Бистра Събева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, офис 21; Доньо Ламбев Донев чрез адвокат
Бистра Събева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, офис 21, срещу Васила Георгиева Димитрова
чрез адвокат Ангел Недев, Пловдив, ул. Братя
Пулеви 4, ет. 1 офис 110.
Първо гражданско отделение, 4431/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Киро Георгиев Колев чрез адвокат Миглена
Иванова Миланова, Добрич, бул. Добруджа 26,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Тошко Димитров Братанов
чрез адвокат Николай Жеков Киряков, Добрич,
ул. Независимост 2А, ет. 3; Пламен Димитров
Тодоров чрез адвокат Николай Жеков Киряков,
Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3; Ж ивка
Димитрова Тодорова чрез особен представител
Ненка Русева Александрова, Добрич, ул. Д-р Ив.
Пенаков 9, ет. 2, офис 8; Пена Георгиева Николова,
с. Стефан Караджа, ул. Здравец 5.
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Първо гражданско отделение, 4563/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
249/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Димитър Христов Варин чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Иван Христов Варин чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа
15, ет. 2, ап. 4; Иван Златков Златев чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Катерина Иванова Златева чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Златан Иванов Златев чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Елена Георгиева Спасева чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Елица Георгиева Спасева чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Мария Димитрова Никулчина чрез
адвокат Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Георги Данаилов Никулчин
чрез адвокат Стоян Андреев Андреев, София,
ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Димитър Данаилов
Никулчин чрез адвокат Стоян Андреев Андреев,
София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Лазар Димитров Тумбакиев чрез адвокат Стоян Андреев
Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4;
Величка Димитрова Чучкова чрез адвокат Стоян
Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2,
ап. 4; Георги Димитров Тумбакиев чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4, срещу „Транскапитал“ – ЕООД, чрез
адвокат Гергана Янакиева, София, ул. Хан Аспарух 35, ет. 1, надп. офис 3; Елена Димитрова
Рошкова чрез адвокат Емил Ядков, гр. Разлог,
област Благоевград, ул. Бяла река 14; Иван Димитров Варин чрез адвокат Емил Ядков, гр. Разлог,
област Благоевград, ул. Бяла река 14; Костадин
Димитров Варин чрез адвокат Емил Ядков,
гр. Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река 14;
Лазар Димитров Варин чрез адвокат Емил Ядков,
гр. Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река 14;
Иван Лазаров Спасев чрез адвокат Стоян Андреев
Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 4681/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2017 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Георги Здравков Кушев чрез адвокат Евгений
Митков Велков, гр. Неделино, област Смолян,
ул. Александър Стамболийски 64, срещу Сийка
Райчева Бабачева чрез адвокат Феликс Ефимов,
Златоград, ул. Беловидово 95; Здравко Кузманов
Бабачев чрез адвокат Феликс Ефимов, Златоград,
ул. Беловидово 95.
Първо гражданско отделение, 4766/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
307/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Слънчево“ – АД, чрез адвокат Филип
Рачев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3, срещу
„Манекс сън“ – АД, чрез адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна, ул. Хан Крум 23, партер.
Първо гражданско отделение, 5013/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1145/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Янка Калчева Иванова чрез адвокат
Кичка Димчева Дандова-Георгиева, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 6, офис 3А;
Жельо Господинов Желев чрез адвокат Кичка Димчева Дандова-Георгиева, Стара Загора,
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ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 6, офис 3А;
Пенка Генчева Димитрова чрез адвокат Калина
Антонова, Стара Загора, ул. Васил Левски 75,
вх. А, ет. 1, ап. 2; Машка Генчева Костадинова
чрез адвокат Калина Антонова, Стара Загора,
ул. Васил Левски 75, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Наньо Стоилов Нанев чрез адвокат Милена Иванова
Георгиева, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 3; Гона Тодорова Жекова
чрез адвокат Милена Иванова Георгиева, Стара
Загора, ул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1,
ап. 3; Донка Генчева Янева чрез адвокат Милена
Иванова Георгиева, Стара Загора, ул. Цар Симеон
Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4534/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1040/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от ТПК „Успех“ чрез адвокат Веселин Цочев, София, ул. Яворова чука 3А, срещу
Иван Василев Гърменов, с. Баня, ул. Двадесет
и седма 52.
Трето гражданско отделение, 2957/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4012/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Държавна лаборатория Българска
роза“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан Тончев, София, ул. Солунска 38, вх. Б, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2;
„Българска роза – 16“ – ЕООД, с управител Огнян Партениев Симеонов чрез адвокат Николай
Величков, София, ул. Софроний Врачански 125,
вх. Б, ет. 3, ап. 36; Огнян Партениев Симеонов
чрез адвокат Николай Величков, София, ул. Софроний Врачански 125, вх. Б, ет. 3, ап. 36; Иван
Ангелов Борисов чрез адвокат Бистра Иванова,
София, ул. Азалия, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 521.
