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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то
Народно събрание на 17 април 2019 г.
Издаден в София на 19 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от
2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.)
Параграф единствен. В § 2 от преходните
и заключителните разпоредби се създават
ал. 3 и 4:
„(3) За прилагането на чл. 125, ал. 3 се използва досегашната сметка за чужди средства
по чл. 59б от отменения Закон за физическото
възпитание и спорта.
(4) За прехвърлянето и разходването на
наличните към датата на влизане в сила на
закона средства по сметката по ал. 3, както
и за постъпващи след тази дата средства по
чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта се прилага
§ 15, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за публичните финанси.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 17 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3087

УКАЗ № 94
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 44-то Народно
събрание на 19 април 2019 г.
Издаден в София на 23 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение
№ 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и
41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от
2018 г. и бр. 12 от 2019 г.)
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22ц:
„§ 22ц. (1) До 1 януари 2023 г. едновременно
с подаването на заявление за отпускане на
пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., лицето има
право да избере размерът на пенсията му да
бъде определен с индивидуален коефициент,
изчислен по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1
и ал. 11, ако това е по-благоприятно за него.
В тези случаи към заявлението задължително
се прилагат документи за брутното трудово
възнаграждение или доход, върху които са
внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години
осигурителен стаж по избор на пенсионера
преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово
възнаграждение или доход, върху които са
внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до 31 декември
1999 г. включително. Когато за времето след
31 декември 1996 г. или за част от него не
са представени документи за брутно трудово
възнаграждение или доход, върху които са
внесени осигурителни вноски, се ползват
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон лицата с подадени заявления
за отпускане на пенсия, свързана с трудова
дейност, с начална дата след 31 декември
2018 г., както и тези, на които е отпусната
такава пенсия до влизането в сила на този
закон, може да упражнят еднократно правото
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си на избор по ал. 1, като в тези случаи пенсията се отпуска в новия размер от същата
начална дата, ако това е по-благоприятно за
съответното лице.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 април 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3124

УКАЗ № 95
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет от 44-то
Народно събрание на 19 април 2019 г.
Издаден в София на 23 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от
1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30
и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58
от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от
2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8
от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 и
105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Получаването на месечни социални
помощи се обвързва със:
1. полагането на общественополезен труд
от безработни лица в трудоспособна възраст,
регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, и
участието им в обучение за ограмотяване и/
или повишаване на квалификацията, освен в
случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява
това;
2. редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в
задължителна предучилищна или съответно
училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му
състояние.“
§ 2. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Лицата, на които е възложено да полагат грижи за деца съгласно Закона за закрила на детето, получават месечни социални
помощи по този закон само когато децата в
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задължителна предучилищна или училищна
възраст редовно посещават детска градина или
училище съобразно формата на организация
или на обучение, освен ако това е невъзможно
поради здравословното им състояние.“
§ 3. В чл. 12, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „и учебната“ се заличават.
2. Създава се нова т. 6:
„6. включването на децата в системата на
предучилищното и училищното образование
в случаите, когато същите подлежат на задължително предучилищно или училищно
образование;“.
3. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 1 – 7“ се
заменят с „т. 1 – 8“.
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 14:
„14. „Недобросъвестно получени средства
от социални помощи“ са налице, когато за
получаването им не са изпълнени или са
нарушени изискванията на този закон или
други норми на действащото законодателство,
които имат отношение към определяне на
правото на подпомагане, включително когато
получателят притежава имущество или прави
разходи, които не съответстват на заявените
от него доходи, което е установено с влязъл в
сила акт на съответните компетентни органи.“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от
2016 г., бр. 99 от 2017 г., бр. 30, 77, 88 и 105 от
2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 11 т. 2 се изменя така:
„2. когато в рамките на един месец от
учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група
за задължително предучилищно образование,
и от 5 учебни часа от ученик, за които няма
уважителни причини;“
б) в ал. 12 след думата „прекратяването“ се
поставя точка и текстът до края се заличава;
в) в ал. 13 изречение второ се изменя така:
„Помощта не се отпуска, ако ученикът е допуснал в рамките на един месен от учебната
година отсъствия от 5 учебни часа, за които
няма уважителни причини.“;
г) в ал. 14 думите „спиране и/или“ се
заличават;
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д) в ал. 17 думите „или спряна“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя
„както и/или за осигуряване на достъпа до
образование на съответното дете или ученик
според конкретните му нужди“.
2. В чл. 10а:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Помощта по ал. 1 се изплаща на два
пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта
за отпускането є, а остатъкът се изплаща в
началото на втория учебен срок, ако детето
продължава да посещава училище.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Помощта се възстановява, ако:
1. детето не постъпи в училище, освен ако
това е невъзможно поради здравословното му
състояние;
2. ученикът не продължи обучението си през
втория учебен срок до завършване на първи
клас, освен ако това е невъзможно поради
здравословното му състояние;
3. ученикът е допуснал в рамките на един
месец от учебната година отсъствия от 5 учебни
часа, за които няма уважителни причини.“
3. В чл. 14, ал. 3 думите „чл. 10а, ал. 6“ се
заменят с „чл. 10а, ал. 7“.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 10 и 11:
„10. „Уважителни причини за допуснати
отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование“ са
налице, ако:
а) за отсъствията е представена медицинска
бележка, документ от спортния клуб, в който
детето членува, документ от ръководител на
танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която
детето участва;
б) отсъствията са до 10 дни за периода
15 септември – 31 май с уведомление от родителя;
в) отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.
11. „Уважителни причини за допуснати
отсъствия от ученик“ са определените по реда
на Закона за предучилищното и училищното
образование.“
§ 7. В тримесечен срок от обнародването на
този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема необходимите промени в
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане
на Закона за семейни помощи за деца.
§ 8. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 април 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3125

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 22 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и
40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от
2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г.,
бр. 67 от 2016 г. и бр. 34 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. осъществява контрол върху качеството на твърдите горива, които се използват
за битово отопление, наричани по-нататък
„твърди горива“, при тяхното пускане или
предоставяне на пазара, както и при разпространението им;“.
2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст числото „5“ се заменя с „6“.
2. Създава се т. 10:
„10. главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“.“
§ 3. В чл. 20 т. 10 се отменя.
§ 4. В чл. 21 се създава т. 22:
„22. извършва контрол за спазване на
изискванията за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите
към плувните басейни – самостоятелни и
прилежащи, към места за настаняване по
смисъла на Закона за туризма.“
§ 5. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. Главна дирекция „Контрол на
качеството на горивата за битово отопление“:
1. извършва наблюдение и контрол на
твърдите горива, за които има установени
изисквания за качество;
2. предприема действия за установяване
съответствието на твърдите горива с изискванията за качество, като:
а) проверява документите, които придружават твърдите горива;
б) взема проби от твърдите горива;
в) изпитва взетите проби в акредитирана
лаборатория и при необходимост възлага
изпитването на външни акредитирани лаборатории;
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г) извършва експертизи на резултатите
от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на твърдите горива с изискванията
за качество;
д) организира изпитване на арбитражните
проби от твърди горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за
съответствие с изискванията за качество на
горивата;
3. извършва контрол върху изискванията
за качество, пакетиране и етикетиране на
твърдите горива при тяхното пускане и/
или предоставяне на пазара и/или разпространение;
4. издава задължителни предписания за
налагане на принудителни административни
мерки при условия и по ред, предвидени в
Закона за чистотата на атмосферния въздух;
5. издава актове за отнемане в полза на
държавата на твърди горива;
6. подготвя информация за качеството
на твърдите горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за
изготвяне на годишни доклади;
7. поддържа Регистър на лицата, които
разпространяват твърди горива, и обектите,
в които се разпространяват твърди горива;
8. установява нарушенията и издава наказателни постановления по реда на специален
закон и на Закона за административните
нару шен и я и на к а з а н и я, в с л у ча и т е на
оправомощаване на длъж ностни лица от
председателя;
9. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на ДАМТН;
10. упражнява и други дейности, които
са възложени от председателя на ДАМТН,
във връзка с контрола върху качеството на
твърдите горива.“
§ 6. В приложението към чл. 5, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Главна дирекция „Инспекция
за държавен технически надзор“ числото
„92“ се заменя със „102“.
2. На ред „Главна дирекция „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“
числото „111“ се заменя с „81“.
3. Накрая се създава ред:
„Главна дирекция „Контрол на качеството
на горивата за битово отопление“
20“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3189
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 23 АПРИЛ 2019 Г.

за допълнение на Наредбата за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30, 32 и 68
от 2017 г. и бр. 2 и 54 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 11, ал. 2 след
думите „прекъсване на наличността на ИСУН“
се добавя „в предходния на или“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират по Закона за лечебните заведения и
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните
заведения и Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Тарифата за таксите, които се събират
по Закона за лечебните заведения, приета с
Постановление № 37 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 16 от 2011 г.).
2. Тарифата за таксите, които се събират
от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето
и Закона за лечебните заведения, приета с
Постановление № 166 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм.,
бр. 42 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ТАРИФА

за таксите, които се събират по Закона за
лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Раздел I
Такси, събирани от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“
Чл. 1. (1) За издаване на удостоверение за
регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално
вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения се събира такса 104 лв.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при първоначално вписване в
регистъра на лечебните заведения по чл. 41,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения, когато
лечебното заведение ще извършва и дейности
по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки и/или дейности
по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се
събира такса 1100 лв.
(3) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна
на вписаните обстоятелства в регистъра на
лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 – 5
и 7 от Закона за лечебните заведения се
събира такса 64 лв.
(4) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на
видовете дейности, за които е регистрирано
лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от
Закона за лечебните заведения, се събира
такса 92 лв.
(5) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на
видовете дейности, за които е регистрирано
лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от
Закона за лечебните заведения, когато същото
ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от
Закона за здравето, се събира такса 1100 лв.
Чл. 2. (1) За издаване на удостоверение
за извършване на лечебна и диагностична
дейност по чл. 2а от Закона за лечебните
заведени я п ри п ървонача лно вписване в
регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се събира такса 64 лв.
(2) За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност
по чл. 2а от Закона за лечебните заведения
при промяна на вписаните в регистъра по
чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения
обстоятелства се събира такса 48 лв.
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Чл. 3. За издаване на удостоверение за
обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от
Закона за лечебните заведения, се събира
такса 5 лв.
Чл. 4. За издаване на удостоверение на
лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани
и к летк и за извършване на дейности по
трансплантация на органи, тъкани и клетки
в съответствие с утвърдените медицински
стандарти се събира такса 1000 лв.
Чл. 5. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на органи, предназначени
за трансплантация, се събира такса 20 лв.
Чл. 6. За издаване на разрешение за износ в трети страни на тъкани и/или клетки,
предназначени за трансплантация, се събира
такса 20 лв.
Чл. 7. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на тъкани и/или клетки,
предназначени за трансплантация, се събира
такса 20 лв.
Чл. 8. За издаване на разрешение за износ
за трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 20 лв.
Чл. 9. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се събира такса 20 лв.
Чл. 10. За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение
се събира такса 5 лв.
Раздел II
Та кси, с ъби ра ни от Минис терс твото на
здравеопазването
Чл. 11. (1) За издаване на разрешение за
осъществяване на лечебна дейност по чл. 46
от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения се
събира такса 2100 лв.
(2) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от
Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, когато
лечебното заведение ще извършва и дейности
по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки и/или дейности
по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се
събира такса 3000 лв.
(3) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от
Закона за лечебните заведения при промяна
на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 2
от Закона за лечебните заведения се събира
такса 1100 лв.
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(4) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от
Закона за лечебните заведения при промяна
на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5
от Закона за лечебните заведения се събира
такса 1124 лв.
(5) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от
Закона за лечебните заведения при промяна
на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 и
5 от Закона за лечебните заведения, когато
лечебното заведение ще извършва и дейности
по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки и/или дейности
по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се
събира такса 2120 лв.
(6) За издаване на препис от разрешение
за лечебна дейност по чл. 46 от Закона за
лечебните заведения се събира такса 9 лв.
(7) За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, се събира такса 9 лв.
Чл. 12. (1) За получаване на одобрение
от министъра на здравеопазването по чл. 90,
ал. 2 от Закона за лечебните заведения се
събират следните такси:
1. за лечебно заведение за болнична помощ,
комплексен онкологичен център, център за
психично здраве и център за кожно-венерически заболявания в зависимост от броя на
структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории),
в които се иска да се осъществява клинично/
следдипломно обучение:
а) с до 5 структури – 2100 лв.;
б) с от 5 до 10 структури – 2500 лв.;
в) с от 10 до 15 структури – 2900 лв.;
г) с от 15 до 20 структури – 3300 лв.;
д) с над 20 структури – 3700 лв.;
2. за диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център,
медико-дентален център и самостоятелна
медико-диагностична лаборатория – 1650 лв.;
3. център за спешна медицинска помощ,
център за трансфузионна хематология и диализен център – 1650 лв.;
4. индивидуална или групова практика за
първична или специализирана медицинска
помощ – 450 лв.
(2) В таксите по ал. 1 не са включени
разходи за командировки на председателите
и членовете на експертните комисии. Тези
разходи са за сметка на лечебните заведения.
Чл. 13. Документът за платена държавна
такса се прилага към заявленията по настоящата тарифа.
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Чл. 14. При прекратяване на започнала
процедура по тарифата внесената такса не
се възстановява освен ако в закон е предвидено друго.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 41, ал. 4 и чл. 49, ал. 5 от
Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 6
от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 4, буква „о“ от Закона
за държавните такси.
3253

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между правителството на
Република България, правителството на Република Гърция, правителството на Румъния
и правителството на Република Сърбия за
създаване на Инициативен организационен
комитет за подаване на съвместни кандидат у ри за домак инства на Европейското
първенство по футбол на УЕФА през 2028 г.
и на Световното първенство по футбол на
ФИФА през 2030 г.
(Одобрен с Решение № 185 от 5 април 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 13 април 2019 г.)
Правителството на Република България,
Правителството на Република Гърция������
,�����
Правителството на Румъния и Правителството
на Реп ублика Сърби я (наричани от сега
нататък „Страните“),
Вярвайки в укрепването на съществуващите взаимоотношения между техните приятелски страни и взаимното им сътрудничество,
В желанието си да установят общи цели
и да укрепят взаимоотношенията си в областта на спорта на основата на принципите
за равенство и взаимна полза,
Вземайки предвид договореното от представителите на Страните на срещата на Съвета на високо равнище за сътрудничество
между България, Гърция, Румъния и Сърбия,
проведена в Белград на 22 декември 2018 г.,
Се договориха за следното:
Член 1
С настоящото Страните създават Инициативен организационен комитет за подаване
на съвместни кандидатури за домакинства на
Европейското първенство по футбол на УЕФА
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през 2028 г. и на Световното първенство по
футбол на ФИФА през 2030 г. (наричан от
сега нататък „Инициативен организационен
комитет“) с председатели министрите, отговарящи за спорта от всяка Страна, или техни
представители, определени за тази цел.
Инициативният организационен комитет
ще се състои от четирима представители на
всяка от Страните. Освен министрите, отговарящи за спорта, или техните представители
като членове той ще включва по едно официално лице от всяка от Страните и двама
представители от националните футболни
асоциации. Членовете на Инициативния организационен комитет се номинират от Страните при подписването на този Меморандум
за разбирателство.
Член 2
Инициативният организационен комитет
ще отговаря за оформянето на рамката за
подаване на съвместните кандидат у ри за
домакинства на Европейското първенство по
футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното
първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.,
в частност той следва:
1. да изясни изискванията на организаторите относно правилата за кандидатстване;
2. да опише съществуващия национален капацитет с оглед отговаряне на всички условия;
3. да установи допълнителните потребности
на всички Страни, които имат отношение
към отговарянето на условията за подаване
на кандидатурите.
Член 3
1. Председателството на Инициативния
организационен комитет ще се осъществява
за шест месеца последователно на принципа
на ротацията по азбучен ред на имената на
Страните.
2. Инициативният организационен комитет
ще провежда редовни срещи два пъти годишно
или при необходимост, в повечето случаи – в
столиците на Страните.
3. Сесиите на Инициативния организационен комитет ще бъдат предшествани от
подготвителни срещи на ниво старши служители и експерти от националните футболни
асоциации на четирите държави, които могат
да се провеждат и чрез видеовръзка.
4. В случай че е необходимо, Инициативният организационен комитет ще организира
извънредни сесии при писмено искане на една
от Страните.
5. Инициативният организационен комитет
може да покани за участие в сесиите представители от други области (като напр. финанси,
транспорт, инфраструктура и т. н.).
6. Министерствата, отговарящи за спорта
в Страните, ще отговарят за координацията,
подготовката и мониторинга на сесиите и
подготвителните срещи на Инициативния
организационен комитет.
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7. Доклади от сесиите на Инициативния
организационен комитет ще бъдат изпращани
до Страните.
Член 4
Страните се договарят, че всички форми
на сътрудничество в рамките на този Меморандум за разбирателство се осъществяват в
рамките на съответните им налични бюджети
и ресурси. Финансовите условия ще се съгласуват взаимно от договарящите се Страни за
всеки конкретен случай.
Член 5
Всички спорове, възникващи от тълкуването или изпълнението на този Меморандум за
разбирателство, се уреждат чрез приятелски
консултации между Страните по дипломатически път.
Член 6
Настоящият Меморандум за разбирателство може да бъде изменян по искане на някоя от Страните и влиза в сила след писмено
съгласие на всички Страни с предложените
изменения.
Член 7
Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването
му. Остава в сила за 3 години от датата на
влизането в сила и след това ще бъде подновяван автоматично за последващи периоди от
по 2 години, освен ако някоя от Страните не
уведоми писмено другите Страни за своето
намерение да го прекрати най-малко 3 месеца преди изтичането на първоначалния или
последващите периоди на действие.
Подписан в Солун на 13 април 2019 г. в
четири оригинални екземпляра, всеки на български, гръцки, румънски, сръбски и английски език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на противоречие в тълкуването
предимство има английският текст.
3177