Трето гражданско отделение, 4169/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
312/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Колю Стефанов Денчев чрез
адвокат Илиян Байчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 15, срещу „Тера Еко 97“ – ЕООД,
чрез адвокат Малина Николова, Велико Търново,
ул. Ц. Церковски 38, ет. 7.
Трето гражданско отделение, 4288/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Николай Стоянов Николов
чрез адвокат Стефан Павлов, Велико Търново,
ул. Васил Левски 27, вх. В, ап. 2, срещу Недялко
Марков Недялков чрез адвокат Кирил Станчев,
Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, вх. А,
офис 411.
Трето гражданско отделение, 5070/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
287/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ – АД, чрез адвокат
Тодор Миланов, София, ул. Братя Миладинови 16,
ет. 3, ап. 5, срещу Васил Кирилов Калдръмов,
гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Димитър Чучуганов 11.
Трето гражданско отделение, 908/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2017 по описа на Висш адвокатски съвет, пода-
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дена от Мая Минчева Минчева, Горна Оряховица,
ул. Козлодуй 70, вх. Б, срещу Висш адвокатски
съвет, София, ул. Цар Калоян 1а.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2809/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2017 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Тинка Янкова Колева чрез адвокат Юрий
Борисов Манолов, Хасково, бул. Съединение 10,
вх. А, офис 35, срещу СОУ „Любен Каравелов“
чрез адвокат Гергана Стефанова Кръстева, Димитровград, ул. Цар Симеон (V-ти Конгрес),
бл. 6, вх. Б, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3201/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12919/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселка Андреева Любенова чрез
адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8, ет. 7,
срещу Владимир Стоилов Арабаджиев чрез адвокат Александър Кашъмов, София, бул. Васил
Левски 69, ет. 2; Славейка Михалева Арабаджиева чрез адвокат Александър Кашъмов, София,
бул. Васил Левски 69, ет. 2, и трета страна ЗАД
„ОЗК Застраховане“ – А Д, Софи я, ул. Света
София 7, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 3339/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
919/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тихомир Илиев Тодоров чрез адвокат
Юлиан Гюров, Варна, ул. Дрин 12, адв. кантора
Егида, срещу „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна,
пл. Славейков 1.
Четвърто гражданско отделение, 3342/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10951/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Макариева Стойкова чрез
адвокат Таня Стоянова, София, ул. Бачо Киро 37
(сграда в дъното на вътрешен двор), срещу Никола
Марков Вълев чрез адвокат Станимир Кондев,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, вх. В, ет. 6, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 3392/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2892/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Надка Илиева Петкова чрез адвокат
Нели Велкова, София, бул. Княз Александър Батенберг 14, вх. В, ет. 2, ап. 19; Елисавета Иванова
Михайлова чрез адвокат Нели Велкова, София,
бул. Княз Александър Батенберг 14, вх. В, ет. 2,
ап. 19; Петрана Тодорова Дицова чрез адвокат
Нели Велкова, София, бул. Княз Александър
Батенберг 14, вх. В, ет. 2, ап. 19, срещу Община
Монтана чрез адвокат Борис Цветков, Монтана,
ул. Васил Левски 19.
Четвърто гражданско отделение, 5039/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 214/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Гарантстрой Комплект“ – АД,
представлявано само заедно от членовете на
УС – Николай Димитров, Веселин Александров
и Стайко Царвулджиев, чрез адвокат Милен
Атанасов Шопов, София, ул. Ангел Кънчев 18А,
ет. 1, ап. 1, срещу Ангел Лозев Тотев чрез адвокат
Мария Тодорова Тодорова, София, ул. Позитано 8,
ет. 4, кантора 413, и трета страна ДЗИ „Общо застраховане“ – АД, София, ул. Цар Освободител 6.
Четвърто гражданско отделение, 694/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2017 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Красимир Николов Воденичаров чрез адвокат Йордан Цветанов
Йорданов, Велико Търново, ул. Ц. Церковски 37,
ет. 6, офис 18; Павлина Денчева Воденичарова
чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Велико
Търново, ул. Ц. Церковски 37, ет. 6, офис 18.
Четвърто гражданско отделение, 1036/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
560/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ярослав Борисов Маринов чрез адвокат Гергана Милушева, Пловдив, бул. Шести
септември 163, ет. 2, срещу Мирослава Борисова
Маринова чрез особен представител Светослава
Ангелова, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Пламена Петрова Пеева чрез майка си и законната
си представителка Мария Руменова Пеева чрез
адвокат Христина Райчева, Пловдив, ул. Свети
Климент 2А, ет. 2, офис 5 и трета страна Мария
Руменова Пеева чрез адвокат Христина Райчева,
Пловдив, ул. Свети Климент 2А, ет. 2, офис 5, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел закрила на детето, Пловдив, бул. Руски 13.