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за условията и реда за работа на Етичната
комисия за клинични изпитвания по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят:
1. условията и редът за работа на Етичната
комисия за клинични изпитвания по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ), наричана по-нататък „комисията“;
2. условията и редът за определянето на
поименния състав на комисията;
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3. изискванията към квалификацията на
лицата за контакт по чл. 107а, ал. 1 от ЗЛПХМ.
Чл. 2. Комисията изразява становища в
случаите, посочени в ЗЛПХМ и в Закона за
медицинските изделия.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
НА КОМИСИЯТА
Чл. 3. (1) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) За председател на комисията може да
бъде определено лице, магистър по медицина, което има поне една призната клинична
специалност в областта на медицината, образователна и/или научна степен „доктор“,
образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на общественото здраве
и/или здравния мениджмънт.
(3) Комисията включва медицински специалисти от различни медицински специалности,
които имат призната клинична специалност и
най-малко 5 години практически опит в областта на медицината. В комисията се включва
и магистър-фармацевт, който има най-малко
5-годишен практически опит в областта на
разработването и анализа на лекарствени
продукти и/или медицински изделия.
(4) За нуждите на своята работа комисията
може да привлича външни специалисти.
(5) Комисията включва не по-малко от
двама редовни членове с немедицинско образование – представители на двата пола, които
са пациенти или представители на представителните организации за защита правата на
пациентите.
(6) В състава на комисията задължително
се включва най-малко един правоспособен
юрист.
(7) Поименният състав на комисията се
определя по начин, който гарантира, че комисията в своята цялост притежава експертни
знания и опит за изразяване на становища
както в областта на лекарствените продукти,
така и на медицинските изделия.
(8) Мандатът на членовете на комисията е
с продължителност 4 години, като на всеки
две години една втора от състава на комисията се обновява.
(9) Член на комисията не може да бъде
назначаван в същата комисия за повече от
два последователни мандата.
(10) Съставът на комисията се обявява на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 4. Мандатът на член на комисията се
прекратява предсрочно:
1. при невъзможност за участие в заседанията на комисията за повече от 3 месеца;
2. ако за срок от три месеца не присъства
на поне 1/3 от проведените заседания;
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3. по лични причини след подаване на
изрично писмено искане за освобождаване
като член на комисията до министъра на
здравеопазването;
4. по обоснована преценка на министъра
на здравеопазването.
Чл. 5. Председателят на комисията осъществява следните функции:
1. ръководи дейността и отговаря за спазване правилата на работа;
2. утвърждава дневен ред на заседанията;
3. определя резервни членове, които да
вземат участие в заседание при заявено отсъствие на редовни членове;
4. ръководи заседанията на комисията;
5. предлага за одобрение на комисията
експертите за оценка на документация за
клинично изпитване;
6. предлага за одобрение на комисията участието на външни специалисти по чл. 3, ал. 3;
7. подписва становищата на комисията;
8. представлява комисията пред трети лица;
9. води кореспонденция от името на комисията;
10. отговаря за изработването и приемането
от комисията на писмени стандартни оперативни процедури в съответствие с правилата
за Добра клинична практика по чл. 106, ал. 2
от ЗЛПХМ;
11. утвърждава указания към заявителите
за изискванията към документацията, представяна за оценка на комисията, в случай на
необходимост;
12. отговаря за правилното съхранение на
документацията и архива на комисията;
13. представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на
комисията.
Чл. 6. Заместник-председателят на комисията:
1. подпомага председателя при изпълнение
на неговите функции и го замества в негово
отсъствие;
2. изпълнява задачи във връзка с дейността
на комисията, възложени му от председателя.
Чл. 7. Членовете на комисията:
1. участват в заседанията лично;
2. участват в обсъждането на постъпилите
за разглеждане в комисията документи;
3. изготвят и представят пред комисията
експертни доклади и становища;
4. гласуват явно въз основа на представената им документация и експертни доклади;
5. подписват протокола от заседанието, на
което са присъствали.
Чл. 8. (1) Външните специалисти изготвят и представят пред комисията експертен
доклад и становище в случаите, когато им е
възложено.
(2) Външните специалисти присъстват само
при обсъждане на точката от дневния ред, за
която са поканени.
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(3) Присъствието на външните специалисти
на съответното заседание на комисията се
отразява в протокола.
Чл. 9. (1) Работата на комисията се подпомага от секретар и технически сътрудници – служители на Изпълнителната агенция по
лекарствата, които не са членове на комисията.
(2) Секретарят на комисията:
1. подготвя проект за дневен ред за заседанията;
2. уведомява членовете за дневния ред;
3. следи за наличието на кворум;
4. изготвя присъствен лист за всяко заседание на комисията, в който се подписват
присъствалите членове на комисията и външните специалисти;
5. изготвя справка със списък на присъствалите и докладвали членове на комисията
и външни специалисти за всяко проведено
заседание;
6. води и съставя протокол на заседанията;
7. изготвя месечен отчет за дейността на
комисията.
(3) Техническите сътрудници имат право да
присъстват на заседанията. Те са без право на
глас и осъществяват функциите на секретаря
в негово отсъствие.
Чл. 10. (1) Комисията заседава най-малко
четири пъти месечно.
(2) По предложение на председателя или
членовете при необходимост комисията може
да провежда извънредни заседания.
(3) Заседанията на комисията се провеждат
в определения от председателя ден и час, за
който членовете са уведомени писмено от
секретаря не по-малко от 4 дни преди планираното заседание.
(4) Заседанията на комисията се ръководят
от председателя и се считат за редовни, ако
на тях присъстват най-малко половината плюс
един от нейните членове.
(5) Заседанията на комисията са закрити.
Чл. 11. (1) Становищата на комисията се
приемат с явно гласуване и квалифицирано
мнозинство две трети от присъстващите на
заседанието членове на комисията с право
на глас.
(2) Право да гласуват имат само членовете на комисията, които са присъствали на
обсъжданията и прегледа на документацията
по изпитването.
(3) Гласуването може да бъде „за“, „против“
или „въздържал се“.
Чл. 12. Комисията изработва и приема
писмени стандартни оперативни процедури в
съответствие с правилата за Добра клинична
практика.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ
ПО ЧЛ. 107А, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ
Ч л. 13. За л и це по ч л. 107a, а л. 1 о т
ЗЛП Х М може да бъде оп ределено лице,
което притежава образователно-квалифика-
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ционна степен „магистър“ по специалности
от професионални направления „Медицина“,
„Фармация“, „Здравни грижи“ или „Обществено здраве“, има най-малко 2 години опит
в областта на провеждането, наблюдението
или регулацията на клинични изпитвания на
лекарствени продукти и е преминало обучение
по Добра клинична практика.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 14. (1) Само членовете на комисията,
които не са в конфликт на интереси, не участват
в конкретното изпитване и са независими от
възложителя, лечебното заведение, където се
провежда клиничното изпитване, и от главния
изследовател, могат да участват в оценката на
клиничното изпитване, както и да гласуват и
да участват в обсъждането.
(2) За външни специалисти могат да бъдат
привличани лица, които не са в конфликт на
интереси, не участват в съответното изпитване
и са независими от възложителя, лечебното
заведение, където се провежда клиничното
изпитване, и от главния изследовател.
(3) Членовете на комисията и външните
специалисти не могат да имат частен интерес
или облага, които биха могли да повлияят на
тяхната безпристрастност при оценката на
клиничното изпитване.
(4) За удостоверяване на обстоятелствата по
ал. 1 – 3 членовете на комисията и външните
специалисти подписват декларация съгласно
приложението.
Чл. 15. (1) Член на комисията подава до
министъра на здравеопазването декларация
по чл. 14, ал. 4 в едномесечен срок от определянето му за член на комисията и ежегодно
до 31 януари.
(2) Външен специалист представя на председателя на комисията декларация по чл. 14,
ал. 4 в 7-дневен срок от привличането му.
Чл. 16. (1) Членовете на комисията и външните специалисти обявяват в началото на всяко
заседание тези свои интереси, които считат
за повлияващи тяхната безпристрастност по
отношение на определена точка от дневния
ред, като това се отбелязва в протокола от
заседанието.
(2) Член на комисията няма право да гласува
при вземане на решение по въпроси, по които
той или свързано с него лице има финансов
или частен интерес, като това обстоятелство
се отбелязва в протокола от заседанието.
Чл. 17. Членовете на комисията и външните
специалисти са длъжни да не разгласяват данни и обстоятелства, станали им известни при
или по повод осъществяваната от тях дейност
в комисията, за което подписват декларация.
Чл. 18. (1) За участията си в заседанията
и за изготвяне и представяне на експертни
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доклади членовете на комисията и външните специалисти, освен ако са лица по чл. 19
от Закона за администрацията, държавни
служители или лица по чл. 107а от Кодекса
на труда, получават възнаграждения, определени със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Членовете на комисията, които не живеят в столицата, получават командировъчни
средства от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Конфликт на интереси“ възниква, когато
член на комисията или външен специалист
има частен интерес, който може да повлияе
върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията
му в комисията.
2. „Частен интерес“ е всеки интерес, който
води до облага от материален или нематериален характер за член на комисията или
външен специалист, или за свързани с него
лица, включително всяко поето задължение.
3. „Облага“ е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове
или акции, както и предоставяне, прехвърляне
или отказ от права, получаване на стоки или
услуги безплатно или на цени, по-ниски от
пазарните, получаване на привилегия или
почести, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за
работа, длъжност, дар, награда или обещание
за избягване на загуба, отговорност, санкция
или друго неблагоприятно събитие.
4. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират
във фактическо съжителство, роднините по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до
втора степен включително;
б) физически и юридически лица, с които
член на комисията или външен специалист се
намира в икономически или политически зависимости, пораждащи основателни съмнения
в неговата безпристрастност и обективност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. След изтичане на първите две години от мандата на членовете на комисията
министърът на здравеопазването определя
половината от членовете, чийто мандат се
прекратява.
§ 3. Стандартните оперативни процедури по
чл. 12 се публикуват на интернет страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
едномесечен срок от приемането им.
§ 4. До влизане в сила на чл. 22, ал. 1,
т. 7 от ЗЛПХМ финансовото осигуряване на
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дейността на комисията се извършва съгласно
чл. 22, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ.
§ 5. Ръководителите на лечебните заведения, в които се извършват клинични изпитвания, определят лице за контакт по чл. 107а,
ал. 1 от ЗЛПХМ в срок до три месеца от
влизането в сила на чл. 107а от ЗЛПХМ.
§ 6. (1) Комисиите по етика, създадени
към лечебните заведения до влизане в сила
на този правилник, продължават да осъществяват дейността си до определяне на лице за
контакт по чл. 13, включително даване на
становище по чл. 112 от ЗЛПХМ за клинични
изпитвания, които се провеждат само в един
център на територията на Република България.
(2) В лечебните заведения, в които няма
създадени комисии по етика, ръководителят на
лечебното заведение определя лице или лица,
които изпълняват функциите по чл. 107а, ал. 1
от ЗЛПХМ до определяне на лицето по чл. 13.
§ 7. Правилникът се издава на основание
чл. 103, ал. 2 и 8, чл. 106, ал. 1 и чл. 107а,
ал. 3 от ЗЛПХМ.
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение
към чл. 14, ал. 4 и чл. 17
ДЕКЛАРАЦИЯ
за интереси и задължение за конфиденциалност
на членовете/външните специалисти на Етичната
комисия за клинични изпитвания към министъра
на здравеопазването
I. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНТЕРЕСИ
Долуподписаният/ата .......................................
...................................................................................
(трите имена)
В качеството ми на: ..............................................
Организация: ..........................................................
Служебен адрес: .....................................................
Телефон: …………… Електронна поща: .................
Във връзка с работата ми в Етичната комисия за клинични изпитвания към министъра
на здравеопазването декларирам, както следва:
1. Заетост във фармацевтична компания1 към
датата на издаване на заповедта 2 за определяне/промяна в състава на Етичната комисия за
клинични изпитвания:
1

„Фармацевтична компания“ означава всяко юридическо лице или едноличен търговец (ЕТ), което
изследва, разработва, произвежда, пуска на пазара
и/или разпространява лекарствени продукти. Договорните изследователски организации (CROs)
или търговски дружества с предмет на дейност
предоставяне на консултантски съвети или услуги
във връзка с посочените дейности, както и физическо лице, търговско дружество или организация,
която отговаря за стартирането, за управлението
и за осигуряването на финансирането или финансира клинично изпитване, попадат в обхвата на
определението за фармацевтична компания.
2
Можете да предоставите информация за интересите за период, по-дълъг от посочения..
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Терапевтични
показания

Период на
дейността

Подпис и дата: ………………………………
2. 3Финансови интереси 4 във фармацевтична компания през последните 5 години:
Вид финансов интерес и компания

Брой/размер

Дата на придобиване Дата на продажба

3. Извършени дейности срещу заплащане във фармацевтична компания през последните пет години
(моля определете периода чрез дати):

Подпис и дата: ………………………………
4. Други интереси или данни, които считате, че е нужно да бъдат узнати, включително относно
свързани лица 5 за последните три години:

Освен декларираните по-горе интереси с настоящата декларирам, че нямам други интереси и не
съществуват факти и обстоятелства, които считам, че трябва да бъдат известни на комисията и на
обществото.
Декларирам, че при промяна в обстоятелствата и/или при възникване на нови такива незабавно
ще ги декларирам.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК.
Тази декларация не ме освобождава от задължението да декларирам евентуален конфликт на
интерес/и в началото на всяка дейност на комисията.
Подпис и дата: ………………………………
II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Долуподписаният/ата .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(трите имена)
В качеството ми на: ............................................................................................................................................
Предвид следните определения:
„Дейности на комисията“ означава заседания (включително подготовката им и последващи дейности,
обсъждания, свързани с тях, и други свързани дейности) на комисията, експертна оценъчна дейност.
„Конфиденциална информация“ означава всяка информация, факти, данни и всички други въпроси,
за които получа сведения, пряко или косвено, в резултат на работата ми в комисията.
3
Следва да се посочи всяка дейност като служител, консултант, член на управителен съвет, консултативен съвет или на друг еквивалентен орган, координиращ изследовател или изследовател, вкл. и главен
изследовател.
4
„Финансови интереси“ означава всеки икономически дял, в това число:
– притежаване на акции и дялове, опции върху акции, облигации и/или друго участие в капитала; тук не
попадат случаи, в които лицето не оказва никакво влияние върху финансовото управление на компанията;
– обезщетение, такси, хонорари, заплати, безвъзмездни средства или друго финансиране (включително
наеми, спонсорства и стипендии), платени от фармацевтична компания на лицето в лично качество, различно от възстановяване на разумни разходи, пряко свързани с конференция/семинар (т.е. настаняване,
регистрационни такси и пътни разходи);
– права върху интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки, ноу-хау и/или авторски
права, отнасящи се до лекарствен продукт.
5
„Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по
съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително;
б) физически и юридически лица, с които член на комисията или външен специалист се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
* Забележка. Когато се касае за клинични изпитвания на медицински изделия, се попълва аналогична
информация за лицата, които извършват дейности в областта на медицинските изделия.
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„Конфиденциални документи“ означава всички
чернови, подготвителна информация, документи
и всички други материали заедно с информацията, съдържаща се в тях, до които имам достъп,
пряко или косвено, в резултат на работата ми в
комисията, както и всички записки и бележки,
свързани с конфиденциална информация или
конфиденциални документи.
При и по повод участието ми в дейности на
комисията се задължавам:
1) Да не разпространявам по какъвто и да е
начин конфиденциална информация или конфиденциален документ на трето лице.
2) Да не използвам конфиденциална информация или конфиденциален документ, свързан с
работата ми във връзка с дейности на комисията,
извън тези дейности.
Това задължение не е ограничено във времето
и не се отнася за документ или информация, за
които мога да докажа, че са ми били известни или
са станали публично достояние преди датата на
това задължение или които са станали публично
достояние по начин, който не включва неизпълнение на горните задължения.
Подпис и дата: ………………………………
3194

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Инспектората към Висшия съдебен съвет
и за дейността на администрацията и на
експертите (ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Инспекторатът осъществява надзор
и осигурява спазването на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2016/679“, на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на нормативните актове
в областта на защитата на личните данни при
обработването на лични данни от:
1. съда при изпълнение на функциите му
на орган на съдебната власт, и
2. прокуратурата и следствените органи при
изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването,
разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението
на наказания.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 7 се създава т. 7а:
„7а. осъществява надзор при обработването
на лични данни в случаите по чл. 17 ЗЗЛД;“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „чрез“ се добавя „предварителни консултации“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думите „на проверяващия екип“
се заличават, а след думата „предложение“ се
поставя запетая и се добавя „решение, наказателно постановление“.
§ 4. В чл. 20, ал. 1, т. 10 в края се добавя
„и по чл. 87, ал. 3 ЗЗЛД“.
§ 5. В чл. 21 се създават т. 4а и 4б:
„4а. разглежда искания за предварителни
консултации по чл. 17б и 65 ЗЗЛД, както и
жалби на субектите на данни за нарушаване на
правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
4б. изготвя предложения за прилагане на
принудителни административни мерки в случаите, предвидени в ЗЗЛД и този правилник;“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или заместващия го инспектор“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или заместващия го“ се
заличават.
§ 7. В чл. 37, т. 1 се създава буква „к“:
„к) поддържа регистър на уведомленията
за нарушения на сигурността на личните данни по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по
чл. 67 ЗЗЛД.“
§ 8. В чл. 42, ал. 1, т. 2 след думите „на проверките по“ се добавя „чл. 54, ал. 1, т. 15 и по“.
§ 9. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. участват в проверки по чл. 18 ЗЗЛД;“.
2. Създава се т. 5а:
„5а. участват в изготвяне на становища,
актове и решения по ЗЗЛД, както и в поддържането на регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД;“.
§ 10. В чл. 48, ал. 2 думите „по чл. 46, т. 6, 7
и 10“ се заменят с „по чл. 46, т. 1а, 5а, 6, 7 и 10“.
§ 11. В чл. 49, ал. 2 думите „по чл. 46, т. 4 – 7
и 10“ се заменят с „по чл. 46, т. 1а, 4 – 7 и 10“.
§ 12. В чл. 50 се създава ал. 4:
„(4) Съобразно специализацията и правомощията си по ал. 1 експертите от звено
„Аналитично“ участват и при изпълнение на
дейности по чл. 46, т. 1а, 4, 5а – 8 и 10.“
§ 13. В чл. 53, ал. 2, т. 2 в края се поставя
запетая и се добавя „както и проверки по
чл. 18 ЗЗЛД“.
§ 14. В чл. 64, ал. 1 думите „или заместващия го инспектор“ се заличават.
§ 15. В чл. 69 се създава ал. 4:
„(4) Едновременно с декларацията за имущество и интереси съдиите, прокурорите и
следователите могат да подадат и отделна
декларация за съгласие за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за
кредитните институции по образец, утвърден
от главния инспектор.“
§ 16. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
с „в съответствие с чл. 175а, ал. 3, т. 2 ЗСВ“.
2. В ал. 3 думата „закона“ се заменя с „изискванията“.
§ 17. В чл. 73 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думата „тримесечен“ се заменя с
„шестмесечен“.
2. В ал. 2 в края цифрата „6“ се заменя
със „7“.
§ 18. В глава пета се създава раздел VІ „а“
с чл. 94а – 94о:
„Раздел VІ „а“
Организация и ред за осъществяване на надзор
при обработването на лични данни в случаите
по чл. 17 ЗЗЛД
Чл. 94а. (1) При осъществяване на надзор
при обработването на лични данни в случаите
по чл. 17 ЗЗЛД Инспекторатът:
1. извършва по искане на съда, прокуратурата или следствените органи предварителни
консултации съгласно чл. 17б и 65 ЗЗЛД;
2. извършва проверки, включени в годишната му програма или по сигнали, във връзка
със спазване изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 и на ЗЗЛД;
3. разглежда жалби на субектите на данни
за нарушаване на правата им по Регламент
(ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД;
4. прилага принудителни административни
мерки по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД;
5. в предвидените от закона случаи изразява
становища по проекти на нормативни актове, на
административни мерки или по други въпроси,
свързани със защитата на личните данни;
6. оказва съдействие на субектите на данни
при упражняване на правата им по чл. 54,
ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД;
7. осъществява сътрудничество с други надзорни органи, в т.ч. и съответните надзорни
органи на другите държави – членки на Европейския съюз, с оглед спазване на правилата
за защита на личните данни.
(2) При осъществяване на надзора по чл. 17
ЗЗЛД Инспекторатът може да разглежда и други
производства по свое решение или когато това
е предвидено в закон.
(3) За производствата по ал. 1 и 2 не се
събират държавни такси.
Чл. 94б. (1) Инспекторатът разглежда искания за предварителни консултации, подадени
от съда при изпълнение на функциите му на
орган на съдебната власт, и се произнася с
писмено становище в срок до осем седмици.
(2) В искането задължително следва да се
посочи:
1. информация за задълженията на администратора, съвместните администратори и
обработващите лични данни, които се занимават с обработването;
2. целите на планираното обработване и
средствата за него;
3. предвидените мерки и гаранции за защита
на правата и свободите на субектите на данни
по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД;
4. координатите за връзка с длъжностното
лице по защита на данните;
5. оценката на въздействието върху защитата на данните по чл. 35 от Регламент (ЕС)
2016/679 или по чл. 64 ЗЗЛД.
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(3) Искането се разглежда от инспектор,
определен на принципа на случайния подбор
от главния инспектор.
(4) В двуседмичен срок от постъпването на
искането инспекторът извършва предварително
проучване, което приключва с докладна записка
до главния инспектор.
(5) Докладната записка съдържа:
1. искане за удължаване на срока за извършване на предварителната консултация,
когато сложността на планираното обработване
налага това;
2. описание на събраната до момента информация, както и допълнителната информация, която ще е необходима за извършване на
предварителната консултация, включително
информация от администратора или обработващия лични данни;
3. предложение за прилагане на мерките
по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или за налагане на
административно наказание по глава девета
от ЗЗЛД;
4. предложение за произнасяне по искане
за предварително разрешение във връзка с
обработването на лични данни, когато това се
налага за изпълнение на задача в обществен
интерес.
(6) Когато с докладната записка се прави
предложение за прилагане на мерките по
чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД или за произнасяне по искане за предварително разрешение във връзка
с обработването на лични данни, инспекторът,
който разглежда искането за предварителна
консултация, изготвя съответното предложение и го внася за обсъждане на заседание на
Инспектората.
(7) Главният инспектор със заповед удължава
срока за извършване на предварителната консултация с още до шест седмици. Съответният
инспектор следва да уведоми администратора
или обработващия лични данни за удължаването на срока за извършване на предварителната
консултация и причините за това в едномесечен
срок от получаването на искането.
(8) Сроковете по ал. 1 и ал. 7, изр. първо не
текат, докато Инспекторатът получи допълнително поисканата информация.
(9) Когато искането за предварителна консултация е направено от прокуратурата или
следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наказания, становището се изготвя в срок до шест
седмици, който може да бъде удължен с още
един месец. Тези срокове не спират да текат.
Чл. 94в. (1) Становището по предварителната консултация се внася на заседание на
Инспектората в срок не по-късно от две седмици преди изтичане на срока за произнасяне
по консултацията.
(2) Със становището може да се направи и
предложение за прилагане на мерките по чл. 84,
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ал. 1 ЗЗЛД и/или за налагане на административно наказание по глава девета от ЗЗЛД.
Чл. 94г. (1) При условията и по реда на чл. 94б
и 94в Инспекторатът разглежда и искания на
органите на съдебната власт за изразяване на
становища по принципни въпроси, свързани
със защитата на личните данни.
(2) Становището по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Инспектората в 7-дневен
срок след заседанието.
Чл. 94д. (1) Проверките за спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД се
извършват от Инспектората съобразно годишната му програма или въз основа на сигнали
за допуснати нарушения.
(2) Плановите проверки се извършват по
реда на чл. 54 – 56.
(3) Проверката приключва с акт за резултати,
който се подписва от инспектора и съдържа
номер на заповедта за възлагане на проверката,
органа на съдебната власт, който е проверяван,
вида, задачите, периода и обхвата на проверката,
името на проверяващия инспектор и експертите, които го подпомагат, констатациите от
извършената проверка, изводи и предложения.
(4) Когато при проверката бъде установено
нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 или на
ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента
на нарушението се прилагат мерките по чл. 84,
ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага административно
наказание по глава девета от ЗЗЛД.
Чл. 94е. (1) Сигнал е всяко искане, различно от жалба на субект на данни, отправено
до Инспектората във връзка с нарушения на
Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на ЗЗЛД. За
сигнал се приема и публикация в средствата
за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 4, т. 2 и 3.
(2) Всеки сигнал се регистрира в Инспектората незабавно след постъпването му.
(3) Сигнали, които не са от компетентността
на Инспектората, незабавно се препращат по
компетентност на съответния орган.
(4) Всеки сигнал трябва да съдържа:
1. трите имена, единен граждански номер,
адрес, телефон, факс и електронен адрес на
подателя;
2. данни за администратора или когато това
е приложимо, за обработващия лични данни;
3. описание на твърдяното нарушение, в
т. ч. място и период на извършване, характер
на използваните данни и операции, както и
всякакви други обстоятелства, при които е
било извършено;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис на подателя.
(5) Към сигнала може да се приложат всякакви писмени доказателства, с които подателят
разполага по случая.
(6) Главният инспектор утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет
страницата на Инспектората, както и на място.
Чл. 94ж. (1) Сигналът се разпределя от главния инспектор по реда на чл. 64. Работата по
сигнала може да протича в две фази:
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1. предварително проучване;
2. проверка по реда на чл. 94д, ако се установи необходимост от нейното извършване.
(2) При предварителното проучване се преценява редовността и допустимостта на сигнала.
При необходимост се събират допълнителни
материали с оглед изясняване на изложеното
в сигнала.
(3) Ако сигналът не отговаря на някое от
изискванията на чл. 94е, ал. 4, на подателя
се изпраща съобщение за отстраняване на
допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението. Ако в този срок
нередовностите не бъдат отстранени, сигналът
не се разглежда.
(4) Когато при предварителното проучване
се установи, че сигналът е неоснователен, се
изготвя мотивирано становище, което се изпраща на подателя.
Чл. 94з. Когато сигналът е от компетентността на Инспектората и са налице данни за
допуснати нарушения, се извършва проверка
по реда на чл. 94д.
Чл. 94и. (1) Субект на данни има право да
подаде жалба до Инспектората за нарушаване
на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и
по ЗЗЛД при условията и по реда на чл. 38б
ЗЗЛД. Главният инспектор утвърждава образец на жалбата, който е достъпен на интернет
страницата на Инспектората и на място.
(2) Жалбата може да се подаде с писмо, по
факса или по електронен път по реда на Закона
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Не се разглеждат анонимни
жалби, както и жалби, които не са подписани
от подателя или от негов представител.
(3) Жалбата се разглежда от инспектор по
реда на чл. 38в ЗЗЛД.
(4) Когато при разглеждането на жалбата
бъде установено нарушение на Регламент (ЕС)
2016/679 или на ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат
мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага
административно наказание по глава девета
от ЗЗЛД.
Чл. 94к. (1) В случаите по чл. 39 ЗЗЛД субект на данни има право да обжалва действия
и актове на администратор или на обработващ
лични данни направо пред съда.
(2) Субектът на данни може да поиска от
Инспектората издаването на удостоверение
за липса на висящо пред него производство
във връзка със същия спор. Удостоверение се
издава и по искане на съда.
(3) Искането за удостоверение се разпределя
от главния инспектор на изрично определени
от него служители, които извършват справка
дали същият субект на данни е подавал в Инспектората жалба със същия предмет.
(4) Служителите по ал. 3 изготвят удостоверението в срок до седем дни от постъпване
на искането.
(5) Удостоверението се подписва от главния
инспектор или оправомощен от него инспектор.
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Чл. 94л. (1) Инспекторатът води и поддържа
регистри по чл. 21, ал. 1 ЗЗЛД, които не са
публични.
(2) Регистърът по чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД
съдържа:
1. данни за администратора, подал уведомлението;
2. описание на нарушението на сигурността
на личните данни, включително категориите и
приблизителния брой на засегнатите субекти
на данни и категориите и приблизителния брой
на засегнатите записи на лични данни;
3. името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на
друго звено за контакт, от което може да се
получи повече информация;
4. описание на евентуалните последици от
нарушението на сигурността на личните данни;
5. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с
нарушението на сигурността на личните данни,
включително предприетите по целесъобразност
мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици;
6. всяка друга необходима информация.
Чл. 94м. (1) При отказ по чл. 54, ал. 3, чл. 55,
ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД субектът на
данните има възможност да подаде писмено
заявление за упражняване на правата си до
Инспектората в 14-дневен срок от уведомяването му от администратора.
(2) Заявлението може да се подаде с писмо,
по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и трябва да съдържа:
1. име, адрес, единен граждански номер или
личен номер на чужденец или друг аналогичен
идентификатор, или други идентификационни
данни на физическото лице, определени от
администратора, във връзка с извършваната
от него дейност;
2. данни за администратора;
3. описание на искането;
4. предпочитана форма за получаване на
информация при упражняване на правата по
чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и
7 ЗЗЛД;
5. подпис, дата на подаване на заявлението
и адрес за кореспонденция.
(3) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага
и пълномощното.
(4) Ако заявлението не отговаря на някое
от изискванията по ал. 2 или 3, на подателя
се изпраща съобщение за отстраняване на
допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението. Не се разглеждат
анонимни заявления и заявления, по които
нередовностите не са отстранени.
Чл. 94н. (1) Заявлението се разглежда от инспектор, определен на принципа на случайния
подбор от главния инспектор.
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(2) При разглеждането на заявлението се
събират всички данни, относими към постановения отказ, и се изисква информацията
по чл. 55, ал. 5 ЗЗЛД от администратора или
обработващия лични данни.
(3) Когато се установи, че постановеният
отказ по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56,
ал. 6 и 7 ЗЗЛД е законосъобразен, на субекта
на данни се изпраща уведомление за това, че
са извършени всички необходими проверки или
справки, както и за неговото право да потърси
защита срещу действията на администратора
по съдебен ред.
(4) Когато се установи, че отказът е незаконосъобразен, се извършва проверка по реда
на чл. 94д, при която, ако бъде установено
нарушение на ЗЗЛД, в зависимост от характера и степента на нарушението се прилагат
мерките по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД и/или се налага
административно наказание по глава девета
от ЗЗЛД. Субектът на данни се уведомява за
резултата от проверката, както и за правото
му да потърси защита по съдебен ред.
(5) Уведомяването по ал. 3 и 4 се извършва
в тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 94м в Инспектората. На субекта на
данни може да бъде предоставена всяка друга
информация, свързана с упражняване на правата му по случая, ако нейното предоставяне
не би възпрепятствало постигането на някоя
от целите по чл. 54, ал. 3 ЗЗЛД.
Чл. 94о. (1) Инспекторатът сътрудничи
със съответните надзорни органи на другите
държави – членки на Европейския съюз, чрез:
1. разработване на програми и планове за
съвместни мероприятия, обмяна на опит и
информация;
2. участие в международни симпозиуми и
научни конференции;
3. привличане на изтъкнати чуждестранни
специалисти като преподаватели или под друга
форма;
4. изпращане на служители на краткосрочни
или дългосрочни специализации;
5. участие в международните проекти на
Европейския комитет, съвместни разработки
и изследвания;
6. всякакви други подходящи форми.
(2) Инспекторатът отправя и изпълнява
искания за консултации и проверки.
(3) Исканията следва да съдържат цялата
необходима информация, включително целта
и основанията на искането.
(4) Инспекторатът предприема мерки, за да
се отговори на искането на друг надзорен орган
своевременно и не по-късно от един месец след
получаване на искането.
(5) Инспекторатът може да откаже да изпълни искане по ал. 2, като мотивира отказа
си, когато:
1. не е компетентен относно предмета на
искането или мерките, които се изисква да
изпълни;
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2. изпълнението на искането би нарушило
законодателството на Република България или
правото на Европейския съюз.
(6) Инспекторатът информира искащия надзорен орган за резултатите или за напредъка
на предприетите мерки в отговор на искането.
Обменената информация се използва единствено за целите, за които е поискана.“
§ 19. В глава пета наименованието на раздел
VІІІ се изменя така:
„Принудителни административни мерки и
административни наказания“.
§ 20. В раздел VІІІ преди чл. 98 се създава
чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) В случаите, предвидени в ЗЗЛД
и този правилник, Инспекторатът прилага принудителни административни мерки по чл. 84,
ал. 1 ЗЗЛД.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с решение
на Инспектората по предложение на инспектора, извършил предварителна консултация
или проверка по ЗЗЛД или разгледал жалба
на субект на данни във връзка с нарушения на
Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД.“
§ 21. В чл. 98, ал. 4 в края думата „закона“
се заменя с „изискванията“.
§ 22. Създават се чл. 98а и 98б:
„Чл. 98а. Главният инспектор със заповед оправомощава определени служители да съставят
актовете за установяване на административни
нарушения по ЗСВ и ЗЗЛД, както и да водят
регистрите по чл. 98, ал. 2 и чл. 98б, ал. 1, като
при необходимост могат да поискат информация
за попълване на регистъра от всички звена в
Инспектората.
Чл. 98б. (1) За нарушенията на Регламент
(ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД, за приложените
принудителни административни мерки и за
наложените административни наказания по
глава девета от ЗЗЛД се води електронен регистър, който не е публичен.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер по ред на записа;
2. данни за администратора или обработващия лични данни, извършил нарушението;
3. номер на съответната преписка в Инспектората;
4. описание на констатираното нарушение;
5. приложена принудителна административна мярка или наложено административно
наказание;
6. обжалване на решението за прилагане на
принудителна административна мярка или на
наказателното постановление;
7. резултат от инстанционния контрол.“
Заключителна разпоредба
§ 23. Този правилник влиза в сила от 2 май
2019 г.
Главен инспектор:
Теодора Точкова
3227
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за
регистрация на горски разсадници, както и за
производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост (ДВ, бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 преди абревиатурата „РДГ“
се добавя „съответната“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. данни за адрес, номер по действащ план,
номер на имот по картата на възстановената
собственост или за имоти в райони с одобрена
кадастрална карта – идентификатор за всеки
от имотите, определен по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
документ за собственост или документ, удостоверяващ правото на ползване на имота, и
документ за платена такса за разглеждане на
заявлението за извършване на регистрацията.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 думите „ЛЗС и ГСС“ се
заменят със „съответните лесозащитна станция
(ЛЗС) и горска семеконтролна станция (ГСС)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„МЗХ“ се заменя с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
Министър:
Румен Порожанов
3266

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата
на биологично производство, етикетиране
и контрол, и за издаване на разрешение за
контролна дейност за спазване на правилата
на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.; изм.,
бр. 93 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 36 ал. 5 се изменя така:
„(5) При изтичане на преходния период по
ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на първото
за дадено стопанство писмено доказателство
по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за
биологична продукция контролиращото лице
взема най-малко една проба от поне една култура или продукт и я предоставя за анализ за
установяване на наличието на продукти и/или
вещества, които не са разрешени за биологичното производство, в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10
работни дни от получаване на лабораторния
анализ, удостоверяващ липса на неразрешени
продукти и/или вещества, и след изтичане на
преходния период на всеки оператор, отговарящ
на изискванията за биологично производство,
се издава писмено доказателство по чл. 29
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от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична
продукция.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 6
се правят следните изменения и допълнения:
1. В „А. Обща част“:
а) в т. 3 се създава изречение второ: „Степените във възходящ ред съобразно тежестта на
нарушението са, както следва: 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.“;
б) в т. 5.4 след думите „(за стопанства, преминали преходния период)“ се създава нов ред:
„Когато на оператора е наложена мярка 5.3
или 5.4 и писменото доказателство по чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 е
отнето или ограничено и същият извърши
ново нарушение, за което следва да се наложи
мярка 5.3 или 5.4, срокът на първоначалната
мярка се удължава, като продължителността
се съгласува с компетентния орган.“;
в) създава се т. 5.5:
„5.5. В случай на установено замърсяване
с неразрешени за биологичното производство
продукти и/или вещества по независещи от
оператора събития, съответно причини, се
налага забрана за пускане и/или предлагане на
пазара на определена партида или продукция
като биологична и/или в преход, премахване
на термините, указващи биологичен метод
на производство или производство в преход в
етикетирането и рекламата на цялата партида
или продукция, и премахване на определената
партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007. Контролиращото лице писмено
уведомява компетентния орган, Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите
контролиращи лица и БАБХ за наложената
мярка в срок до 3 работни дни от налагането.
Към уведомлението до компетентния орган се
прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото
лице следи за прилагане на наложената мярка
и одобрява предпазните мерки, които трябва
да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества.
Преди включване на следваща продукция
от засегнатите животни, парцели, райони за
събиране, пчелни семейства и аквакултури в
писмено доказателство по чл. 29, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 834/2007 се вземат проби
от контролиращото лице и се предоставят за
анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи
засегнати животни, парцели, пчелни семейства,
аквакултури стартира нов преходен период на
същите.“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. Контролиращите лица прилагат следните
мерки към операторите:
6.1. В случай на мотивирано съмнение, че
продукт не е в съответствие с разпоредбите на
„
1.10.

Всички
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биологичното производство, контролиращото
лице налага временна забрана за продажба на
продукта като биологичен и/или в преход за
определен от контролиращото лице срок до
доказване или отстраняване на съмненията,
но не по-дълъг от 30 дни или до получаване
на резултата от извършен лабораторен анализ.
• Преди вземането на решение се дава
възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи коментар по съмнението.
• Ако съмнението на контролиращото лице
не бъде потвърдено в дадения от него срок,
същото се отменя най-късно с изтичането му
или до получаване на резултатите от извършения лабораторен анализ.
При потвърждаване на съмнението се налага
съответната мярка от списъка по буква „Б“
или се прилага т. 4.
6.2. При установено наличие на неразрешени
продукти и/или вещества за биологичното производство в партида или продукция по решение
на контролиращото лице се налага временна
забрана за пускане и/или предлагане на пазара
на определена партида или продукция като
биологична и/или в преход. Контролиращото
лице извършва проследяване в срок от 30 дни
или до излизане на резултати от извършен
лабораторен анализ, за да установи причините
от замърсяването.
При установена употреба на неразрешени
за биологичното производство продукти и/или
вещества от оператора се налага мярка 5.4.
При установено наличие на неразрешени за
биологичното производство продукти и/или
вещества, които не са използвани от оператора,
се налага мярка 5.5.“;
д) създава се т. 8:
„8. При налагане на мярка 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 или
6.2 контролиращото лице извършва проверка
за продадени количества от замърсената партида и/или продукция и уведомява останалите
контролиращи лица и компетентното звено
за оператори, които са закупили количества
от същите. Контролиращите лица, под чийто
контрол операторите са закупили продукти,
неотговарящи на изискванията, предприемат
всички необходими мерки и действия същите
да не се предлагат на пазара с позоваване на
метода за биологично производство.“;
е) създава се т. 9:
„9. В случай на продажба на продукти и/или
продукция като биологични и/или в преход,
при ограничено или отнето писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007 за същите за цялото стопанство,
се налага мярка 5.4.“
2. В „Б. Специална част“ в таблицата се
правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1. „Минимални изисквания и система
на контрол“ се създава ред 1.10:

На л и ч ие н а нера з р ешен и Чл. 5 и във връзка с приложение II от Реглапродукти и/или вещества в мент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1,
биологичното производство втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.5

“
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б) в т. 4 „Растениевъдство“ ред 4.9 се отменя;
в) в т. 8 „Преработка“ на ред 8.1 в колона
„Правно основание“ думите „чл. 26, параграф 5“ се заменят с „чл. 26, параграф 3“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
3270

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда
за създаване и поддържане на публичен
регистър на лицата, които имат право да
извършват дейности по консервация и реставрация (обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г.; изм.,
бр. 33 от 2012 г. и бр. 27 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато документ по чл. 5, ал. 2, 3
и 4 е за придобито висше образование в
българско висше училище след 1.01.2012 г.,
длъжностните лица от Министерството на
културата изискват необходимата информация по служебен път.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:
„ Приложение № 1
ДО МИНИСТЪРА
НА КУЛТУРАТА

към чл. 5, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..........................................................................
...............................................................................
Гражданство: ..................................... (държава)
Постоянен адрес:
град/село ..............................................., п.к. ...... ,
община ................................., район ................... ,
кв./ж.к. ......................................, ул. ....................
...................... № ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. . ,
телефон ......................., e-mail ............................
А дрес за кореспонденция:
град/село ..............................................., п.к. ...... ,
община ................................., район ................... ,
кв./ж.к. ......................................, ул. ....................
...................... № ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. . ,
телефон ......................., e-mail ............................
УВА Ж АЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С настоящото заявявам на основание чл. 165,
ал. 1 от ЗКН желанието си:
1. Да бъда вписан/а в публичния регистър
на лицата, които имат право да извършват

ВЕСТНИК
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дейности по консервация и реставрация, както
и адаптация на културни ценности в следната/
ите област/и на дейност:
 архитект у рно-строителни, археологически,
парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези
характеристики;
 произведения на изящните и приложните
изкуства, както и археологически, писмени и
книжовни, етнографски и други с тези характеристики;
 технически съоръжения, механизми и други
подобни предмети, както и етнографски с тези
характеристики;
 природни образци и антропологични останки,
и със следната специалност: .............................
Попълва се само от лицата, придобили висше
образование в българско висше училище след
1.01.2012 г.
ЕГН:

№ на диплома:

Забележка. При наличие на повече от една диплома
за придобито висше образование в българско висше
училище се посочват номерата на всяка.

2. Да се актуализират данните в регистъра,
подадени със заявление № .......................... г., поради промяна в следните вписани обстоятелства:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3. Давам съгласие, ако бъда включен в регистъра по чл. 165, ал. 1, в публичната част на регистъра да бъдат вписани следните данни за контакт:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Приложения: .............................
ЗА ЯВИТЕЛ:
Подпис: .....................................
Дата: ......................................... “

Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № Н-00-0005 от 2010 г.
за условията и реда за възпроизвеждане на
културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., ДВ,
бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г.,
бр. 13 и 95 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения :
1. В чл. 6:
а) в ал. 3 т. 7 се отменя;
б) създава се ал. 4:
„(4) Длъжностните лица от Министерството на културата изискват по служебен път
становището на Националния институт за
недвижимо културно наследство при изработване на копие или реплика на недвижима
културна ценност.“
2. Приложение № 1 се изменя така:
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„ Приложение № 1

към чл. 6, ал. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..........................................................................
...............................................................................
.............................................................................. ,
(име/наименование на заявителя, постоянен адрес – за физическите лица, единен идентификационен
код, седалище и адрес – за юридическите лица)
представляван от ................................................
...............................................................................
...............................................................................
(трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за
изработване на .......... броя копия/реплики на
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(наименованието на културната ценност)
Мотиви и цели за изработване на копието/
репликата:
...............................................................................
...............................................................................
Копието/репликата ще бъдат изработени от:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(име/наименование, адрес за кореспонденция, единен
идентификационен код, лица, които представляват
проектанта и/или изпълнителя, номер на удостоверението, с което лицето е вписано в регистъра
по чл. 165, ал. 1 от ЗКН)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Историческа справка за културната ценност.
2. Писмено съгласие на собственика, съответно на директора на музея.
3. Специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие
или реплика.
4. Описание на технологичния процес на
изработването и техника на изпълнението.
Дата: ...................
Подпис: .......................