Четвърто гражданско отделение, 1186/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
358/2017 по описа на Окръжен съд Монтана,
пода дена от Юлиана Славейкова Цика лова
чрез адвокат Йоана Цолова Петрова, София,
ул. Вихрен 38, вх. Б, ет. 3, ап. 3, срещу Областна
администрация – гр. Монтана, пл. Жеравица 1,
Монтана.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2481/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5412/2016 по описа на А пелативен съд София, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Московска 19, срещу Ивайло Стоименов чрез
адвокат Цветелина Узунова, София, бул. Христо
Ботев 94, ет. 3, ап. 5; Теодора Стоименова чрез
адвокат Цветелина Узунова, София, бул. Христо
Ботев 94, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2764/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
570/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Чанко Тодоров Митрев чрез адвокат
Теодора Белева, Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22,
срещу МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – АД, чрез
адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, вх. Б, ет. 1, ап. 19.
Второ търговско отделение, 2776/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 47/2017
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„Делта строй 2003“ – ЕООД, чрез адвокат Иван
Танев, Бургас, ул. Македония 61 – 63, партер,
офис 1, срещу „Сибанк“ – ЕАД, чрез процесуален представител Дойчин Котларов, София,
бул. Витоша 89Б.
Второ търговско отделение, 3077/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Агроленд“ – ЕООД, чрез адвокат
Белослава Космева, Стара Загора, ул. Христо Ботев 100, ет. 1, офис 26; „Грийн Фийлдс“ – ЕООД,
чрез адвокат Белослава Космева, Стара Загора,
ул. Христо Ботев 100, ет. 1, офис 26, срещу „Биотест 2012“ – ЕООД, чрез адвокат Златимир Орсов,
София, ул. Перник 97, ап. 1.
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Второ търговско отделение, 3095/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – АД,
Смолян, бул. България 2, срещу „Дюкс“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2; ЕТ Георги Петров с фирма „Год
Фадър – Георги Петров“ чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46,
вх. Г, ап. 34.
Второ търговско отделение, 3110/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3217/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Симеон Петков Присадашки чрез
адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10,
ет. 5, офис 502, срещу „Жоси“ – ООД, София,
ж. к. Хаджи Димитър, бл. 131, вх. Б, ет. 5; Георги Цолов Георгиев чрез адвокат Иван Георгиев,
София, ул. Маестро Атанасов 81.
Второ търговско отделение, 3148/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4244/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Електромашинари Холдинг“ – АД,
чрез адвокат Мариана Трифонова, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу „Виктория
Приват“ – ЕООД, чрез адвокат Нели Арабаджиева, София, ул. Лавеле 11, ет. 1.
НА 26.09.2018 Г. ОТ 14 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3178/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
92/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс
груп“, София, пл. Позитано 5, срещу Съби Стоянов Иванов чрез адвокат Катя Динчева, София,
бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19.
Първо търговско отделение, 2641/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
68/2017 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Нанко Ненчев Колев чрез адвокат Драгомир
Димитров, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, к-ра 404,
срещу Земеделска кооперация „Успех“ с председател Вельо Георгиев Велев чрез адвокат Силвия
Атанасова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, к-ра 206.
Първо търговско отделение, 2675/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Агенция за приватизация
и следприватизационен контрол с изпълнителен
директор Митко Симеонов, София, ул. Врабча 23;
„Дионисий“ – АД, чрез адвокат Деян Борисов,
София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6.
Първо търговско отделение, 2857/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1250/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Александър Дондуков 68, срещу
Асен Крумов Стоянов, София, ж. к. Лев Толстой,
бл. 51, вх. А, ет. 14, ап. 83.
Първо търговско отделение, 892/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
451/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Георги Ангелов Борисов чрез адвокат
Ангел Костадинов, Варна, ул. Братя Георгиевич
36, ет. 4, офис 13, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез
адвокат Станислава Райчева, София, ул. Владайска 49, ет. 1, ап. 1, и трета страна Бюлент Ружди
Ниязи, Мартен, ул. Чавдар войвода № 48.

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

НА 27.09.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3441/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мехтил Себайдин Ибрям чрез адвокат Гергана
Николова, Провадия, ул. Александър Стамболийски 12; Христина Димитрова Христова чрез
адвокат Гергана Николова, Провадия, ул. Александър Стамболийски 12, срещу Гюксел Ибрям
Ибрям чрез адвокат Даниела Иванова, Провадия,
ул. Александър Стамболийски 12.
Първо гражданско отделение, 3530/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мирослава Дончева Славева чрез адвокат Таня
Иванова, Варна, ул. Поп Харитон 3; Васил Дончев
Иванов чрез адвокат Таня Иванова, Варна, ул. Поп
Харитон 3; Димитричка Василева Николова чрез
адвокат Таня Иванова, Варна, ул. Поп Харитон 3,
срещу Станко Апостолов Станков чрез адвокат
Младен Левон, Варна, ул. Преспа 12; Йорданка
Николова Станкова чрез адвокат Младен Левон,
Варна, ул. Преспа 12.
Първо гражданско отделение, 3908/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Десислава Стефанова Чатова чрез
адвокат Иван Стефанов Иванов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора 407; Благой
Стефанов Бончев чрез адвокат Иван Стефанов
Иванов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39,
кантора 407, срещу Михаил Николов Михайлов
чрез адвокат Преслав Сулов, Горна Оряховица,
ул. Вичо Грънчаров 2Д.
Първо гражданско отделение, 4190/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1182/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Станка Петкова Георгиева чрез
адвокат Марияна Костова Кисьовска, Стара Загора, ул. К. Ганчев 64, кантора 10, срещу Георги
Петков Георгиев чрез адвокат Милена Иванова
Георгиева, Стара Загора, ул. Захарий Княжески 71,
ет. 2, офис 13.
Първо гражданско отделение, 4301/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14501/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веско Георгиев Асов чрез адвокат
Георги Николов Ценков, София, ул. Д-р Г. Вълкович 8, ет. 1; Верка Николаева Асова чрез адвокат Георги Николов Ценков, София, ул. Д-р Г.
Вълкович 8, ет. 1, срещу Цветанка Янкова Асова
чрез адвокат Драгомир Савчов Димитров, София,
ул. Граф Игнатиев 14, ап. 7; Нели Нацкова Стоева
чрез адвокат Драгомир Савчов Димитров, София,
ул. Граф Игнатиев 14, ап. 7; Галина Нацкова Василева чрез адвокат Драгомир Савчов Димитров,
София, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 7; Теменужка
Борисова Асова чрез адвокат Драгомир Савчов
Димитров, София, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 7;
Соня Тошкова Меченова чрез адвокат Драгомир
Савчов Димитров, София, ул. Граф Игнатиев 14,
ап. 7; Николина Тошкова Асова чрез адвокат
Драгомир Савчов Димитров, София, ул. Граф
Игнатиев 14, ап. 7; Верка Георгиева Иванова,
с. Лозен, област София, ул. Светлина 7; Любка
Георгиева Граматичка чрез лице за съдебен адрес
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Верка Георгиева Иванова, Лозен, област София,
ул. Светлина 7.
Първо гражданско отделение, 4415/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Невена Иванова Нончева чрез адвокат Кирил
Перусанов, София, бул. Витоша 68, ет. 1; Лиляна
Асенова Данова чрез адвокат Кирил Перусанов,
София, бул. Витоша 68, ет. 1; Асен Тодоров Тонев
чрез адвокат Кирил Перусанов, София, бул. Витоша 68, ет. 1; Илия Петров Воденичаров чрез
адвокат Кирил Перусанов, София, бул. Витоша 68,
ет. 1; Марияна Георгиева Георгиева чрез адвокат
Кирил Перусанов, София, бул. Витоша 68, ет. 1;
Йоана Атанасова Георгиева чрез адвокат Кирил
Перусанов, София, бул. Витоша 68, ет. 1; Георги
Атанасов Георгиев чрез адвокат Кирил Перусанов,
София, бул. Витоша 68, ет. 1, срещу Антон Танев
Попхристов чрез адвокат Янко Янков, София,
ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11; Аракси Еревант
Попхристова чрез адвокат Янко Янков, София,
ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11.
Първо гражданско отделение, 4494/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
846/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Министерство на отбраната, София,
ул. Дякон Игнатий 3, срещу Национален институт
по метеорология и хидрология към БАН, София,
бул. Цариградско шосе 66.
Първо гражданско отделение, 4819/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16190/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Свобода Иличова Дечева чрез адвокат Димитрина Тодорова Атанасова, София,
ул. Марко Балабанов 4 А, вх. Б; „Ивис – проектиране и дизайн“ – ООД, чрез управителя
Ивайло Емилов Леков чрез адвокат Петя Койкова, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 5, ап. 17,
срещу Зойка Кирилова Ангелова чрез адвокат
Светозара Младенова Ангелова, София, ул. Княз
Борис І № 134, ет. 1, ап. 2; Петранка Кирилова
Божилова чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Тинка Огнянова
Найденова чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Михаил Митков
Каменов чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Сергей Митков
Каменов чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Митко Методиев
Каменов чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Лилия Огнянова Йорданова чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Лилия
Йорданова Георгиева чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3;
Мариана Георгиева Владимирова чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Найден Геров 6,
ет. 2, офис 3; Валентин Георгиев Кръстев чрез
адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Кънчо Стоилов Кръстев
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Тодор Любенов Тодоров
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Красимира Кирилова
Младжова чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Светла Методиева Иванова чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Дими-
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трина Спасова Величкова чрез адвокат Атанас
Железчев, София, ул. Найден Геров 6, ет. 2,
офис 3; Зоя Георгиева Найденова чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Найден Геров 6,
ет. 2, офис 3; Павел Валентинов Найденов чрез
адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Магда Павлова Маркова
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Мирчо Йорданов Иванчев
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3; Антоанета Мирчева
Александрова чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Найден Геров 6, ет. 2, офис 3.