печат “

§ 4. В Наредба № 4 от 2015 г. за условията
и реда за осъществяването на дейностите
по консервация и реставрация на движими
културни ценности (ДВ, бр. 46 от 2015 г.)
в приложението към чл. 21, ал. 1 т. 6 се
изменя така:
„6. Номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН на
реставратора или на ръководителя на лабораторията/ателието, на когото е възложена
работата по консервация и реставрация.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Амелия Гешева
3166
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата
акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)
§ 1. В на и менова н ие т о на нар ед бат а
д у м и т е „з а ра зпор еж да не т о с о т не т и и
изоставени в полза на държавата акцизни
стоки“ се заменят със „за условията и реда
за разпореждане и транспортиране на иззети
и задържани, отнети и изоставени в полза
на държавата стоки по Закона за акцизите
и данъчните складове“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) С тази наредба се определят условията
и редът за разпореждане и транспортиране
на из зе т и т е и за д ърж а н и т е по ч л. 107в,
отнетите по чл. 124, ал. 1, 2 и 3, както и
изоставените по чл. 106а стоки по Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
С тази наредба се определят и условията и
редът за разпореждане с изоставени и отнети
акцизни стоки по Закона за митниците.
(2) Иззетите и задържаните, отнетите и
изоставените в полза на държавата акцизни
стоки подлежат на продажба, преработка
или унищожаване съгласно чл. 124, ал. 5
от ЗАДС.“
2. В ал. 4, изречение първо след думата
„Отнетите“ се добавя „и изоставени“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) От сумите, постъпили от реализацията на отнетите и изоставени в полза на
държавата стоки, се заплащат разходите,
направени от митническите учреждения, по
превозването и съхраняването им, както и
разходите по оценяването и извършването
на продажбите им. След приспадане на направените разходи сумите се внасят в приход
на централния бюджет.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „преработка на“
се добавя „иззетите и задържаните“ и се
поставя запетая, а думите „митническите
органи“ се заменят с „митнически служители, определени със заповед на директора
на Агенция „Митници“ или оправомощено
от него лице“.
2. В ал. 3 след думите „подлежащите на“
се добавя „продажба с цел“.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Търг за продажба с цел преработка
на стоките по чл. 3 се организира и провежда от комисия, съставена от служители
по чл. 4, ал. 1 и назначена за конкретната
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процедура със заповед на директора на съответната териториална дирекция на Агенция
„Митници“.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накра я се поставя запета я и
се добавя „в това число и двама резервни
членове, които да бъдат юрист и служител
с икономическо образование“;
б) в т. 2 след думите „подлежащи на“ се
добавя „продажба с цел“;
в) в т. 3 накрая се добавя „и датата на
откриване на тръжната процедура“.
2. В ал. 2 думите „публикува се обявление
най-малко в един централен и/или местен
ежедневник, както и“ се заменят с „и се
публикува обявление“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „или
по пощата с препоръчано писмо с известие
за доставяне“ се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „както и номерът на
търга или тръжната процедура, за която е
предназначено заявлението“, а в изречение
второ след думата „пълномощно“ се добавя
„в случаите, когато кандидатът се представлява от упълномощено лице“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „отбелязват в“ се заменят с „констатират с“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ накра я се
добавя „по реда на тяхното подаване“ и се
създава изречение трето: „При отваряне на
офертите от комисията се допуска присъствието на кандидатите и/или упълномощени
от тях лица.“
2. В ал. 6, изречение второ накрая се
поставя запетая и се добавя „в случай, че
има такива“.
§ 8. В чл. 10, ал. 2 накрая се добавя „и
спечелилият участник се уведомява на посочения от него електронен адрес“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 думите „за преработка“
се заличават.
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Иззетите и задържаните стоки по
чл. 107в от ЗАДС се продават и транспортират от митническите органи по реда на
тази глава. Енергийните продукти, иззети
и задържани по чл. 107в от ЗА ДС, могат да
се продават и по реда на глава втора „а“.“
§ 11. Създава се глава втора „а“ „Продажба
на акцизни стоки“ с чл. 15а:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ПРОДА ЖБА НА АКЦИЗНИ СТОКИ
Чл. 15а. (1) На продажба по реда на тази
глава подлежат иззетите и за държаните,
отнетите и изоставените в полза на държа-
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вата енергийни продукти, които са годни
за употреба и могат да се използват като
краен продукт.
(2) Годни за у пот реба са енергийните
продукти, за които в митническото учреждение има становище или експертиза от
компетентен държавен орган, че отговарят
на определени стандарти и не представляват
опасност за живота и здравето на хората или
за околната среда.
(3) Преди продажбата им еднородните
енергийни продукти може да се окрупняват
по партиди и по видове, когато са в малки
количества. Окрупняването се извършва въз
основа на писмено становище от митническа
лаборатория.
(4) Продажбата на иззетите, задържаните,
отнетите и изоставените в полза на държавата
енергийни продукти се извършва от митнически служители, определени със заповед
на директора на Агенция „Митници“ или
оправомощено от него лице. Продажбата се
извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(5) Постъпилата сума от продажбата на
иззети и задържани енергийни продукти по
чл. 107в ЗАДС се оставя на депозит до приключване на административнонаказателното
производство.
(6) Продадените по реда на тази глава
енергийни продукти се предават, приемат и
транспортират по реда на чл. 14. Предаването на енергийните продукти се извършва
след удостоверяване, че дължимият акциз е
заплатен от получаващата страна.
(7) След влизане в сила на постановлението за възлагане на енергийните продукти на купувача същото се предоставя на
директора на териториалната дирекция на
Агенция „Митници“ по местонахождението
на иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на държавата енергийни
продукти за издаване на решение, в което
се определя размерът на дължимия акциз
и се посочва банкова сметка, по която се
погасява задължението за акциз.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и на енергийни продукти“ се заличават.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Унищожаването на енергийни продукти се осъществява, когато са изчерпани
всички възможности за продажбата им по
реда на глава втора и глава втора „а“.
(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага
за алкохолни напитки с изтекъл срок на
годност, като същите подлежат на директно
унищожаване, което обстоятелство се удостоверява в заповедта по чл. 17, ал. 1.
(5) Когато са изчерпани всички възможности за продажба, преработка или безвъз-
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мездно предоставяне, иззетите и задържаните, отнетите и изоставените в полза на
държавата акцизни стоки се унищожават.“
§ 13. В наименованието на глава пета след
думата „отнети“ се добавя „и изоставени“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „отнети“ се добавя
„и изоставени“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Окрупняването се извършва въз основа на
писмено становище от митническа лаборатория.“
3. В ал. 4, изречение първо след думата
„отнети“ се добавя „и изоставени“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „респективно документ, с който
акцизните стоки са определени за изоставени
в полза на държавата“.
2. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „респективно документ, с който
акцизните стоки са определени за изоставени
в полза на държавата“.
§ 16 . Н а в ся к ъ де в н ар ед б ат а д у м и т е
„нача л н и к а на с ъ о т ве т но т о м и т н и ческо
учреждение“, „началникът на съответното
митническо учреж дение“, „началникът на
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митницата“, „началника на митницата“, „началник на митница“ и „митница“ се заменят
съответно с „директора на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“,
„директорът на съответната териториална
дирекция на Агенция „Митници“, „директорът на териториалната дирекция на Агенция
„Митници“, „директора на териториалната
дирекция на Агенция „Митници“, „директор на териториална дирекция на Агенция
„Митници“ и „териториална дирекция на
Агенция „Митници“.
§ 17. Параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. Агенция „Митници“ продава отнетите
в полза на държавата средства – собственост
на нарушителя, послужили за извършване на
нарушение по ЗАДС, както и съоръженията,
използвани за извършване на нару шение
по чл. 109, ал. 1 от ЗАДС, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
При изчерпване на всички възможности за
продажбата им по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс съоръженията,
използвани за извършване на нарушение по
чл. 109, ал. 1 от ЗАДС, се унищожават по
реда на чл. 17 и 18 от наредбата.“
§ 18. Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1

A. Удостоверяване на предаването
Рег. индекс .............................
Дата: ……………...………. 20.... г.
МУ ............................................

ПРОТОКОЛ
за
предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки

Днес, …………… 20……… г., в гр./с. .................................., община ……………………...., област .................................,
долуподписаният ............................................................................................................................................................
на длъжност ................................... в Агенция „Митници“, Териториална дирекция .........................................,
предадох на ......................................................................................................................................................................
в качеството му на ................................. на ............................. с ЕИК/Код на МУ .................................................
и седалище и адрес на управление:
..........................................................................................................................................................................................
(посочват се данни за лицето, на което акцизните стоки са продадени (са продадени за преработка), лицето,
получаващо безвъзмездно за ползване енергийни продукти, или митническия служител, определен да съпровожда
подлежащи на унищожаване акцизни стоки)
следните акцизни стоки: ..............................................................................................................................................
(посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези – вместимост и вид на опаковката, физико-химични показатели, други отличителни белези; при недостатъчно място се изготвя опис, неразделна
част от протокола за предаване, приемане и транспортиране на акцизните стоки)
.............................................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са предадени на основание чл. …………… от Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда
за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата
стоки по Закона за акцизите и данъчните складове.
Екземпляр или заверено от митническото учреждение копие на протокола задължително съпровожда
акцизните стоки при тяхното транспортиране със:
.............................................................................................................................................................................................
(посочва се марка, модел, регистрационен номер или други отличителни белези на превозното средство)
до .......................................................................................................................................................................................,
(посочва се точният адрес или местонахождение на мястото за складиране, преработване или унищожаване на
акцизни стоки, точен адрес на мястото на продажба или точен адрес на мястото за потребление на безвъзмездно
предоставени енергийни продукти)
............................................................................................................................................................................................,
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където същите ще бъдат ...............................................................................................................................................
(складирани, преработени, продадени, унищожени или потребени)
Настоящият протокол се състави в ....... еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.
ПРЕДАЛ: …………………................................
ПРИЕЛ: …………………............................
(подпис, печат)
(подпис, печат)
Б. Удостоверяване на получаването*
Днес, …………… 20……… г., долуподписаният ..........................................................................................................
на длъжност ………………………………......................... в …….……………..…..…….... с ЕИК .....................................................
и седалище и адрес на управление: ..........................................................................................................................,
приех акцизните стоки по опис, като не установих/установих несъответствия
.............................................................................................................................................................................................
(кратко описание на несъответствията, като при недостатъчно място компетентното митническо учреждение
се уведомява и писмено)
.............................................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са заведени в отчетността със следните документи:
.............................................................................................................................................................................................
Преработката на акцизните стоки е възможна на .........................................................………………. 20................. г.
.............................................................................................................................................................................................
(подпис, печат)
В. Контрол от митническите органи
Г. Заверка от компетентното митническо учреждение*
Рег. индекс и дата:
.............................................................................................................................................................................................
(печат)
Вторият и третият екземпляр от настоящия протокол за предаване, приемане и транспортиране на
акцизни стоки са заверени в .......................................................................................................................................
(посочва се митническото учреждение, заверило екземплярите)
Екземплярът за митническото учреждение е приложен към архив.
*Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка.

§ 19. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 5 се изменя така:

“
„ Приложение № 2
към чл. 21, ал. 5

С П РА ВК А
за годни за употреба енергийни продукти (ЕП), изоставени или отнети в полза на държавата за
нарушения по …………………………............................................ към ……………….......................................................... г.
Териториална дирекция на Агенция
„Митници“
……………………..……….................................
№ на
№
Тип
Подробно опискладова на енергиен сание на ЕП
разписка НП продукт и код по КН

Количество

Мярка

Местонахождение

Становище за год- Забележка
ност от компетентен държавен орган

Териториална дирекция на Агенция „Митници“ ………………………..
№
Тип
Подробно опи№ на
складова на енергиен сание на ЕП
разписка НП продукт и код по КН

Количество

Изготвили справката: ................…...................

3077

Мярка

Местонахождение

Становище за год- Забележка
ност от компетентен държавен орган

Съгласувал: ……...…..........……......“

Министър:
Владислав Горанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № И-4 от 2007 г. за дейността на
командирите (началниците, ръководителите)
от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение
на министъра на отбраната при инциденти
(обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм., бр. 77 от
2008 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 2, буква „г“, чл. 5, т. 1,
т. 2, букви „а“ и „б“, т. 3, букви „а“ и „б“,
чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 2, т. 2, чл. 16 и чл. 18,
ал. 2 думите „гражданско лице“ се заменят
с „цивилен служител“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „граждански лица“ се заменят
с „цивилни служители“.
2. В т. 1, буква „а“ думите „убийство или
самоубийство“ се заличават.
3. В т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) нападение над часови/патрулен или
охраняем обект;“.
4. В т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) действия, водещи до нарушаване на
защитата є или до загубване на такава информация;“.
5. В т. 3 се създава буква „г“:
„г) пропуск да се класифицира информация
с поставяне на съответен гриф за сигурност
или неправилното му определяне.“
6. В т. 4, буква „д“ думата „автобронетанкова“ се заменя с „пътно превозно средство“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Думите „граждански лица“ се заменят
с „цивилни служители“.
2. В т. 1 буква „е“ се заличава.
3. В т. 3, буква „б“ думите „или средна“
се заличават.
§ 4. В чл. 6, т. 4 думите „масово осведомяване“ се заменят с „масова информация“.
§ 5. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) При получена информация във Военния команден център (ВКЦ), чрез ежедневния
бюлетин на служба „Военна полиция“, за инцидент от първа група, старши оперативният
дежурен във ВКЦ се задължава да провери
информацията по линия на дежурните.“
§ 6. В чл. 7 ал. 5 се изменя така:
„(5) При инцидент по чл. 4, т. 3 командирът
(началникът, ръководителят) чрез звеното
по сигурността на информацията уведомява
служителя по сигурността на информацията
на съответната организационна единица.“
§ 7. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предварителното донесение се изпраща чрез дежурния, след констатиране на
инцидента с телеграма, грама, факс или друг
документ по комуникационно-информаци-
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онната система (КИС) до ВКЦ, паралелно с
копие до всички командни структури.“
§ 8. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) При необходимост командирът (началникът, ръководителят) уведомява териториалното звено на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
районното управление на МВР, местната администрация и местното самоуправление.“
§ 9. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай на установена употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества, опит за самоубийство или самоубийство от военнослужещ/цивилен служител
командирът (началникът, ръководителят) на
военното формирование (структура) изпраща
по команден ред до СКС/вида въоръжена
сила и до началника на ВМА регистрационни
карти (приложение № 4 или № 5).“
§ 10. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „кадрови“ се заличава.
2. В т. 2 думите „служебна и“ се заличават.
§ 11. В чл. 11, ал. 2 думите „в поделението“
се заменят с „във войсковия район“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „криптограма“ се заменя
с „грама“.
2. В ал. 1, 2 и 3 думите „старшия оперативен
дежурен от НВКЦ“ се заменят със „старши
оперативния дежурен във ВКЦ“.
3. В ал. 4 думите „Старшият оперативен
дежурен от НВКЦ“ се заменят със „Старши
оперативният дежурен във ВКЦ“.
§ 13. В чл. 18, ал. 1, 2 и 3, чл. 21, ал. 1,
т. 5, чл. 27 и чл. 29, ал. 1 думите „управление
„Съвместна подготовка“ – ГЩ“ се заменят с
„дирекция „Операции и подготовка“.
§ 14. В чл. 18, ал. 2 думите „Националният военен команден център“ се заменят
с „Военн ият команден център“, а думите
„началника на Генералния щаб на БА“ се
заменят с „началника на отбраната“.
§ 15. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Оперативният дежурен от служба „Военна полиция“ изготвя ежедневен бюлетин за
регистрираните инциденти и го изпраща до
началника на отбраната, дирекция „Операции и подготовка“ и до старши оперативния
дежурен във ВКЦ.“
§ 16. В чл. 18 ал. 4 се изменя така:
„(4) Командирите (началниците, ръководителите) получават информация за инцидентите чрез месечен бюлетин за регистрираните
инциденти във военните формирования на
БА и в структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, публикуван в комуникационната и информационната система
(КИС) „ЩИТ“.“
§ 17. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. В ал. 1 думите „старшият оперативен
дежурен във НВКЦ“ се заменят със „старши
оперативният дежурен във ВКЦ“, а думите
„масово осведомяване“ се заменят с „масова
информация“.
2. Второто изречение се заличава.
§ 18. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съобщенията до средствата за масова
информация (приложение № 2) се изготвят
от СКС, вида въоръжена сила или структура
на пряко подчинение на министъра на отбраната. Публикуването на информацията в
интернет страницата на Министерството на
отбраната се извършва от дирекция „Връзки
с обществеността“ след разрешение от министъра на отбраната.“
§ 19. В чл. 19, ал. 3 абревиатурата „НВКЦ“
се заменя с „ВКЦ“.
§ 20. В чл. 20, ал. 2, т. 2 думите „управление „Съвместна подготовка“ – ГЩ на
БА“ се заменят с „дирекция „Операции и
подготовка“, а в т. 4 думите „управление
„Логистика“ – ГЩ“ се заменят с „дирекция
„Логистика“.
§ 21. В чл. 21, ал. 1 т. 1, 2 и 3 се изменят
така:
„1. в полка, батальона – до 7-ия ден;
2. в бригадата/базата, флотилията – до
15-ия ден;
3. в СКС и вида въоръжена сила – до 20-ия
ден.“
§ 22. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) При постъпване за лечение вследствие
на инцидент с военнослужещ или цивилен
служител от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
началниците на структури към Военномедицинска академия (ВМА – МБАЛ) уведомяват
с телеграма, факс или с друг документ по
комуникационно-информационната система
началника на ВМА и командира (началника,
ръководителя) на военното формирование
(административното звено), в което служи
(работи) пострадалият.“
§ 23. В заглавието на раздел V думата
„подразделенията“ се заменя с „формированията“.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Думата „подразделенията“ се заменя с
„формированията“.
2. Думите „старшият национален представител“ се заменят с „националният командир
на контингента“.
3. Думите „съвместното оперативно командване (СОК) – ГЩ“ се заменят със „съвместното командване на силите“.
4. Думите „от НВКЦ“ се заменят с „във
ВКЦ“.
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „подразделение“ се заменя с „формирование“.
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2. В ал. 2 думата „подразделения“ се заменя с „формирования“.
3. В ал. 1 и 2 думите „старшия национален
представител“ се заменят с „националния
командир на контингента“.
4. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. инцидент по чл. 4, т. 3.“
5. Алинея 3 се отменя.
§ 26. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. При инцидент националният командир на контингента уведомява незабавно
командира (началника), в чието оперативно
подчинение е контингентът, и извършва всички останали дейности по реда на настоящата
инструкция и в съответствие с установените
оперативни процедури в мисията.“
§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаи на смърт, тежка или средна
телесна повреда или постъпване в лечебно заведение на военнослужещ от състава
на контингент командващият на СКС със
съдействието на щаба на вида въоръжена
сила чрез командира/началника на военното формирование, откъдето е изпратен
воен носл у жещ и я т на м иси я, орга н изи ра
уведомяването на близките на починалия
или пострадалия. Командирът (началникът)
на военното формирование запознава лично близките на пострадалия (загиналия) с
причините за инцидента и с правата им по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“
2. В ал. 2 думите „масово осведомяване“
се заменят с „масова информация“.
§ 28. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Думите „старшият национален представител“ се заменят с „националният командир
на контингента“.
2. Думите „командващия СОК“ се заменят
с „командващия на СКС“.
§ 29. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „водят на отчет“ се заменят със „завеждат“.
2. В ал. 2 думите „управление „Съвместна
подготовка“ – ГЩ на БА“ се заменят с „дирекция „Операции и подготовка“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 30. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изпраща до всички
структури от МО и БА“ се заменят с „публикува в комуникационната и информационната
система (КИС) „ЩИТ“.
2. В ал. 2 думите „Автоматизираната информационна система (АИС) на ръководния
състав на БА“ се заменят с „КИС „ЩИТ“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съвместното командване на силите,
видовете въоръжени сили и военните фор-
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мирования използват информаци я за инцидентите от публикувания в КИС „ЩИТ“
месечен бюлетин.“
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 9, 10 и 11:
„9. „Авария с пътно превозно средство
(плавателна техника)“ е непредвидено събитие, възникнало при експлоатация (по време
на работа или в процеса на движение) и поддръжка (обслужване, ремонт и съхранение)
на ППС (плавателна техника), причинено
о т обстоя телст ва и п ри чини, в резул тат
на което са причинени материални щети
на ППС (плавателната техника) и същото/
същата е доведено/доведена до негодност
или за неговото/нейното възстановяване е
необходимо да се извърши ремонт на един
или повече агрегати.
10. „Авария с летателна техника“ е авиационно произшествие, при което военното
възд у хоплавателно средство е разру шено
напълно или повредено до степен, при която
е невъзможно или нецелесъобразно възстановяването му.
11. „Катастрофа с пътно превозно средство“
е пътнотранспортно произшествие, при което
е предизвикано унищожаване или повреждане на ППС и са нанесени материални щети
за над една минимална работна заплата за
страната.“
§ 32. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „на основание чл. 35, ал. 1, т. 26“ се
заменят с „на основание чл. 31, ал. 1“.
§ 33. В приложение № 1 към чл. 8 и 23
в т. 2 думите „щатното наименование или“
се заличават.
§ 34. В приложение № 2 към чл. 19, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „масово осведомяване“ се заменят с „масова информация“.
2. думите „НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСК АТА АРМИЯ“ се
заменят с „КОМ АНДВА Щ (КОМ АНДИР,
НАЧАЛНИК) на ...“.
3. В „Забележка“ думите „старшия оперативен дежурен от НВКЦ“ се заменят със
„старши оперативния дежурен във ВКЦ“.
§ 35. В адресната част на приложения
№ 3, 4 и 5 думите „командващия на вида
въоръжена сила (СВ, ВВС, ВМС)“ се заменят
с „командващия на СКС, командира на СВ,
ВВС, ВМС“.
§ 36. В приложение № 3 към чл. 20, 27 и
30 се правят следните изменения:
1. В адресната част думите „ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА“ се заменят с „ВОЕННООК Р Ъ Ж Н А П Р ОК У РАТ У РА“, а д у м и т е
„началника на управление „Съвместна подготовка“ – ГЩ“ се заменят с „директора на
дирекция „Операции и подготовка“.
2. В т. 1 думите „щатното наименование
или“ се заличават.
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3. В първото заключение се правят следните изменения:
а) абревиатурите „бртбр, аорлв, вмб“ се
заменят с „аб, фбск“;
б) д у мата „к рип тог рама“ се замен я с
„грама“.
4. Във второто зак лючение се правят
следните изменения:
а) думите „управление от ГЩ или“ се
заличават;
б) д у мата „к рип тог рама“ се замен я с
„грама“.
5. В пояснението (*) изразите „в МО“ и
„ВМИ – ББАЛ“ се заличават.
§ 37. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В адресната част абревиатурата „ЦВПП“
се заменя с „ВМА“.
2. В заглавието думите „алкохолна и/или
наркоманна злоупотреба“ се заменят с „употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества“.
3. В т. 2 думите „пряко подчинени на ГЩ“
се заменят с „други“.
4. В т. 3 думите „Принадлежи към“ се заменят с „Род войска – ......“, а думите „бойна
част“ и „обслужваща част“ се заличават.
5. В т. 4 думата „кадрови“ се заличава.
6. В т. 11 думите „в казармата“ се заменят
с „във военното формирование“.
7. В т. 13 думата „медикаменти“ се заменя
с „лекарствени продукти“.
8. В т. 16 думите „медицинската служба“
се заменят с „медицински специалист“.
9. В т. 17 думите „военна болница (ДКЦ)“
се заменят с „ВМА – МБАЛ“.
10. Думите „НАЧАЛНИК НА ПОДЕЛЕНИЕ“ се заменят с „КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) на военно формирование“.
11. Думите „ПСИХОЛОГ НА ПОДЕЛЕНИЕ ... (звание, подпис) (име и фамилия)“
се заличават.
12. Точка 1 от „Забележки“ се изменя така:
„1. Регистрационната карта се попълва
от органа по психологично осигуряване или
медицински специалист, обслужващ военното
формирование (административното звено),
и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от
установяване на употреба на алкохол и/или
злоупотреба с наркотични вещества.“
§ 38. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В адресната част абревиатурата „ЦВПП“
се заменя с „ВМА“.
2. В т. 11 думата „медикаменти“ се заменя
с „лекарствени продукти“.
3. В т. 24 думите „злоупотреба с алкохол/
наркотични вещества“ се заменят с „употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества“.
4. В т. 25 думите „злоупотреба с алкохол/
наркотични вещества“ се заменят с „употреба
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на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества“.
5. Думите „НАЧАЛНИК НА ПОДЕЛЕНИЕ“ се заменят с „КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ“.
6. Думите „ПСИХОЛОГ НА ПОДЕЛЕНИЕ .... (звание, подпис) (име и фамилия)“
се заличават.
7. Точка 1 от „Забележки“ се изменя така:
„1. Регистрационната карта се попълва
от органа по психологично осигуряване или
медицински специалист, обслужващ военното
формирование (административното звено), и
се изпраща не по-късно от 7-ия ден от извършения опит за самоубийство/реализирано
самоубийство.“
§ 39. В третата колона на приложение № 6
към чл. 28, ал. 1 думите „военно поделение,
съединение, вид ВС“ се заменят с „военно
формирование/структура“.
§ 40. Приложение № 7 към чл. 28, ал. 3
се отменя.
§ 41. В заглавието и навсякъде в текста
на инструкцията след думите „структурите
на“ се добавя думата „пряко“.
§ 42. Навсякъде в текста и приложенията
на инструкцията думите „поделение“, „поделението“, „поделенията“ се заменят съответно
с „военно формирование“, „военното формирование“, „военни формирования“, респ.
„военните формирования“.
Заключителна разпоредба
§ 43. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
3228