Първо гражданско отделение, 4912/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Добрин Крумов Добрев чрез адвокат
Татяна Георгиева Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16; Елена Атанасова Добрева
чрез адвокат Татяна Георгиева Захова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 16, срещу Иван Атанасов Котев чрез адвокат Петя Ненова Кирова,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 12;
Стоянка Димитрова Котева чрез адвокат Петя
Ненова Кирова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8,
ет. 2, офис 12.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3752/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Красимира Петкова Ненчева чрез
адвокат Иван Христов Калев, Варна, ул. Христо
Попович 32, ет. 1, АК „Норма“; Димитър Цонев
Златанов чрез адвокат Иван Христов Калев,
Варна, ул. Христо Попович 32, ет. 1, АК „Норма“, срещу Лилия Жекова Димова, с. Куманово,
област Варна.
Четвърто гражданско отделение, 3881/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2017 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Иван Атанасов Иванов чрез адвокат Петър
Петров Шидеров, Сливен, ул. Хаджи Димитър 14,
ет. 2, офис 4, срещу Областна администрация
Сливен, ул. Димитър Добрович 3, Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 3921/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9699/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пепи Василев Драганов чрез адвокат
Венета Господинова Тенева, София, ул. Братя
Миладинови 16, ет. 2, офис 3, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4469/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от ХІ Основно училище „Христо Ботев“ – Благоевград, чрез адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18,
срещу Валери Бориславов Смиленов, Благоевград,
ул. Дойран 22, ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 4971/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
715/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от ТП „Държавно горско стопанство „Горна Оряховица“ – Горна Оряховица,
чрез адвокат Гергана Кирилова, Велико Търново,
ул. Иван Момчилов 12, срещу Диана Тодорова
Паскова чрез адвокат Росен Стоянов Илиев,
Горна Оряховица, ул. Георги Бенковски 5, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 16/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Кооперация „Шуменска заря“ чрез адвокат
Николай Веселинов Николов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, офис 15, срещу Йордан Минков
Йорданов чрез адвокат Роско Николов Симов,
Шумен, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2187/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Юлиян Исаков“ ЕООД, с управител Юлиян Сашев Исаков чрез адвокат Бойко
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112,
срещу „Еко роудс“ – ЕООД, с управител София
Стефанова чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян,
ул. Дичо Петров 16, ет. 3; Али Юсеинов Хаджийски чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2193/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68; Иван Димитров
Стефанов лично и като законен представител на
Йоана Иванова Стефанова чрез адвокат Емилия
Мирасчиева, Пловдив, ж. к. Тракия 28, вх. В, ет. 1,
ап. 1; Иван Димитров Стефанов лично и като
законен представител на Калоян Иванов Стефанов чрез адвокат Емилия Мирасчиева, Пловдив,
ж. к. Тракия 28, вх. В, ет. 1, ап. 1; Иван Димитров
Стефанов лично и като законен представител
на Павлина Иванова Стефанова чрез адвокат
Емилия Мирасчиева, Пловдив, ж. к. Тракия 28,
вх. В, ет. 1, ап. 1; Иван Димитров Стефанов чрез
адвокат Емилия Мирасчиева, Пловдив, ж.к. Тракия 28, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 2394/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Слави Колев Атанасов чрез адвокат Кирил
Илиев Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3;
ЗК „Лев инс“ – АД, с изпълнителни директори
Мария Масларова-Гъркова и Павел Димитров,
София, бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 3103/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1979/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез гл. юрисконсулт Валя Илиева, София, ул. Бенковски 5,
срещу Тодорка Павлова Вацева чрез адвокат
Борислав Георгиев, София, ул. Димитър Хаджикоцев 110, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 542/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
364/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Стефан Тодоров Николов в качеството
си на земеделски производител чрез адвокат
Петър Недков, Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3,
офис 11, срещу „Плевен Агро Консулт“ – ЕООД,
с управител Стефан Стоянов Стоянов чрез адвокат Илиан Цветанов, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23А, ет. 2, офис 4.
Първо търговско отделение, 705/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3212/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сдружение за правна помощ на
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потребителите“ с председател адв. Димитър Деков, Пловдив, бул. Шести септември 193А, ет. 3,
офис 6, срещу „Българска телекомуникационна
компания“ – АД, с изпълнителен директор Атанас Добрев чрез адвокат Александър Пачаманов,
София, ул. Петър Парчевич 27.
НА 27.09.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4087/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
787/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, София, бул. Княз Александър Дондуков 9, ет. 5, срещу Сергей Тодоров
Георгиев чрез адвокат Атанас Черногорски, София, ул. Позитано 24, ет. 1, ап. 1, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 4347/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/2017 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Любомир Петков Тодоров чрез адвокат
Жоро Михайлов Чобанов, Разград, бул. България 13А, партер, срещу Данаил Иванов Даков
чрез адвокат Елена Кралева, гр. Исперих, област
Разград, ул. Хр. Ясенов 2; Иванка Данаилова Иванова чрез адвокат Елена Кралева, гр. Исперих,
област Разград, ул. Хр. Ясенов 2.