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА

за измерване на количеството електрическа
енергия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С правилата за измерване на количеството електрическа енергия се определят:
1. принципите, начините и местата на измерване на количествата активна и реактивна
електрическа енергия;
2. изискванията за точността на измерване,
проверката на техническите и метрологичните
характеристики на измервателните средства/
системи и свързаните с тях комуникационни
връзки;
3. видът на данните от измерванията, начинът и срокът за тяхното съхранение в бази
данни, както и редът за осигуряване на достъп
до данните;
4. измерването, валидирането, обработването, съхраняването и предоставянето на
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данни от измерването на електрическата
енергия;
5. правата и задълженията на собственика
на измервателна система и на страните по
сделките с електрическа енергия;
6. условията и редът за установяване на
случаите на неизмерена, неправилно, неточно
измерена електрическа енергия и/или енергия,
за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско
измерване;
7. редът и начините за преизчисляване на
количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или
неточно измерена електрическа енергия или за
която има измерени показания в невизуализиран
регистър на средството за търговско измерване;
8. условията, редът и начинът за обслужване
на местата и средствата за търговско измерване.
(2) Тези правила не регламентират обмена
на информация между търговските участници
на пазара по смисъла на правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката.
Раздел II
Принципи на измерването
Чл. 2. (1) За всяко място на търговско измерване към електропреносната, съответно
електроразпределителната мрежа, включително
за всеки междусистемен електропровод, операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителната
мрежа, осигурява и поддържа измервателна
система.
(2) Към всяка търговска измервателна
система може да бъде изградена и контролна
измервателна система, резервираща търговската. Контролната измервателна система се
изгражда по реда на раздел Х от тези правила.
(3) За целите на уреждане на взаимоотношенията по сделките с електрическа енергия и
валидиране на информацията при отпадане на
средства за търговско и контролно измерване
се допуска друг начин за допълване на данните.
(4) За целите на изготвяне на енергиен баланс на електропреносната и електроразпределителната мрежа и за други нетърговски цели
операторите на съответната мрежа имат право
да изграждат собствени измервателни системи
за техническо измерване на преминаващата
електрическа енергия.
Чл. 3. (1) Средствата за търговско и контролно измерване между различни мрежови
оператори, както и средствата за търговско и
контролно измерване между мрежови оператор
и производител отчитат и регистрират обменената в мястото на измерване активна и реактивна (капацитивна/индуктивна) електрическа
енергия в две посоки, в киловатчасове (kWh) и
киловарчасове (kvarh), и в четири квадранта,
за реактивната електрическа енергия.
(2) Средствата за търговско и контролно
измерване на обекти на клиенти отчитат и
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регистрират киловатчасове (kWh) и/или киловарчасове (kvarh) в мястото на измерване
на активна и/или реактивна (капацитивна/
индуктивна) електрическа енергия.
(3) Средствата за търговско и контролно
измерване измерват и регистрират в мястото
на търговско измерване активна и реактивна
енергия съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от
Закона за енергетиката на клиентите на страна
ниско напрежение с предоставена електрическа мощност 100 kW и повече, на клиентите
с търговско измерване на страна средно и
високо напрежение и на производителите на
електрическа енергия с инсталирана мощност
над 30 kW.
(4) Периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко
веднъж месечно, като периодът не може да е
по-дълъг от 31 дни. По изключение при наличие
на форсмажорни обстоятелства по смисъла на
тези правила периодът на отчет може да бъде
удължен до 35 дни за обекти, разположени в
засегнатия район, за което мрежовият оператор
публикува уведомление на интернет страницата
си и в местата за обслужване на клиенти.
(5) Операторите на електроразпределителните мрежи не са задължени да монтират и
поддържат средства за почасово търговско
измерване на електрическата енергия за всеки
период на сетълмент за обекти:
1. присъединени към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 kW;
2. на битови клиенти.
(6) Собствениците на измервателните системи извършват отчитането на количествата
електрическа енергия съгласно периодите на
отчитане по ал. 4 и предоставят данните от
измерването на съответните лица съгласно
правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.
(7) Със съгласието на съответния мрежови
оператор клиент може сам да отчете показанията на монтираното на обекта му средство
за търговско измерване, което не се отчита
дистанционно от оператора, и да предостави
данните на мрежовия оператор.
Чл. 4. (1) Всяко място на измерване трябва
да има постоянен буквено-цифров идентификационен код.
(2) Всяко място на измерване задължително
се отнася към определена балансираща група
съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката.
Чл. 5. (1) Техническите изисквания и спецификациите на измервателната система се
определят от нивото на напрежение и предоставената мощност в мястото на измерване
съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката.
(2) Метрологичните характеристики на
средствата за измерване са определени в на-
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редбата по чл. 28 от Закона за измерванията,
съответно в наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона
за техническите изисквания към продуктите.
Чл. 6. Всички измервателни системи се
доставят, обслужват, поддържат и контролират
в съответствие с изискванията на тези правила
и действащото законодателство.
Чл. 7. При изграждане на нови и/или реконструкция на системи за измерване проектите се
съгласуват с оператора на електропреносната
мрежа или оператора на електроразпределителната мрежа.
Чл. 8. Измерването на електрическата енергия на ползвателя на съответната мрежа се
извършва със средства за търговско измерване,
собственост на оператора на електропреносната мрежа или на съответния оператор на
електроразпределителната мрежа.
Чл. 9. (1) Операторът на електропреносната
мрежа е длъжен да доставя, монтира и поддържа
система за търговско измерване, регистриране
и предаване на данни в случаите, когато се
измерва:
1. енергията от и към производител, присъединен към електропреносната мрежа;
2. енергията, напускаща и постъпваща в
електропреносната мрежа към и от електроразпределителните мрежи;
3. енергията, постъпваща в електрическите
уредби на клиенти, присъединени към електропреносната мрежа;
4. енергията, постъпваща/напускаща електропреносната мрежа по междусистемните
електропроводи;
5. енергията за собствени нужди на подстанции високо/средно напрежение, при които трансформаторите за собствени нужди са
преди границата на собственост на уредбите
на електропреносната и електроразпределителната мрежа.
(2) Операторът на електроразпределителна
мрежа е длъжен да доставя, монтира и поддържа
средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване
на данни в случаите, когато се измерва:
1. енергията, използвана от клиенти на
енергия за небитови нужди, присъединени към
електроразпределителната мрежа;
2. енергията, използвана от битовите клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи ниско напрежение;
3. енергията, постъпваща в електроразпределителната мрежа от производители, и енергията,
отдавана от електроразпределителната мрежа
към производители, присъединени към тази
мрежа на средно и ниско напрежение.
(3) Доставката, монтажът и поддръжката на
средствата за търговско измерване и прилежащата апаратура за регистриране и предаване
на данни в местата за обмен на енергия между
съседни електроразпределителни мрежи се
уреждат съгласно сключен между съответните
оператори договор.
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(4) Страната, която купува или продава
електрическа енергия, няма право да преустройва, ремонтира или заменя елементи на
средствата/системите за търговско измерване,
както и да нарушава пломба, знак, стикер или
друго контролно приспособление, поставени от
съответния мрежови оператор, от оторизиран
държавен орган или упълномощени от него
длъжностни лица.
Чл. 10. (1) Операторът на съответната мрежа е длъжен да осигурява на страна, която
купува или продава електрическа енергия,
възможност за визуален достъп до показанията
на визуализираните регистри на средствата за
търговско измерване в съответствие с избраната
от страната тарифност на измерване.
(2) Клиентите и производителите осигуряват на длъжностните лица на оператора на
съответната мрежа безпрепятствен достъп до
всички елементи на измервателната система
за тяхното монтиране, контрол, проверка и
отчитане на количествата електрическа енергия
по всяко време по ред, описан в договори за
достъп и пренос между страните или в общи
условия по чл. 104а от Закона за енергетиката.
(3) При дейности по подмяна или промяна
на мястото на средството за търговско измерване, включително във връзка с изискването
по чл. 120 от Закона за енергетиката, мрежовият оператор съставя констативен протокол
по реда на чл. 49.
Чл. 11. (1) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на клиентите от дадена
група да избират тарифността на измерване на
количеството електрическа енергия, операторът
на съответната мрежа е длъжен да монтира
измервателни уреди, които да съответстват на
писмено заявения избор на клиента.
(2) В случая по ал. 1 клиентът прави своя
избор в договора за присъединяване или подава
писмено заявление до оператора на съответната
мрежа с искане за промяна на тарифността на
измерване.
(3) В 14-дневен срок операторът на съответната мрежа подменя средствата за търговско измерване в съответствие на заявената
тарифност.
Раздел III
Определяне на местата на търговско измерване, условията и реда за тяхното обслужване
Чл. 12. (1) При постъпване на електрическа
енергия от обекти на производители в електропреносната мрежа, съответно в електроразпределителната мрежа, мястото на измерване
е на страната на по-високото напрежение на
повишаващите трансформатори и/или електропроводните линии.
(2) При обекти на производители с тринамотъчен силов трансформатор мястото на
измерване е на страна високо напрежение и
на страна средно напрежение. Постъпилата
енергия на средно напрежение се измерва от
оператора на съответната мрежа, в чиято уредба
постъпва енергията.
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(3) Производителят може да изгради техническо измерване на генераторно напрежение
на силовия трансформатор.
Чл. 13. (1) При обмен на електрическа енергия между електропреносната и електроразпределителната мрежа мястото на измерване е:
1. при собственост на мрежата 110 kV на
оператора на електроразпределителната мрежа – на страна 110 kV;
2. при собственост на уредбата на оператора
на електропреносната мрежа:
а) на страна средно напрежение на понижаващ трансформатор 110 kV/СрН;
б) на трансформатори собствени нужди на
уредбата;
в) на страна средно напрежение на електропроводни линии, чрез които са присъединени
клиенти и производители към електропреносната мрежа, когато тези линии са собственост
на клиента/производителя.
(2) Когато собствените нужди на подстанцията, собственост на оператора на преносната
мрежа, се измерват на страна ниско напрежение, се извършва корекция на отчетените
количества преминала електрическа енергия от
електропреносната към електроразпределителната мрежа по методика, така че загубите от
трансформация да са за сметка на собственика
на техническото съоръжение. Методиката се
съгласува между оператора на преносната и
оператора на електроразпределителната мрежа
и е неразделна част от договора за пренос на
електрическа енергия през електропреносната
мрежа.
Чл. 14. (1) При отдаване на електрическа
енергия от електропреносната мрежа, съответно
електроразпределителната мрежа, към клиент
мястото на измерване е на страната с по-високо
напрежение на понижаващия трансформатор
на клиента (ако има такава трансформация)
или в мястото на присъединяване на клиента
към електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа.
(2) При отдаване на електрическа енергия
от оператора на съответната мрежа към производител мястото на измерване е на страната
на по-високото напрежение на съответния
трансформатор.
(3) Измерване на електрическа енергия се
извършва и когато трета страна е предоставила
достъп през собствените си електрически уредби и съоръжения на оператора на съответната
мрежа до други клиенти.
Чл. 15. При междусистемните електропроводи мястото на измерване се организира
от оператора на електропреносната мрежа
в граничната подстанция (уредба) съгласно
препоръките на ENTSO-E и оперативните
споразумения със съседните оператори.
Чл. 16. (1) Редът, условията и начините на
обслужване на местата на търговско измерване
в зависимост от вида, предназначението и нивото на напрежение на електрическата уредба, в
която се намират, се определят от изискванията
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на наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона
за енергетиката, вътрешните експлоатационни
инструкции на собственика на уредбата, в която
се намират местата на търговско измерване, и
раздел VIII от тези правила.
(2) Техническото обслужване и ремонтите в
местата на търговско измерване се извършват
във вид и обем, осигуряващ поддържането в
изправно и работоспособно състояние на съоръженията и електрическите апарати и техните
метрологични характеристики.
(3) Обслужването на съоръженията в местата
на измерване се извършва от лица, притежаващи съответната квалификация, при спазване
на правилата за безопасност при работа в
електрически уредби.
Раздел IV
Идентификационен код
Чл. 17. За унифициране и осигуряване на
обмена на данни на електроенергийния пазар
и между заинтересовани лица всяко място на
измерване на електрическата енергия се описва
чрез специфичен за обекта идентификационен
код. Структурата на идентификационния код
се определя от съответния мрежови оператор.
Раздел V
Изисквания към измервателните системи
Чл. 18. В зависимост от нивото на напрежение и предоставената мощност измервателната
система включва:
1. измервателни трансформатори;
2. средства за измерване – търговски, контролни и за техническо измерване;
3. устройства за комуникации и предаване
на данни;
4. допълнителни и спомагателни устройства
и вериги, включително табла (шкафове);
5. вторични вериги за измерване, клемореди
и предпазители.
Чл. 19. Средствата за измерване трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са защитени чрез пароли, ключове,
пломби или други устройства, които не позволяват нерегламентиран достъп до тях на
неоторизирани лица;
2. да имат стойности на техническите и метрологичните характеристики в съответствие с
изискванията на наредбата по чл. 28 от Закона
за измерванията, наредбата по чл. 7, ал. 1 от
Закона за техническите изисквания към продуктите и на наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката;
3. да имат възможност за съхраняване на
данни освен случаите по чл. 3, ал. 5.
Чл. 20. (1) Измервателните трансформатори
(токови и напреженови) трябва да отговарят на
изискванията за стойности на метрологичните
характеристики, посочени в наредбата по чл. 28
от Закона за измерванията.
(2) В мрежите средно напрежение и мрежите
високо напрежение всяко място на търговско
измерване се захранва от един комплект токови и напреженови трансформатори с отделна
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самостоятелна намотка за търговско измерване
на токов трансформатор и с отделна самостоятелна напреженова верига от напреженов
трансформатор за търговското измерване съгласно приложението към тези правила.
(3) Всяко място на измерване за обмен
на електрическа енергия по междусистемен
електропровод се захранва от един комплект
токови и напреженови трансформатори с отделни и самостоятелни намотки на токовите
трансформатори за средството за основното
и за контролното измерване, по смисъла на
препоръките на ENTSO-E и оперативните
споразумения със съседните оператори, и с
отделни и самостоятелни напреженови вериги към намотка измерване на напреженовия
трансформатор, свързани към отделни предпазители, за средството за основно и за контролно измерване по смисъла на препоръките
на ENTSO-E и оперативните споразумения със
съседните оператори.
Чл. 21. (1) Според принципа на действие
средствата за търговско, контролно и техническо измерване са индукционни или статични.
(2) Данните от средствата за търговско,
контролно и техническо измерване се отчитат
дистанционно или на място.
Чл. 22. Търговското измерване на електрическата енергия се извършва:
1. при трифазни линии – с трифазни триелементни средства за търговско измерване; не се
допуска измерване с три еднофазни средства
за търговско измерване; в случаите на тягов
товар измерването се извършва в схема на
едноелементно свързване на средство за търговско измерване;
2. при еднофазни линии – с еднофазни (едноелементни) средства за търговско измерване;
3. при използване на трифазни средства за
измерване с измервателни трансформатори се
прилагат само схеми на свързване с три токови
и три напреженови трансформатора с изключение на измерването в тяговите подстанции;
използваните към едно средство за измерване
измервателни трансформатори трябва да са
от еднакъв тип и с еднакви метрологични
характеристики;
4. в електропреносната мрежа не се допуска
измерване само с едно средство за търговско
измерване на електрическа енергия от повече
от един извод, с изключение на случаите, когато го налага схемата на първичната комутация – при т.нар. схема „прекъсвач и половина“
на присъединение.
Чл. 23. (1) Средствата за търговско измерване, които са от статичен тип, трябва да измерват
и записват количествата активна и реактивна
енергия през определени интервали от време
и да ги регистрират в независима памет или в
база данни на системи за дистанционен отчет, с
изключение на тези, измерващи електрическата
енергия на обекти, на клиенти, присъединени
към мрежи „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 kW, и на производители с
инсталирана мощност до 30 kW включително.
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(2) Потокът на активна и реактивна енергия
се измерва и регистрира в двете посоки за
обекти, отговарящи на условията по чл. 3, ал. 1.
(3) Потокът на активна и реактивна енергия
се измерва и регистрира за обекти на ползватели на мрежата, отговарящи на условията по
чл. 3, ал. 2 и 3.
Чл. 24. (1) Измервателната система трябва
да постига изискванията за обща точност,
посочени в приложението към тези правила.
(2) При необходимост данните от измервателните системи могат да бъдат компенсирани
за грешките на измервателните трансформатори и съответните връзки към средството за
измерване.
(3) Стойностите на компенсацията се записват от оператора на електропреносната мрежа,
съответно оператора на електроразпределителната мрежа, и трябва да бъдат доказани за
обосноваване на компенсационните критерии.
Всички параметри се запаметяват в досието
на измервателната система.
Чл. 25. (1) Операторът на съответната мрежа определя необходимостта от оборудване на
средството за търговско измерване с вграден
часовник с вход за синхронизация със стандартен часовник. Времето на средството за
търговско измерване се задава според българското стандартно време. Времето на средствата
за измерване за измерване на междусистемен
обмен се задава по централно европейско време.
(2) При определяне на часови тарифни
структури началните и крайните часове са:
1. за небитови клиенти върховата зона е:
а) за периода 1.11 – 31.03 от 8,00 ч. до 11,00 ч.
и от 18,00 ч. до 21,00 ч.;
б) за периода 1.04 – 31.10 от 8,00 ч. до 12,00 ч.
и от 20,00 ч. до 22,00 ч.;
2. за всички клиенти нощната зона е:
а) за периода 1.11 – 31.03 от 22,00 ч. до 6,00 ч.;
б) за периода 1.04 – 31.10 от 23,00 ч. до 7,00 ч.
Чл. 26. (1) Операторът на съответната
мрежа определя необходимостта статичното
средство за търговско измерване да разполага
с енергонезависима памет за запаметяване на
данни за всяко измерено количество.
(2) Енергонезависимата памет трябва да
позволява запаметяването на минимум 4 измерени стойности на данни през интервал от
15 минути за период 62 дни.
Чл. 27. (1) Измервателната система, включваща статично средство за търговско измерване
съгласно чл. 23, трябва да е оборудвана със
средства за защита на енергозависимите данни,
запаметени в паметта.
(2) Данните се съхраняват в енергонезависима памет. След загуба на захранване данните,
записани в паметта, се пазят за най-малко
62 дни от натрупаното оперативно време без
включено външно захранване. Всяка операция
„четене“ не трябва да изтрива или да променя
запаметените измерени данни.
Чл. 28. (1) Измервателната система, включваща статично средство за търговско измерване, трябва да е оборудвана с интерфейсни
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устройства за вътрешна или външна комуникация. Това изискване може да не се прилага
при измервателни системи, измерващи електрическата енергия на обекти, присъединени
към мрежи ниско напрежение с предоставена
мощност до 100 kW.
(2) Собствениците на измервателните системи отчитат на място или дистанционно
данните от статичните средства за търговско
измерване най-малко веднъж в месеца. Независимият преносен оператор има право на
достъп за периодично отчитане на статичните
средства за измерване по междусистемните
електропроводи.
Чл. 29. (1) Отчитането на данни от средството за търговско измерване, както и частично
или пълно параметриране на средството за
търговско измерване трябва да бъде възможно
единствено чрез достъп при подходящо ниво
на сигурност.
(2) Техническата спецификация на формата
за предаване на данни, протоколите за комуникация, средствата за проверка за грешки и
нивото на сигурност се определят от собственика на средствата за измерване.
(3) Статичните средства за търговско и
контролно измерване трябва да са параметризирани според възможностите на типа средство
за търговско и контролно измерване, така че
да регистрират всички събития, които са свързани с неправилно или неточно измерване на
електрическа енергия. Това параметризиране
трябва да осигурява съхраняване на събитията
за възможния най-голям период от време или
брой събития. По време на използването на
средство за търговско или контролно измерване дневниците на тези събития се изтриват от
собственика на средствата за измерване след
уведомяване на съответния търговски участник.
Чл. 30. (1) Вторичните вериги на измервателната система за обекти, присъединени към
електропреносната мрежа, се изпълняват при
следните условия:
1. с екраниран кабел за търговската измервателна система;
2. при измерване на нива високо и средно
напрежение вторичните напреженови и токови
вериги се изпълняват чрез:
а) самостоятелна двойка кабел за всяка фаза
от измервателен трансформатор до команден
шкаф/клеморед;
б) четирижилен кабел от команден шкаф/
клеморед до клеморед в електромерен шкаф/
табло;
3. сеченията на кабелите се определят от:
а) изискванията за минимално допустими
сечения в наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката;
б) сечението на кабелите за токова верига
трябва да бъде съобразено с мощността на
вторичната измервателна намотка на токовия
трансформатор и с мощността на товара, присъединен към тази намотка;
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в) сечението на кабелите за напреженова
верига трябва да осигурява допустимия пад на
напрежение съгласно изискванията на наредбата
по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката;
4. заземяване:
а) на вторичните токови и напреженови
вериги: само в една точка на най-близкия клеморед до измервателния трансформатор или
на изводите на измервателния трансформатор;
б) на екраниращата обвивка на кабелите:
само в една точка към заземителната шина в
електромерния шкаф/табло;
в) на защитите от пренапрежения – в електромерния шкаф, посредством жълто-зелена
заземителна клема или кабелна обувка, възможно най-близо до устройството за защита;
г) на електромерния шкаф/табло – към
заземителния контур на обекта/подстанцията;
5. в електромерния шкаф/табло се монтират защити от пренапрежение на средствата
за измерване;
6. клемореди:
а) вторичните вериги се извеждат на клемореди, които: са окомплектувани с принадлежности за разкъсване на веригата в клемата; с
възможност за мостова връзка между клемите,
реализирана с винтове; токовите клеми да
имат вградена възможност за независимо шунтиране на всяка от фазите без използване на
допълнителни проводници; с гнезда с диаметър
на отвора 4 mm от двете страни на клемата
за присъединяване на външна измервателна
апаратура;
б) токовите и напреженовите вериги от
измервателните трансформатори се извеждат
на клемореди, разположени, както следва: при
измерване на ниво високо напрежение: в команден шкаф; при измерване на ниво средно
напрежение: в предкилиен шкаф или в отсек
„ниско напрежение“ на комплектната разпределителна уредба; при измерване на ниво ниско
напрежение: в електромерен шкаф/табло или
в табло собствени нужди на обекта;
в) монтажът на клеморедите в команден
шкаф, в предкилиен шкаф и в табло собствени нужди да е в клемна кутия от негорим
материал, прахо- и влагозащитена с прозрачен
капак и с възможност за пломбиране; в същата
клемна кутия се разполагат и автоматичните
еднополюсни предпазители за напреженовите
измервателни вериги;
г) в отсек „ниско напрежение“ на комплектната разпределителна уредба клеморедът
и автоматичните еднополюсни предпазители
за напреженовите измервателни вериги да са
с осигурена възможност за пломбиране;
7. захранването на електромерен шкаф/табло
се реализира от съответно табло за собствени
нужди на обекта чрез самостоятелни вериги;
8. защити:
а) за всяка отделна вторична напреженова
верига се изпълнява отделна защита чрез
автоматични еднополюсни предпазители с
крива на задействане В, монтирани в кутии в
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команден или предкилиен шкаф и с възможност
за пломбиране или монтирани в отсек „ниско
напрежение“ на комплектната разпределителна уредба с възможност за пломбиране на
предпазителите;
б) за веригите за захранване на електромерен
шкаф/табло се изпълнява защита с автоматични
предпазители, като за захранването с променлив
ток автоматичният предпазител да е с крива
на задействане С и с допълнителен контакт за
сигнализация за отпадането му;
9. всички клеми и апарати (без средство за
търговско и контролно измерване) се монтират
на DIN шина.
(2) Вторичните вериги на измервателната
система за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа, се изпълняват при
следните условия:
1. напреженовите вериги (при измерване на
средно и високо напрежение) – с четирижилен
кабел;
2. токовите вериги (при измерване на ниво
средно и ниско напрежение) – с четирижилен
кабел или със самостоятелна двойка кабел за
всяка фаза от токовите трансформатори до
клеморед в електромерно табло;
3. токовите вериги (при измерване на ниво
високо напрежение) – със самостоятелна двойка кабел за всяка фаза от токов трансформатор
до команден шкаф, а от команден шкаф до
клеморед – с четирижилен кабел;
4. минимално допустимото сечение на вторичните вериги 2,5 mm 2 за меден проводник,
при което сечението на кабелите във вторичната токова верига трябва да бъде съобразено с
мощността на вторичната намотка на токовия
трансформатор и дължината на вторичната
верига, а вторичната напреженова верига да
обезпечава спад на напрежение, посочен в
наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката;
5. заземяването на вторичните вериги се
извършва в една точка на специализираните
клеми на измервателните трансформатори;
6. в електромерния шкаф/табло се монтират защити от пренапрежение на средствата
за измерване.
7. при използване на екраниран кабел (защитната обвивка) той се заземява в една точка;
8. клеморедите за вторичните вериги са
окомплектувани с принадлежности, осигуряващи оптимална възможност за независимо
шунтиране на всяка от фазите, както и за
разкъсване на вторичните вериги;
9. вторичните вериги се извеждат на клемореди:
а) в команден шкаф за токови и напреженови вериги – при измерване на ниво високо
напрежение;
б) на електромерно табло – за измерване на
ниво средно и ниско напрежение;
10. клеморедите в команден и предкилиен
шкаф се монтират в прахо-влагозащитена кутия
с възможност за пломбиране;
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11. за предпазване на вторичните напреженови вериги се използват еднополюсни предпазители с възможност за пломбиране.
(3) При използване на токови трансформатори за измерване на електрическа енергия
трябва да се осигури:
1. товарът на присъединението, на което
се измерва електрическата енергия, да е в
следния обхват от обявения първичен ток на
токовия трансформатор: от 1 % до 120 % за
токови трансформатори с клас на точност 0,2S
и 0,5S; от 5 % до 120 % за останалите класове
на точност;
2. товарът на използваната вторична намотка на токовия трансформатор да е в обхвата
от 25 % до 100 % от номиналната вторична
мощност на тази намотка.
Чл. 31. Данните от измерването, съхранявани в измервателната система, са защитени
от пряк локален или дистанционен достъп
чрез пароли и/или други софтуерни ключове,
определени от собственика на измервателната
система, или чрез защитени с пломби хардуерни ключове.
Чл. 32. (1) Мястото на измерване и всички
прилежащи елементи, настройки и параметри
на измервателната система трябва да бъдат
ясно определени и записани в досието на измервателната система с изключение на тези,
измерващи електрическата енергия на обекти,
присъединени към мрежи ниско напрежение с
предоставена мощност до 100 kW.
(2) Операторът на електропреносната мрежа
и операторите на електроразпределителните
мрежи уведомяват съответния търговски участник за всички промени на елементи, настройки
и параметри на системите за измерване на
електрическа енергия.
(3) Проектът, техническите спецификации
и електрическите схеми на елементите на
измервателната система се документират от
собственика на измервателната система.
Раздел VI
Досие на измервателната система
Чл. 33. (1) Досието на измервателната система съдържа информация за:
1. марката, типа, серийния номер, годината
на производство, класа на точност на средствата
за измерване, показания на всички регистри към
датата на монтаж и демонтаж на средството
за търговско измерване;
2. всички данни, свързани с техническите
и метрологичните спецификации и стандарти,
като минимален и максимален ток, номинално
резервно напрежение, работен обхват и точност на всички устройства в измервателната
система, включително техническите данни на
измервателните трансформатори;
3. идентификационния код, компенсационните процедури и др.;
4. локалната информация, като физическо
местоположение, име на упълномощеното лице
за връзка и др.;
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5. комуникационната връзка (тип, технически параметри и др.);
6. всички данни, отнасящи се до програмата
за проверка и графика на подмяна на активите;
7. данни, свързани с обслужването и проверката на измервателните системи по реда
на раздел VIII.
(2) Досието по ал. 1 се поддържа на хартиен
носител или в електронен формат.
Чл. 34. (1) Всички технически данни за
елементите на измервателната система се
съхраняват от собствениците им.
(2) Собствениците на измервателните системи осигуряват:
1. актуализирането, поддържането и администрирането на досието;
2. сигурен начин, по който администрират,
обработват, поддържат и съхраняват данните
в досието.
Чл. 35. Всяка проверка на определената според приложението към тези правила точност на
измервателната система, както и всяка промяна
в нейните елементи, настройки и параметри
се отразяват в досието.
Раздел VII
Данни от измерването и достъп до тях
Чл. 36. Данните от измерванията включват
отчетените стойности на активната и реактивната енергия.
Чл. 37. (1) Данните от измерването се събират, обработват, администрират и съхраняват
от собственика на измервателната система.
(2) Данните за минали периоди се съхраняват
в базата данни за период 5 години.
Чл. 38. (1) Операторът на съответната мрежа
създава, поддържа и администрира база данни
от измерването за всички ползватели, присъединени към електропреносната, съответно
електроразпределителната мрежа.
(2) Достъп до информация от базата данни с
измервания на електрическа енергия на обекти
на ползватели, присъединени към съответната
мрежа, се предоставя, както следва:
1. за обекти, присъединени към електропреносната мрежа:
а) всеки ползвател получава право на достъп до информация за данните от измервания
на електрическа енергия за неговите обекти,
присъединени към електропреносната мрежа
и посочени в договори за мрежови услуги и/
или индивидуални приложения към общи условия по чл. 104а от Закона за енергетиката,
през сайта на оператора на електропреносната
мрежа, чрез предоставяне на потребителско
име и парола за достъп;
б) достъпът се осигурява след подаване на
искане за достъп до системата за предоставяне
на информация от измервания на електрическа
енергия по образец, утвърден от оператора на
електропреносната мрежа;
2. за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа, собствениците на
измервателните системи са длъжни да осигу-
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рят информация за отчетената електрическа
енергия от и към електрически инсталации на
ползватели и да я предоставят по реда и при
условията на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката и сключените договори.
Чл. 39. (1) Собственикът на измервателните
системи отговаря за проверката на валидността
на данните и заместващите данни в случай на
грешка или липсващи данни.
(2) Когато мястото на измерване не съвпада
с мястото на присъединяване, данните от измерването могат да бъдат приведени към мястото
на присъединяване по начин, договорен между
оператора на съответната мрежа и страната,
чиято енергия се измерва.
(3) Привеждането на данните от измерването
към мястото на присъединяване по ал. 2 се
извършва по един от следните начини:
1. в средство за измерване чрез компенсация
на загубите в съответния електропровод и/или
трансформатор;
2. в процеса на обработка и валидиране
на данните от измерванията, извършван от
оператора на съответната мрежа.
(4) При измервателна система, собственост
на оператора на електропреносната мрежа, се
прилагат посочените принципи за валидиране
на данните със следния приоритет:
1. използване на данни от средствата за
контролно измерване;
2. използване на данни от средства за
измерване от насрещни точки на измерване
(коригирани със съответен коефициент);
3. използване на данни от технически измервания;
4. използване на данни от баланс на подстанция;
5. използване на данни от информационните
системи за оперативно управление или други
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени)
методи за изчисления на данни.
(5) При измервателна система, собственост
на оператора на електроразпределителната
мрежа, се прилагат посочените принципи за
валидиране на данните, като приоритетите на
прилаганите принципи се определят в договорите между страните:
1. използване на данни от средства за контролно измерване;
2. използване на данни от средства за
измерване от насрещни точки на измерване
(коригирани със съответен коефициент);
3. използване на данни от технически измервания;
4. използване на данни от баланс на подстанция;
5. използване на данни от информационните
системи за оперативно управление или други
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени)
методи за изчисления на данни.
(6) В случай че данните от измерването не
могат да бъдат възстановени от измервателната
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система в срока, определен за разплащане, заместващата стойност се подготвя от собственика
на измервателната система.
(7) При установяване на загуба на данни от
измерване или неточни данни от измервателната система собственикът на измервателната
система уведомява съответните търговски
участници в сроковете, определени в договорите за пренос.
Чл. 40. (1) Всеки търговски участник може
да поиска от собственика на измервателната
система да извърши проверка за съответствие
между данните в базата данни и данните от
търговската измервателна система.
(2) Разходите за извършване на проверката
са за сметка на страната инициатор, поискала
проверката, когато резултатите от нея покажат
съответствие. Във всички останали случаи разходите за проверка са за сметка на оператора
на съответната мрежа.
(3) При несъответствие между данните от
измервателната система и тези в базата данни
засегнатият търговски участник и собственикът
на измервателната система съвместно определят най-подходящия начин за отстраняване
на несъответствието въз основа на данните от
измервателната система.
Раздел VIII
Ред и начин за обслужване и проверка на
измервателните системи
Чл. 41. Измервателните системи за търговско
и контролно измерване удовлетворяват изискванията за обща точност само в случаите,
когато качеството на електрическата енергия
в мястото на измерване отговаря на изискванията на стандарта.
Чл. 42. (1) Обслужването на измервателните системи се извършва при съобразяване
и спазване на изискванията на наредбите за
техническа експлоатация по чл. 83, ал. 1, т. 2
и 3 от Закона за енергетиката.
(2) Обслужването на измервателните системи се извършва при спазване на правилата за
безопасност при работа в електрически уредби.
(3) Ако измервателните системи са монтирани на територията на обект на ползвател и е
налице неизправност или повреда, операторът
на съответната мрежа следва да бъде информиран от ползвателя.
(4) При разположение на измервателните
системи в обекти на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа, работи
по монтиране и подмяна на измервателни
трансформатори, към чиито вторични вериги
са включени средства за търговско и контролно измерване, се извършват от собственика
на уредбата след съгласуване с оператора на
електропреносната мрежа.
(5) Обслужването на измервателните системи се извършва най-малко веднъж на три
месеца и включва проверка на същите. В
случай че при проверката не са установени
отклонения, неизправности и/или нерегла-
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ментирана намеса в измервателната система,
в досието по чл. 33 се отразява това, датата на
извършване на проверката и други данни във
връзка с нея. В случай че при проверката са
установени отклонения, неизправности и/или
нерегламентирана намеса в измервателната
система, се съставя констативен протокол по
реда на чл. 49.
(6) Обхватът на обслужването и на проверката по ал. 5, както и начинът на извършване
на тази проверка се определят от собственика
на измервателната система в зависимост от
нейните технически характеристики, така че
да гарантират изправността є към датата на
извършването є.
Чл. 43. (1) Средствата за търговско и контролно измерване, чието съответствие със
съществените изисквания, определени по реда
на чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите, е оценено и удостоверено,
подлежат на последващи проверки по реда на
Закона за измерванията и наредбата по чл. 28
от Закона за измерванията.
(2) Всички средства за търговско и контролно измерване, с изключение на посочените в
ал. 1, подлежат на първоначална и последващи
проверки по реда на Закона за измерванията и
наредбата по чл. 28 от Закона за измерванията.
Чл. 44. (1) Проверка на измервателната
система може да бъде поискана от страната,
която купува или продава електрическа енергия. Разходите се заплащат предварително от
страната, поискала проверката.
(2) Разходите за проверката са за сметка
на страната, поискала проверката, когато резултатите от нея покажат, че измервателната
система е в рамките на изискваната точност.
(3) Разходите за проверката са за сметка на
собственика на измервателната система, когато
резултатите от нея покажат, че не е в рамките
на изискваната точност и при проверката не
e установено външно въздействие върху средствата за търговско измерване.
(4) Когато при проверката е установено,
че върху измервателната система е оказано
нерегламентирано външно въздействие от
страна на ползвателя и средствата за търговско измерване не отговарят на изискванията
за точност или не измерват електрическата
енергия в съответствие с първоначалните им
настройки, включително и при нарушение на
пломбите, знаците и стикерите, то разходите
за проверката са за сметка на ползвателя.
Чл. 45. (1) Операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните си
системи за съответствието им с изискванията
на тези правила.
(2) Измервателните системи се проверяват за
съответствието им с изискванията за точност
съгласно приложението към тези правила.
(3) Извършването на проверката на общата
точност на измервателната система съгласно
приложението към тези правила се съгласува
между собствениците на измервателните сис-
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теми и страните по сделките с електрическа
енергия.
(4) Проверката на общата точност на измервателната система се извършва чрез:
1. уреди за проверка на общата точност на
измервателната система;
2. изчислителни процедури за определяне на
общата точност по резултатите от проверки на
грешките на отделните елементи на система за
измерване на електрическата енергия.
Чл. 46. (1) Извън проверките по чл. 45 операторът на мрежата (собственикът на средството
за търговско измерване) извършва технически
проверки на място на измервателната система/средствата за търговско измерване, както
и смяна или промяна на параметризиращата
програма на средствата за търговско измерване.
(2) Отчитането на средствата за търговско
измерване не се счита за техническа проверка
по реда на тези правила.
Чл. 47. (1) Когато при проверка по реда на
тези правила се установи грешка над допустимата съгласно наредбата по чл. 28 от Закона
за измерванията и наредбата по чл. 7, ал. 1
от Закона за техническите изисквания към
продуктите и приложението към тези правила, съответно неизмерване, неправилно и/или
неточно измерване или наличие на измерени
количества електрическа енергия в невизуализиран регистър на средството за търговско
измерване, количеството електрическа енергия
се определя съгласно раздел IX от тези правила.
(2) Когато при наличие на монтирано
средство за контролно измерване се установи,
че измерената електрическа енергия от средството за търговско измерване се различава от
тази на средството за контролно измерване с
количество, надвишаващо два пъти грешката,
посочена в приложението към тези правила,
двете измервателни системи се проверяват. Ако
се установи, че търговската система за измерване не отговаря на нормираните технически
и метрологични изисквания, а контролното
измерване е изправно, данните от средството
за контролно измерване се приемат за валидни.
Чл. 48. (1) Всички измервателни трансформатори подлежат на първоначална проверка.