Трето гражданско отделение, 5100/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Бизнес Доверие“ – ЕООД, чрез адвокат
Живко Иванов Желязков, София, ул. Добрич 1,
срещу Амет Амет Карани чрез Фериде Ахмедова
Асан – в качеството є на настойник – чрез адвокат
Дарина Георгиева Дякова, Добрич, ул. Д-р Ив.
Пенаков 9, партер, офис 3.
Трето гражданско отделение, 5113/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4057/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу „Омикс“ – ЕООД, чрез адвокат Станке
Божурин, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 68, ет. 2, ап. 6; Евгений Сашев Димитров
чрез адвокат Росица Иванова Димитрова, София,
ул. Ивайло 28, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 527/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10172/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимира Момчилова Николова чрез
адвокат Кремена Трифонова, София, ул. Кръстьо
Сарафов 40, сутерен, срещу 133 СОУ „А. С. Пушкин“ чрез адвокат Янко Янков, София, ул. Цар
Асен 11, ет. 2, кантора 11.
Трето гражданско отделение, 871/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2208/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румен Бончев Боюклиев чрез адвокат Петко Кръстев Петков, Стара Загора,
бул. Митрополит Методий Кусев 31, вх. Г, ет. 1,
ап. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1479/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1467/2017 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Тодор Атанасов Сотиров чрез ад-
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вокат Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1, срещу Димитринка Желева Тодорова чрез
адвокат Недялка Божилова-Арабова, Бургас,
ул. Ген. Гурко 9, ет. 2, и трета страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Бу ргас, ул. Братя
Миладинови 42, Бургас.
НА 27.09.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1563/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
227/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Кооперация „ЗКПУ Чубра – 93“ чрез адвокат
Мирослав Ангелов, Бургас, ул. Пиротска 26,
ет. 1, ап. 1, срещу Радка Стойчева Карабекирова
чрез адвокат Теодор Трайков, Карнобат, ул. С.
Кофарджиев 2.
Първо търговско отделение, 1607/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
776/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Теньо Недялков Тенев чрез адвокат
Красимир Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20; Живка Славова Тенева чрез адвокат
Красимир Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Ани Василева Ангелова
чрез процесуален представител Пенка Тенева,
Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 67, офис 2.
Първо търговско отделение, 1932/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Димитров Иванов – Ер
Мисия“ – ООД, чрез адвокат Огнян Лазаров,
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6;
Димитър Иванов Димитров чрез адвокат Оля
Ботева, Плевен, ул. Кирил и Методий 11, ет. 1,
срещу Димитър Василев Иванов чрез адвокат
Николай Баташки, София, ж. к. Гоце Делчев,
бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3.
Първо търговско отделение, 2309/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
522/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Никола Ангелов Николов чрез адвокат Мартин Дюлгеров, Варна, ул. Овче поле 22, партерен
етаж, срещу Земеделска кооперация „Звездица“,
с. Звездица, ул. Касиопея.
Първо търговско отделение, 2781/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
960/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сдружение „Евромодел“ чрез адвокат
Албена Пенова, София, ул. Богатица 10, ет. 4,
ап. 12, срещу „Мариана Ковачева“ – ЕООД, с
управител Мариана Георгиева Ковачева, Радомир,
пл. Войнишко въстание, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 5.
Първо търговско отделение, 2862/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
961/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – София, ул. Дякон
Игнатий 9, ет. 4; „Пътинженеринг“ – ЕООД, с
управител Недялко Иванов Бекиров чрез адвокат
Ангел Панайотов, София, ул. Княз Борис І № 96,
ет. 1, ап. 3, и трета страна „Ей Би Си Мениджмънт“ – ЕООД, Варна, ул. Княз Н. Николаевич 10,
ет. 1, ап. 4; „Контрол Инвест“ – ЕООД, Пловдив,
ул. Булаир 26.
2087
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Бабел България“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 31.08.2018 г. в
10 ч. в София, бул. Македония № 20, при следния
дневен ред: 1. преобразуване на сдружението
в обществена полза; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. приемане на нови
членове; 4. освобождаване на управителя на
сдружението; 5. избор на управителен съвет на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите, свързани с дневния ред, са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището му в София, бул. Македония № 20.
7303
106. – Управителният съвет на Корпорацията на автомобилните превозвачи в България (К АПБ), София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 5.09.2018 г. в 11 ч. в офиса на
К А ПБ – Софи я, бул. К н яг ин я Мари я-Лу иза
№ 106, при дневен ред – вземане решение за
участие на К АПБ в други сдружения. Канят се
всички членове на сдружението да вземат участие
лично или чрез упълномощен представител на
общото събрание. Регистрацията на членовете и
на упълномощените лица е в деня на събранието
срещу представяне на документ за самоличност
или изрично пълномощно за упълномощените
лица. При липса на кворум за вземане на решения на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7239
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Спорт старс“ –
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 17.09.2018 г.
в 18 ч. в София, ж.к. Красна поляна, ул. Златна
Добруджа, бл. 339, вх. Б, ет. 10, ап. 88, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на „Спортен клуб „Спорт старс“ – София, за
2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и за 2017 г.;
проект за решение – ОС приема отчет за дейността на „Спортен клуб „Спорт старс“ – София,
за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и за
2017 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.,
2016 г. и за 2017 г.; проект за решение – ОС
приема годишен финансов отчет на сдружението за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и за
2017 г.; 3. приемане на решение за изключване
(прекратяване на членство) на членове на сдружение „Спортен клуб „Спорт старс“ – София;
проект за решение – ОС изключва (прекратява
членството) членове на сдружение „Спортен клуб
„Спорт старс“ – София, съгласно предложение; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2018 г.;
проект за решение – ОС приема бюджет на
сдружението за 2018 г.; 5. приемане на решение
за освобождаване на членове на управителния
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съвет на сдружението; приемане на решение
за избор на членове на управителния съвет на
сдружението и определяне на техния мандат;
проект за решение – ОС приема решение за освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружението съгласно предложението; избира
членове на управителния съвет на сдружението
съгласно предложението и приема решение за
определяне на техния мандат; 6. приемане на
решение за изменения и допълнения на устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
решение за изменения и допълнения на устава на
сдружението съгласно предложението; 7. разни.
Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на извънредното общо събрание.
Акредитацията на делегатите ще протече от
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7152
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на операторите на
малки язовири и съоръженията към тях“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.09.2018 г. в 14 ч.
на адрес: София, ул. Екзарх Стефан № 62, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на правомощията на председателя
на управителния съвет и представляващ сдружението Адриана Симова Николова-Кехайова;
2. избор на нов председател на управителния
съвет и представляващ сдружението; 3. избор на
нов член на управителния съвет; 4. изменения
в устава на сдружението; 5. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете
на сдружението на адреса на управление на
сдружението.
7171
86. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Конфедерация на работ од ат е л и т е и и н д ус т ри а л ц и т е в Бъ л г ари я
(КРИБ) – Гласът на българския бизнес“ – София, на основание чл. 20.2 от устава и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.09.2018 г. в 15 ч. в София, „София Хотел
Балкан“ (бивш „Шератон“), при следния дневен
ред: 1. промени в устава; 2. разни. На основание
чл. 21.2 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще бъде законно колкото и членове да
са се явили.
7165
5. – Управителният съвет на СК „ДФС Локомотив“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно общо събрание на членовете на СК „ДФС Локомотив“ на 12.09.2018 г.
в 17 ч. в Софи я, бул. Рожен № 23, ста дион
„Локомотив“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на СК „ДФС Локомотив“ – София, до
настоящия момент; 2. приемане на годишния
финансов отчет на клуба за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2018 г. и 2019 г.; 4.
приемане и освобождаване на членове на СК
„ДФС Локомотив“ – София; 5. освобождаване
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от длъжност и отговорност на председателя и
членовете на управителния съвет; 6. избор на
председател и управителен съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7130
5. – Управителният съвет на сдружение „Археология Булгарика“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18, ал. 2, 3 и 4 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 14.09.2018 г. в 11 ч. в София 1113, район
„Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри, бл. 312,
вх. 1, ет. 7, ап. 28, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Людмил Фердинандов Вагалински от длъжностите председател на сдружение
„Археология Булгарика“, член на управителния
съвет и председател на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на Ирина Милкова Дойчева-Вагалинска за нов председател на сдружението и председател на управителния съвет на
сдружението; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. 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. Поканват се всички членове да участват в общото събрание. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 18, ал. 5 от устава
на сдружението могат да упълномощят член на
сдружението, който да ги представлява.
7206
3. – Управителят на „Спортен клуб по танци Танцомания“, София, на основание чл. 19,
ал. 1 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.09.2018 г. в 10 ч. в София,
ул. Проф. Петър Джидров № 2А, ап. 123, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружението; 2. избор на нови членове на
управителния съвет; 3. приемане на годишен
доклад за дейността за 2017 г.; 4. приемане на
годишен финансов отчет за 2017 г.; 5. приемане
на насоки и план за работа за 2018 г.; 6. приемане на бюджета за 2018 г.; 7. приемане на нови
членове на сдружението; 8. разни.
7207
49. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от устава на
асоциацията свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 26.09.2018 г.