(2) Новите измервателни трансформатори,
преди да влязат в търговска употреба, се изпитват и проверяват съгласно наредбата по
чл. 28 от Закона за измерванията.
Раздел ІХ
Ред и начини за преизчисляване на количеството електрическа енергия
Чл. 49. (1) При извършване на проверки по
реда на тези правила, с изключение на чл. 42,
ал. 5, изр. 2, операторът на съответната мрежа
съставя констативен протокол.
(2) Констативният протокол по ал. 1 се
подписва от представител на оператора на
съответната мрежа и от ползвателя или негов
представител.
(3) При отсъствие на ползвателя или на негов
представител при съставянето на констативен
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протокол или при отказ от тяхна страна да го
подпишат протоколът се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и
свидетел, който не е служител на оператора.
В констативния протокол се отбелязват присъстващите на проверката, както и отказът
за подписване от страна на ползвателя или на
неговия представител, ако е направен такъв.
(4) В случаите по ал. 3 в седемдневен срок от
датата на съставянето на констативния протокол
операторът на съответната мрежа го изпраща
на ползвателя с препоръчано писмо с обратна
разписка или по друг начин в съответствие с
предоставените от ползвателя данни за контакт.
(5) Когато при проверката се установи
несъответствие на метрологичните и/или
техническите характеристики на средството
за търговско измерване с нормираните, нарушения в целостта и/или функционалността на
средството за търговско измерване, съмнения
за добавяне на чужд за средството за търговско
измерване елемент, същото се демонтира и се
поставя в безшевен чувал, който се затваря с
пломба със знака на оператора на съответната
мрежа и уникален номер. Номерът на пломбата
и уникалният номер се записват в констативния
протокол. Операторът на съответната мрежа
изпраща демонтираното средство за търговско
измерване на компетентния орган за метрологичен контрол в срок до 14 дни от датата
на проверката.
(6) В случай че причините за повредата на
средството за търговско измерване се дължат
на форсмажорни обстоятелства по смисъла на
тези правила, операторът на съответната мрежа
може да не изпраща демонтираното средство
за търговско измерване на компетентния орган
за метрологичен контрол, като количеството
електрическа енергия в този случай се изчислява по реда на чл. 39, ал. 4 и 5 или по реда
на чл. 52, ал. 1.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 операторът на
съответната мрежа монтира изправни средства
за търговско измерване.
(8) Когато при проверката се установи добавяне на чужд за системата елемент или друга
намеса, представляваща промяна на схемата на
свързване, което не влияе на изправността на
средството за търговско измерване, операторът
на съответната мрежа възстановява правилната
схема на свързване, без да демонтира средството
за търговско измерване.
Чл. 50. (1) В случаите, когато при метрологичната проверка се установи, че средството за
търговско измерване не измерва или измерва
с грешка извън допустимата, операторът на
съответната електроразпределителна мрежа
изчислява количеството електрическа енергия
за по-краткия период между периода от датата
на констатиране на неизмерване/неправилно/
неточно измерване до последната извършена
проверка и периода от три месеца, предхождащи датата на констатиране на неизмерване/
неправилно/неточно измерване, като:
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а) при средство за търговско измерване,
измерващо с грешка извън допустимостта,
количеството преминала електрическа енергия се изчислява, като измерените количества
се коригират с установената грешка, като се
отчита класът на точност на средството за
търговско измерване;
б) при неизмерващо средство за търговско
измерване количеството електрическа енергия
се изчислява като една трета от пропускателната способност на измервателната система
при всекидневно осемчасово ползване на
електрическа енергия от клиента.
(2) При промяна в схемата на свързване,
водеща до неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на количествата електрическа
енергия, операторът на съответната електроразпределителна мрежа изчислява количеството
електрическа енергия за по-краткия период
между периода от датата на констатиране на
неизмерване/неправилно/неточно измерване
до последната извършена проверка и периода
от три месеца, предхождащи датата на констатиране на неизмерване/неправилно/неточно
измерване. Преизчисляването се извършва
на базата на половината от пропускателната
способност на присъединителните съоръжения
(кабели, проводници), свързващи инсталацията
на клиента със съответната мрежа, при ежедневно 8-часово натоварване.
(3) При установена липса на средството
за търговско измерване в измервателната
система операторът на съответната електроразпределителна мрежа изчислява по реда на
ал. 2 количеството електрическа енергия за
по-краткия период между периода от датата
на констатиране на липсата на средството за
търговско измерване до последния извършен
негов отчет от оператора на съответната мрежа или до датата на последната извършена
проверка по чл. 42, ал. 5, предхождащи датата
на констатиране на липсата на средството за
търговско измерване.
(4) Ако при проверка по реда на тези правила, извършвана от оператора на електропреносната мрежа, се установи неправилно и/
или неточно измерване и/или изчисляване на
пренесените количества електрическа енергия,
двете страни в констативния протокол по чл. 49,
ал. 1 посочват и действително пренесените
количества електрическа енергия, по периоди
на действие на утвърдените от Комисията за
енергийно и водно регулиране цени, на база
техническите констатации и информацията
за всички величини и събития, регистрирани от средствата за търговско измерване и
спомагателните устройства и съобразно реда
на чл. 39, ал. 4, като в тези случаи операторът преизчислява количествата електрическа
енергия на ползвателя най-много до датата на
последното документирано отчитане, което е
прието от ползвателя без възражения.
(5) Преизчисляването по ал. 1, 2, 3 и 4 се
извършва въз основа на констативен протокол,
съставен по реда на чл. 49.
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Чл. 51. (1) При установено неправомерно
присъединяване на обект към електрическите
мрежи операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия
за период не по-дълъг от 180 дни от датата на
констатиране на присъединяването. Количеството електрическа енергия се изчислява по
една втора от пропускателната способност на
присъединителните съоръжения, свързващи
инсталацията на обекта със съответната мрежа,
при 24-часово натоварване.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва
въз основа на констативен протокол, съставен
по реда на чл. 49.
Чл. 52. (1) В случаите на техническа неизправност на средствата за търговско измерване,
поради която използваната електрическа енергия преминава през измервателната система,
но количествата не могат да бъдат отчетени и
не е установена външна намеса при проверка
или отчет, преминалото количество електрическа енергия се изчислява по приоритетен
ред, както следва:
1. по реда на чл. 39, ал. 4 и 5;
2. средноаритметичното количество от
потребената електрическа енергия от клиента
за предходен отчетен период и потребената
електрическа енергия от клиента за аналогичен
отчетен период от предходната година;
3. на база на отчетния период, следващ подмяната на повреденото средство за търговско
измерване, при невъзможност за преизчисляване по т. 1.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва
въз основа на констативен протокол, съставен
по реда на чл. 49.
Чл. 53. (1) При повреда или неточна работа
на тарифния превключвател, поради което използваната електрическа енергия се измерва,
но не се регистрира точно по съответните
тарифи, избрани от ползвателя, отчетената
електрическа енергия се разпределя на база на
товаровия профил за средствата за търговско
измерване, разполагащи с такъв, или на база
на аналогичен предходен период. При липсата
на такъв количествата се преизчисляват по
следния начин:
1. при измерване на 2 тарифни зони – в
съотношение 60 на сто за дневна зона и 40 на
сто за нощна;
2. при измерване на 3 тарифни зони – в
съотношение 20 на сто за върхова зона, 55 на
сто за дневна зона и 25 на сто за нощна зона.
(2) В случаите по ал. 1 операторът на
съответната мрежа изчислява количествата
електрическа енергия по съответната тарифа,
като периодът, за който се извършва преизчислението, е по-краткият период от периода
от датата на установяване на техническата
неизправност до датата на отчетен период с
коректно измерване и периода от датата на
установяване на техническата неизправност
до датата на последната извършена проверка,
но не повече от три месеца.
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(3) Преизчисляването по ал. 2 се извършва
въз основа на констативен протокол, съставен
по реда на чл. 49.
Чл. 54. (1) В случаите на установяване на
несъответствие между данните за параметрите
на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до
неправилно изчисляване на количествата електрическа енергия, операторът на съответната
мрежа изчислява количествата електрическа
енергия като разлика между отчетеното количество електрическа енергия и действително
преминалите количества електрическа енергия
за времето от допускане на грешката до установяването є. Периодът, за който се извършва
преизчислението, не може да бъде по-дълъг от
периода от датата на установяване на несъответствието до датата на последната извършена
проверка, но не повече от три месеца.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва
въз основа на констативен протокол, съставен
по реда на чл. 49.
Чл. 55. (1) В случаите, в които се установи,
че са налице измерени количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на
средството за търговско измерване, операторът
на съответната мрежа начислява измереното
след монтажа на средството за търговско измерване количество електрическа енергия в
тези регистри.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва
въз основа на метрологична проверка и констативен протокол, съставен по реда на чл. 49.
Чл. 56. (1) В случаите на преизчисляване
на количества електрическа енергия по реда
на този раздел операторът на електроразпределителната мрежа предоставя на ползвателя
на мрежата фактура и справка за преизчислените количества електрическа енергия, както
и информация за дължимата сума за мрежови
услуги (с изключение на цена за достъп до
електроразпределителната мрежа, формирана
на база на предоставена мощност) и за „задължения към обществото“.
(2) Ползвателят на мрежата заплаща на
оператора на съответната мрежа дължимата
сума, определена от оператора на съответната
мрежа по реда на ал. 1.
(3) Преизчислените количества електрическа
енергия по ал. 1 се фактурират по действащата
за периода на преизчисляването прогнозна
пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи, определена
от Комисията за енергийно и водно регулиране
на съответния мрежови оператор.
(4) В случаите по чл. 53, ал. 1 операторът на
съответната мрежа предоставя на доставчика
данни за количествата електрическа енергия,
разпределени/преизчислени по тарифи. На база
на предоставените данни доставчикът издава
фактура на ползвателя по действащите в периода
на преизчислението цени на електрическата
енергия по тарифи.
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(5) При установено неизмерване, непълно
или неточно измерване по реда на тези правила,
което води до необходимост от преизчисление на
суми по издадени фактури за изминал отчетен
период и приключен месечен сетълмент, не се
прави преизчисление на текущия сетълмент с
количества електрическа енергия от минали
периоди.
Чл. 57. В случай че при проверка се установи, че на ползвателя са начислявани по-големи
количества електрическа енергия от реално
използваните, през месеца, следващ месеца, в
който е завършена проверката, на ползвателя
се възстановява цялата надвзета сума.
Чл. 58. В случаите, когато при извършена
проверка се установи неправомерно присъединяване или намеса в измервателната система,
съответният мрежови оператор незабавно уведомява за това Министерството на вътрешните
работи.
Раздел Х
Контролно и техническо измерване
Част I
Контролно измерване
Чл. 59. (1) Системата за контролно измерване се осигурява и поддържа от страната,
която го е поискала, при наличие на сключен
договор за присъединяване или при наличие на
сключен договор за достъп до електропреносната/електроразпределителните мрежи, като
изграждането и експлоатацията є се съгласува
с оператора на съответната мрежа.
(2) Контролната измервателна система е
отделна от търговската и използва отделни
намотки на токовите трансформатори, както
и отделни вериги на напреженовите трансформатори.
(3) Контролните измервателни системи не
могат да бъдат с по-лоши метрологични характеристики от тези за търговското измерване.
(4) Контролното измерване се изгражда в
мястото на търговското измерване, като се
осигуряват същите условия на околната среда.
(5) По преценка на оператора на съответната
мрежа може една и съща вторична намотка
на токовите трансформатори да се използва за
средства за търговско и контролно измерване.
(6) Използването на данните на контролното измерване се уреждат със споразумение
между страните.
Чл. 60. (1) Ползвателят няма право без представител на оператора на съответната мрежа да
преустройва, ремонтира или заменя елементите
на средствата за контролно измерване, както и
да нарушава пломба, знак или друго контролно
приспособление на тези средства.
(2) Операторът на съответната мрежа няма
право без представител на ползвателя да преустройва, ремонтира или да заменя елементите
на средствата за контролно измерване, както и
да нарушава пломба, знак или друго контролно
приспособление на тези средства.
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Част II
Тех н и че ско измерва не
Чл. 61. (1) Системата за техническо измерване се осигурява и поддържа от страната,
която го е поискала, като изграждането и
експлоатацията є се съгласува с оператора на
съответната мрежа.
(2) Системата за техническо измерване е отделна от търговската и контролната и използва
отделни вериги от съществуващите токови и
напреженови трансформатори.
Раздел ХІ
Контрол за спазване на правилата
Чл. 62. Контролът за спазване на тези
правила е част от контрола за изпълнение
на условията на издадените от Комисията за
енергийно и водно регулиране лицензии.
Чл. 63. Всички спорове, възникнали във
връзка с прилагане на тези правила, се отнасят
за решаване от Комисията за енергийно и водно
регулиране по реда на Закона за енергетиката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Измерване“ означава регистриране на
произведената или потребената активна и реактивна електрическа енергия.
2. „Междусистемни електропроводи“ са електропроводи и принадлежащите им съоръжения,
осигуряващи връзка с други електроенергийни
системи или части от тях.
3. „Обект“ е всяка отделена, по отношение на
измерването на електрическа енергия, електрическа инсталация на производител или клиент.
4. „Ползвател“ е клиент и/или производител
на електрическа енергия по смисъла на Закона
за енергетиката.
5. „Средство за измерване“ по смисъла на
тези правила е средство за контролно измерване,
средство за техническо измерване и средство
за търговско измерване.
6. „Средство за контролно измерване“ е
средство за измерване на електрическа енергия,
различно от средството за търговско измерване, което служи за източник на информация в
определени случаи.
7. „Средство за техническо измерване“ е
средство за измерване на електрическа енергия, различно от средствата за търговско и
контролно измерване, и служи за целите на
баланса на електрическа енергия или други
нетърговски цели.
8. „Средство за търговско измерване“ е
основна съставна част на всяка измервателна
система, която осигурява измервателна информация за търговски цели.
9. „Точност“ е предвидената допустима
грешка на всяко измервателно устройство в
зависимост от местоположението му и допустимата грешка на свързаните към него токови
и напреженови трансформатори.
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10. „Търговски участници“ по смисъла на
тези правила са производителите на електрическа енергия, търговците на електрическа
енергия, координатори на балансиращи групи,
крайни клиенти, общественият доставчик на
електрическа енергия, крайните снабдители
на електрическа енергия, операторите на електропреносна/електроразпределителни мрежи и
доставчиците от последна инстанция.
11. „Форсмажор“ е обстоятелство (събитие)
от извънреден характер, което не е могло да
бъде предвидено и не зависи от волята на
оператора на съответната мрежа, съответно
на ползвателя, като: пожар, аварии, военни
действия, природни бедствия – бури, проливни
дъждове, наводнения, градушки, земетресения,
заледявания, суша, свличане на земни маси
и други природни стихии, стачки, бунтове,
безредици и др.
12. „ENTSO-E“ е международна организация
„Европейска мрежа на операторите на преносни
системи за електроенергия“.
13. „Неправомерно присъединяване“ е присъединяване на обект към електропреносната
или електроразпределителната мрежа, за който
не е осъществена процедура за присъединяване към тази мрежа по реда на наредбата по
чл. 116, ал. 7 от ЗЕ.
14. „Място на измерване“ е точката от присъединителните съоръжения за захранване на
обекта, в която е мястото на монтаж на измервателни трансформатори при индиректно
измерване или мястото на монтаж на средството
за измерване при директно измерване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Процедурите по преизчисляване на количество електрическа енергия, уведомяване,
фактуриране и уреждане на финансовите отношения с клиентите, които са започнали въз
основа на констативни протоколи, съставени до
влизане в сила на тези правила, се довършват
по реда, действал към датата на съставяне на
констативния протокол, като в случаите на
съставените след 1.07.2018 г. констативни протоколи се взема предвид и действащата прогнозна
пазарна цена на електрическата енергия за
покриване на технологичния разход на операторите на съответните мрежи, определена от
Комисията за енергийно и водно регулиране.
§ 3. В Правилата за търговия с електрическа
енергия (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 39 от 2014 г., бр. 90 от 2015 г., бр. 100 от
2017 г. и бр. 72 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 1 се създава т. 17:
„17. отношенията по предоставянето на услуги за зареждане на електрически превозни
средства.“;
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б) в ал. 2 след думите „крайните клиенти“ се
поставя запетая и се добавя: „вкл. операторите
на публично достъпни зарядни точки“.
2. Наименованието на глава трета „Договори на пазара на електрическа енергия“ се
изменя така:
„Договори на пазара на електрическа енергия. Предоставяне на услуги за зареждане на
електрически превозни средства“.
3. В чл. 31 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Справка за количества отчетена електрическа енергия, върху които се начислява
цена за задължения към обществото, се предоставя на ФСЕС от независимия преносен
оператор за обектите с почасово измерване
на електрическата енергия, независимо към
коя мрежа са присъединени, в срок до 10-о
число на месеца, следващ отчетния месец,
както и справка за количествата консумирана
електрическа енергия от обектите на крайните
клиенти, снабдявани от краен снабдител. Справка за пренесените и фактурирани количества
електрическа енергия по показания на СТИ,
върху които се начислява цена за задължения
към обществото, се предоставя на ФСЕС от
операторите на електроразпределителни мрежи
за обектите, по отношение на които се прилагат
стандартизирани товарови профили, в срок до
10-о число на месеца, следващ отчетния месец.
Информацията се предоставя обобщена по
търговски участници.
(4) В случаите на повече от един доставчик консумираното количество електрическа
енергия се разпределя пропорционално между
отделните доставчици на база регистрирани
графици от независимия преносен оператор.“
4. Член 31б се заличава.
5. В глава трета се създава раздел IV с
чл. 31в – чл. 31д:
„Раздел IV. Предоставяне на услуги за зареждане на електрически превозни средства
Чл. 31в. Операторите на зарядни точки могат
да предоставят на клиентите услуги във връзка
със зареждането на електрически превозни
средства на договорна основа, включително
от името и за сметка на други доставчици на
услуги.
Чл. 31г. Всички публично достъпни зарядни
точки предоставят и възможност на ползвателите на електрически превозни средства за
зареждане ad hoc, без встъпване в договорни
отношения със съответния доставчик на електрическа енергия или оператор.
Чл. 31д. За неуредените в този раздел въпроси се прилага действащото гражданско
законодателство.“
§ 4. Тези правила са приети от Комисията за
енергийно и водно регулиране с решение по т. 1
от протокол № 67 от 24.04.2019 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2 във връзка с
чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.
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Приложение
към чл. 20, ал. 2, чл. 24, ал. 1, чл. 35,
чл. 45, ал. 2 и 3 и чл. 47, ал. 1 и 2
Обща точност
Общата точност на измерванията зависи от точността както на средството за измерване, така и
на токовите и напреженовите трансформатори. Общата точност на измерванията в мястото на измерване за всички съществуващи и нови измервателни системи през цялото време е в границите на
грешка, посочени в таблицата.
Количество