в 12 ч. в хотел „Силвър Хотел“, бул. Симеоновско шосе № 6, София, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. избор
на нов управителен съвет; 3. промени в устава
на асоциацията; 4. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7215
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Център за психосоциална подкрепа“ – София,
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
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30.09.2018 г. в 18 ч. в София, ул. Ангел Кънчев
№ 43, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на сдружението за 2017 г.,
внесен от управителния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС приема док лада за
дейността на сдружението за 2017 г., внесен от
управителния съвет на сдружението; 2. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението
за 2017 г.; проект за решение – ОС одобрява
годишния финансов отчет на сдружението за
2017 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението
за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2017 г.; 4. приемане на проект на
бюджета на сдружението за 2018 г., предложен
от управителния съвет на сдружението; проект
за решение – ОС приема проект на бюджета на
сдружението на 2018 г., предложен от управителния съвет на сдружението; 5. разни. Подготвените писмени материали по дневния ред са на
разположение на членовете в деловодството на
сдружението на адреса на седалището – София
1582, ж.к. Дружба 2, бл. 523, вх. Г, ап. 2, и на
адрес – София, ул. Ангел Кънчев № 43, от 9 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват член или негови упълномощени
представители. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
7214
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на търговските арбитражи в България“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 25 от устава на сдружението свиква общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
2.10.2018 г. в 14 ч. на адреса на управление на
сдружението – София, ул. Николай Коперник
№ 25, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет на сдружението за
2017 г.; 2. освобож даване от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружение
„Асоциация на търговските арбитражи в България“; 3. разглеждане на постъпили молби за
членство и приемане на нови членове в състава
на сдружението; 4. промени в устава на сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в
България“; 5. други. Поканват се всички членове
да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 15 ч. и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
7208
14. – Управителният съвет на „Ученически
спортен клуб Враца 2004“, Враца, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от 12.07.2018 г.
свиква общо събрание на 7.09.2018 г. в 17,30 ч.
в офиса на Спортно дружество „Ботев“ на пл.
Ботев № 18, Враца, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба; 2. избор на ръководни органи на клуба; 3. промени в устава на
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„УСК Враца 2004“; 4. разни. При липса на кворум
събранието да се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7283
3. – Управителният съвет на Културно сдружение „ЗОТИК“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.09.2018 г. в 17,30 ч. в офиса в Горна Оряховица
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя за отчетния период 1.01 – 31.12.2017 г.; 2.
избиране на управителен съвет и председател
на КС „ЗОТИК“; 3. разни.
7229
41. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Марица“ – Пловдив,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.11.2018 г. в 17 ч. в сградата на
управлението на клуба, Пловдив, бул. Шести
септември № 1 (Спортно училище – зала по
вдигане на тежести), при следния дневен ред:
1. освобождаване на управителния и контролния съвет поради изтичане на мандата им; 2.
избор на председател на управителния съвет;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
избор на контролен съвет; 5. промени в устава
и предмета на дейност; 6. други. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7282
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инцараки ВиК“ – гр. Свети
Влас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.09.2018 г. в 10 ч. във вилата на Наско Вълков в селищно образувание
„Инцараки“ в землището на гр. Свети Влас при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за времето от септември
2017 г. до септември 2018 г.; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7241
3. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб Шамбала“ – Сопот, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.09.2018 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Леонардо
да Винчи № 14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на СНЦ за
2017 г.; 2. обсъждане и приемане на промени в
устава на СНЦ (промяна на седалище и адрес
на управление и промяна на чл. 20 – начин на
свикване на общо събрание); 3. приемане на нови
членове и избор на нов председател и членове на
управителен съвет и контролен съвет; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7185
3. – Управителният съвет на сдружение „Организация за развъждане на цигайски и местни
породи овце в Република България“ – Троян,
на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква годишно общо отчетно събрание на
членовете на сдружението на 5.10.2018 г. в 11 ч.
в Троян, ул. Васил Левски № 281 (заседателната
зала на ИПЖЗ – Троян), при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове на
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сдружението; 2. отчетен доклад на управителния
съвет за периода 7.10.2017 – 5.10.2018 г.; 3. отчетен
доклад на контролния съвет на сдружението; 4.
разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Юридическите лица,
членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 12 ч.
7184
92. – Управителният съвет на ТД „Георги
Сапунаров“ – Хасково, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.09.2018 г. в
19 ч. в залата за репетиции на ПАНПТ, ул. Ген.
Карцов № 8, Хасково, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на ТД; 2. отчет за
дейността на УС; 3. отчет на КС на дружеството;
4. избор на членове на УС с мандат 7 години; 5.
избор на членове на КС с мандат 7 години; 6.
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избор на председател на УС с мандат 7 години.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
7205
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Киокушин“ – Ямбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението свиква на 24.09.2018 г. в
9 ч. общо събрание на адреса на управление – Ямбол, пл. Освобождение № 1, ет. 5, ап. 16, при
следния дневен ред: 1. избор на нови членове на
управителен и контролен съвет, както и избор
на председател на сдружението; 2. промяна в
устава на сдружението; 3. приемане на доклад
за дейността и финансов отчет на сдружението;
4. други. Поканват се всички членове да присъстват на събранието. 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.
7240

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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