Активна енергия

Активна енергия

Активна енергия

Активна енергия

Активна енергия

Точност на отделните елементи на
измервателната система

Средство за измерване за активна
енергия 0.2S Токов трансформатор 0.2S
Напреженов трансформатор 0.2

Средство за измерване за активна
енергия 0.2S Токов трансформатор 0.5S
Напреженов трансформатор 0.5

Средство за измерване за активна
енергия 0.5S Токов трансформатор 0.2S
Напреженов трансформатор 0.2

Средство за измерване за активна
енергия 0.5S Токов трансформатор 0.5S
Напреженов трансформатор 0.5
Средство за измерване за активна
енергия 1.0
Токов трансформатор 0.5S
Напреженов трансформатор 0.5

Средство за измерване за реактивна
Реактивна енергия енергия 2.0 Токов трансформатор 0.2S
Напреженов трансформатор 0.2

Ток

Фактор на
мощността

20 до 120% от IN

1.00

±0.40%

5 до 20% от IN

1.00

±0.40%

1 до 5% от IN

1.00

±0.60%

20 до 120% от IN

от 0.5L до 0.8C

±0.93%

5 до 120% от IN

1.00

1 до 5% от IN

1.00

10 до 120% от IN

от 0.5L до 0.8C

5 до 120% от IN

1.00

±0.83%

1 до 5% от IN

1.00

±1.23%

10 до 120% от IN

от 0.5L до 0.8C

±1.41%

5 до 120% от IN

1.00

±1.32%

1 до 5% от IN

1.00

±1.68%

10 до 120% от IN

от 0.5L до 0.8C

±2.35%

5 до 120% от IN

1.00

±1.58%

2 до 5% от IN

1.00

±2.02%

20 до 120% от IN

от 0.5L до 0.8C

±2.48%

10 до 120% от IN

0

±4.00%

10 до 120% от IN
10 до 120% от IN
10 до 120% от IN

Средство за измерване за реактивна
Реактивна енергия енергия 2.0 Токов трансформатор 0.5S
Напреженов трансформатор 0.5

10 до 120% от IN
10 до 120% от IN

от 0.866L до
0.866C
от 0.866L до
0.866C

Граница на
грешката

±5.00%
±5.00%

0
от 0.866L до
0.866C
от 0.866L до
0.866C

Забележка. Изискванията за токове в обхвата от 1 до 5 % от номиналния ток се прилагат само когато
енергията, която ще се измерва при нормални работни условия, е такава, че номиналният ток на измерване е под 5 % (без 0) за периоди, равни на 10 % или повече годишно.

За постигане на общата изисквана точност може да е необходимо електромерите да бъдат компенсирани за грешките на измервателните трансформатори и за съответната връзка към електромерите.
3267

Председател:
Иван Иванов
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 209-НС
от 23 април 2019 г.

относно обявяване на Митко Костадинов
Полихронов за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски
С писмо вх. № НС-02-7 от 10 април 2019 г.
в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 10 април 2019 г., с което
на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са
предсрочно прекратени пълномощията на
Делян А лександров Добрев като народен
представител от Двадесет и девети изборен
район – Хасковски, издигнат от листата на
политическа партия „ГЕРБ“ в 44-то Народно
събрание.
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Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс и във връзка с Решение на
ЦИК № 208-НС от 23 април 2019 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Митко Костадинов Полихронов
за народен представител в 44-то Народно
събрание от листата на политическа партия
„ГЕРБ“ от Двадесет и девети изборен район – Хасковски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
3230
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-73
от 4 април 2019 г.
Във връзка с необходимостта от надграждане на интегрираната система за наблюдение по
българо-турската граница по подписано грантово
споразумение на фонд „Вътрешна сигурност“, с
предвидено изграждане на три броя стационарни
поста за техническо наблюдение на българо-турската граница, е необходим подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на
три стационарни поста за техническо наблюдение“,
част от обект „Интегрирана система за гранично
наблюдение на българо-турската граница“ на
територията на землищата на с. Голям Дервент,
община Елхово, област Ямбол, и на с. Воден,
с. Странджа и с. Шарково, община Болярово,
област Ямбол. С Решение № 127 от 16 февруари
2017 г. на Министерския съвет обект „Интегрирана
система за гранично наблюдение на българо-турската граница“ е определен за национален обект
и обект с национално значение. Съгласно § 5,
т. 63 от допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията обект „Изграждане,
интегриране и пускане в експлоатация на три
стационарни поста за техническо наблюдение“
по българо-турската граница е специален обект,
свързан със сигурността на държавната граница.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ, заявление вх. № АУ-14-3 от 21.02.2019 г. от
Милко Бернер – заместник-министър на МВР, в
качеството му на възложител; Заповед № 3282з-175
от 19.02.2018 г. на министъра на вътрешните работи,
с която е разрешено изработването на проект на
ПУП – ПП за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за
техническо наблюдение“; констативен протокол от
11.06.2018 г., че в 30-дневния срок за обжалване не
са постъпили възражения, предложения и искания по проекта на ПУП – ПП, по обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 38 от 8 май 2018 г., обявление на Община Елхово за изработения проект
на ПУП – ПП; Решение № 01-ОС от 9.01.2018 г.,
издадено от министъра на околната среда и водите
за съгласуване на ПУП – ПП, който не попада в
защитени територии, но попада в границите на
„Натура 2000“, защитени зони по Закона за биологичното разнообразие „Дервентски възвишения“,
„Дервентски възвишения 1“, „Дервентски възвишения 2“ и „Западна Странджа“, с преценка, че
реализацията на ПУП – ПП няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху
природните местообитания, видовете и техните
местообитания, предмет на опазване в защитени-

те зони; писмо изх. № 04-04-59 от 8.05.2018 г. на
МОСВ, с което възложителят е уведомен, че за
представения ПУП – ПП процедурата е приключила с Решение № 01-ОС от 9.01.2018 г., издадено
от министъра на околната среда и водите; писмо
изх. № 04-02-85 от 20.04.2018 г. на Министерството на културата, че в обхвата на разработката
няма информация за регистрирани недвижими
културни ценности; становище с № 04-02-64 от
4.05.2018 г. на Министерството на отбраната за
съгласуване без бележки и предложения проекта на
ПУП – ПП; писмо с № 04-02-69 от 26.04.2018 г. на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, с което се уведомява,
че нямат бележки и предложения; писмо с рег.
№ 12-632 от 28.02.2018 г. на Държавна агенция
„Разузнаване“ за съгласуване без възражение
на ПУП – ПП; становище от Министерството
на вътрешните работи – Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“,
Ямбол, с рег. № 818000-151 от 16.04.2018 г. – представеното инвестиционно намерение съответства
на изискванията на правилата и нормативите за
пожарна безопасност; Удостоверение изх. № 2564011 от 21.03.2019 г. за съгласуване на проекта
на ПУП – ПП от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол; Здравно заключение № 03-08-854 от 17.04.2018 г. на Регионалната
здравна инспекция – Ямбол, към Министерството
на здравеопазването за съгласуване на проекта
на ПУП – ПП; писмо № ПУ-7-30 от 8.05.2018 г.
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“ – Пловдив, за съгласуване на ПУП – ПП;
писмо изх. № АД-24-08-1#4 от 19.06.2018 г. на
„Напоителни системи“ – ЕАД, за съгласуване на
ПУП – ПП, като засегнатите имоти са неполивни;
писмо № 04-04-33 от 16.05.2018 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“; четири писма от 21.05.2018 г. за
съгласуване на проекта на ПУП – ПП от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; писмо изх. № ЦУПМО-2243#5 от 27.04.2018 г. от „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД, София, за съгласуване
на представения проект на ПУП – ПП; писмо изх.
№ 24-81-2 от 25.04.2018 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; становище с изх. № 629
от 24.04.2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол, ПУП – ПП не засяга мрежи
и съоръжения и не попада в санитарно-охранителни
зони на водоизточници; писмо с изх. № ОУ-01415
от 23.04.2018 г. от областния управител на област
Ямбол за съгласуване на проекта с условие трасето да се съобрази с изградените съоръжения
по границата, полевия път и оптичната кабелна
линия; писмо с изх. № 05-00-733/1 от 17.04.2018 г.
от „Булгаргаз“ – ЕАД; писмо с изх. № АСД-13-21/2
от 26.04.2018 г. на „Югоизточно държавно предприятие – Сливен“ ДП за положително становище
по ПУП – ПП; писмо от Виваком – „БТК“ – ЕАД,
с № 04-00-68 от 25.04.2018 г. за съгласуване на
ПУП – ПП; влязло в сила Решение № КЗЗ-16 от
2.08.2018 г. на Комисията за земеделските земи
към Министерството на земеделието, храните и
горите за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърж-
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даване на площадки и трасета за проектиране на
обекти в земеделски земи в имот № 055052 в землището на с. Голям Дервент, община Елхово, област
Ямбол, за „Стационарен пост за техническо наблюдение“; решение от протокол № УТАТУ-01-02-12
от 5.03.2019 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика;
писмо с вх. № АУ 14-3 от 28.03.2019 г. от Главна
дирекция „Гранична полиция“ при МВР с допълнително представени съгласувателни документи,
преработени графични части в съответствие с т. 1
от протокол № УТАТУ-01-02-12 от 5.03.2019 г. и
Заповед № РД-02-15-12 от 18.01.2019 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни
поста за техническо наблюдение“, част от обект
„Интегрирана система за гранично наблюдение
на българо-турската граница“ на територията на
землищата на с. Голям Дервент, община Елхово,
област Ямбол, и на с. Воден, с. Странджа и с. Шарково, община Болярово, област Ямбол, съгласно
приетите текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3209
ЗАПОВЕД № РД-02-15-89
от 19 април 2019 г.
Във връзка с необходимостта от подмяна на
съществуващия преносен газопровод в участъка
очистно съоръжение (ОС) Беглеж – кранов възел
(КВ) Дерманци – кранов възел Батулци – кранов
възел Калугерово, който е част от северния полупръстен на националната газопреносна мрежа,
заявление вх. № АУ13-15/22.03.2019 г. и писмо вх.
№ 70-00-473 от 18.04.2019 г. от Владимир Малинов,
изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ – ЕАД,
на основание § 45 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129,
ал. 3, т. 2, букви „а“ и „б“ във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ; Решение № 312 от 10.05.2018 г.
на Министерския съвет за определяне на обект
„Подмяна на северен (магистрален) газопровод в
участъка очистно съоръжение Беглеж – кранов
възел Дерманци – кранов възел Батулци – кранов
възел Калугерово“ за национален обект и за обект
с национално значение; Заповед № РД-02-15-62 от
5.07.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод
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в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ
Батулци – КВ Калугерово“ на територията на
области Плевен, Ловеч, Враца и Софийска, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ, извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
по реда на чл. 128 от ЗУТ с обявление в „Държавен вестник“, бр. 104 от 2018 г., бр. 105 от 2018 г.,
бр. 4 от 2019 г., бр. 7 от 2019 г., доказателство за
извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 от
ЗУТ; съгласуване на изработения проект на ПУП
със заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което
са приложени следните документи: Решение по
ОВОС № 3-3 от 2018 г. на министъра на околната среда и водите и писмо изх. № ОВОС-11 от
11.04.2019 г. на Министерството на околната среда
и водите; удостоверения от службите по геодезия,
картография и кадастър – Плевен, Ловеч и Враца,
за проверка на актуални данни от кадастралната
карта по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8,
ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
Решение № КЗЗ-06 от 27 март 2019 г. на Комисията за земеделските земи към Министерството
на земеделието, храните и горите; писмо изх.
№ 04-15-65 от 18.04.2019 г. на Министерството на
здравеопазването, здравни заключения: изх. № УС00-1 от 29.03.2019 г. на главния държавен здравен
инспектор, изх. № 32-21-18 от 4.02.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Софийска област, изх.
№ РД-259-3 от 28.01.2019 г. на Регионалната здравна
инспекция – Ловеч, изх. № РД-259-5 от 8.02.2019 г.
на Регионалната здравна инспекция – Плевен;
№ РД-259-1 от 5.02.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Враца; писмо изх. № 33-HH-71
от 19.02.2019 г. на Министерството на културата;
писмо рег. № 578500-1954, екз. 2, от 14.03.2019 г.
на Министерството на вътрешните работи; писмо
изх. № СЗДП 401-6 от 2019 г. на „Северозападно
държавно предприятие“ – Враца, към МЗХГ; писмо
от 2019 г. на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград, към МЗХГ; писмо рег.
№ 11-00-77 от 15.03.2019 г. на Министерството на
отбраната; писмо рег. № 1983пс-9 от 1.03.2019 г. на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“; писмо изх. № 027 от 22.02.2019 г.
на „Геозащита“ – ЕООД, Перник; писмо изх. № 14
от 22.02.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД, клон
Плевен; писмо изх. № 53-00-3101 от 29.03.2019 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх.
№ ЖИ-5388 от 11.02.2019 г. на ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“; писмо
изх. № АД-53-340-1≠1/7.03.2019 г. на „Напоителни системи“ – ЕА Д, Централно управление;
писмо изх. № СКЗЗВ-02-31-(1)/26.02.2019 г. на
Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо
изх. № ЦУ-ЕСО-7562#9/1.02.2019 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
№ 1203187936/2019 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № 339/26.02.2019 г. на
„Аресгаз“ – ЕАД; писмо № ТО-39 от 31.01.2019 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
София; писмо изх. № ТОП-255-9 от 18.01.2019 г.
на „ВИК“ – АД, Ловеч; писмо изх. № 1261 от
6.02.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД; Решение по

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

протокол № УТАТУ-01-02-23 от 18.04.2019 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод
в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ
„Батулци“ – КВ „Калугерово“ на територията на
област Плевен, община Плевен, с. Беглеж; област Ловеч, община Угърчин, с. Катунец, община
Луковит, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Дерманци,
с. Тодоричене, с. Румянцево, с. Беленци, община
Ябланица, с. Орешене, с. Батулци; област Враца,
община Роман, с. Хубавене, с. Караш, с. Марково
равнище, и Софийска област, община Правец, с.
Манаселска река, с. Видраре, с. Своде, с. Калугерово, съгласно приетите и одобрени графична и
текстова части на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1
от АПК с цел защита на държавни интереси и
предотвратяване на значителни вреди.
Мотиви:
Участъкът от очистно съоръжение Беглеж до
кранов възел Калугерово е част от северния полупръстен на националната газопреносна мрежа,
който има стратегическо значение поради това, че
осигурява транспорта на природен газ от входна
точка Негру вода, пряко свързан е с единственото
в България подземно газохранилище (ПГХ) Чирен,
използването на интерконектора България – Румъния и планирания за изграждане интерконектор
България – Сърбия.
Обектът е и част от проект „Рехабилитация,
модернизация и разширяване на българската преносна система“, включен в списъка с проекти от
„общ интерес“ на Европейската комисия (PCI 6.8.2).
С решения на Европейската комисия проект от
„общ интерес“ ПОИ 6.8.2 е одобрен за финансиране
по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за
проектиране и доставки и изграждане.
На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството пред съответния административен
съд по местонахождение на недвижимия имот в
3-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд (АС) – Плевен,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Плевен, пред Административния съд – Ловеч,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Ловеч, пред Административния съд – Враца,
за имотите, попадащи в района на действие на
АС – Враца, и пред Административния съд – София област, за имотите, попадащи в района на
действие на АС – София област, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3167
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-91
от 23 април 2019 г.
Във връзка с модернизацията на компресорна
станция „Лозенец“ се налага изместване на изградения за захранването є електропровод 20 kV,
поради което е необходим подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Изместване на електропровод 20 kV за захранване
на компресорна станция „Лозенец“ на територията
на землището на с. Лозенец, община Стралджа,
област Ямбол. С Решение № 312 от 10 май 2018 г.
на Министерския съвет модернизацията на компресорна станция „Лозенец“ е определена за национален обект и за обект с национално значение.
Предвид изложеното и на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ, заявление с вх. № АУ 14-7 от 1.04.2019 г.
от Владимир Малинов – изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, в качеството
му на възложител; допълнително представени
документи за собственост, преработени графични
части и регистри на засегнатите имоти, писмо вх.
№ АУ 14-7(1) от 19.04.2019 г.; Заповед № РД-02-15-64
от 1.10.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е
разрешено на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, да
изработи проект на ПУП – ПП, съобщена и разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ; съобщаване
и разгласяване на проекта на ПУП – ПП по реда
чл. 128, ал. 2 и 3 от ЗУТ, протокол от 2.11.2018 г.
по обявление № ТСУ 1180571 от 9.10.2018 г. на
Община Стралджа, което е било поставено на
таблата за обяви на сградата на общината и на
сградата на кметство с. Лозенец, публикувано на
стр. 7 във в. „Стралджански вести“ от 9.10.2018 г.,
като в законоустановения срок не са постъпили
писмени възражения, предложения или искания
по проекта на ПУП – ПП; обявление от Община
Стралджа за проекта на ПУП – ПП, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“, бр. 12
от 8.02.2019 г., като в законоустановения срок не
са постъпили писмени възражения, предложения
или искания по проекта на ПУП – ПП; Решение
№ 5-ПР от 26.07.2018 г., издадено от министъра
на околната среда и водите, с преценка да не се
извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитени зони; писмо № 26-00-948
от 16.11.2018 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), с което възложителят
е уведомен, че в МОСВ не са постъпили жалби
против посоченото решение; писмо № ЕО-13 от
4.02.2019 г. на МОСВ, с което възложителят е
уведомен, че Решение № 5-ПР от 26.07.2018 г. е
влязло в сила и за представените проекти не се
изисква извършването на екологична оценка и
оценка за съвместимост; становище № 33-НН-542
от 3.09.2018 г. на Министерството на културата
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП при
условията на чл. 161 от Закона за културното на-
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следство; писмо с рег. № 11-00-406 от 9.01.2019 г.
на Министерството на отбраната за съгласуване
на проекта на ПУП – ПП; становище № 5785002348 от 23.03.2019 г. на Министерство на вътрешните работи (МВР) за съгласуване на проекта на
ПУП – ПП; писмо № ПУ-07-58(1) от 15.08.2018 г.
на МОСВ – басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП; съгласувателно писмо
с рег. № ДАЕУ-6147 от 3.08.2018 г. на Държавна
агенция „Електронно управление“; писмо с рег.
№ 12-2811 от 6.12.2018 г. на Държавна агенция
„Разузнаване“ за съгласуване без възражение на
ПУП – ПП; становище с рег. № 172 от 7.08.2018 г.
от Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на МВР – Ямбол, за
съответствие на изискванията на правилата и
нормативите за пожарна безопасност; писмо рег.
№ 326000-11172 от 14.08.2018 г. на Областната дирекция на МВР – Ямбол, с приложено становище
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; Здравно
заключение изх. № 03-08-1790 от 8.08.2018 г. на
Регионалната здравна инспекция – Ямбол, към
Министерството на здравеопазването за съгласуване на проекта; Удостоверение изх. № 25-33752
от 13.02.2019 г. за съгласуване на проекта на
ПУП – ПП от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ямбол; писмо изх. № 26-443-7 от
8.08.2018 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София; писмо изх. № ЦУ-ПМО-4565#8
от 7.09.2018 г. и умалено копие на проекта на
ПУП – ПП с печат „Съгласувано“ от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, София; писмо
изх. № 7876641-1 от 9.08.2018 г. за съгласуване на
проекта от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД,
Пловдив – КЕЦ „Карнобат“; писмо изх. № ИГП-400
от 13.08.2018 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Варна, с
което уведомяват, че на територията на засегнатите
поземлени имоти в землището на с. Лозенец няма
регистрирани древни и/или съвременни свлачища;
съгласуване на проекта с печат „Съгласувано“
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Ямбол, на 1.08.2018 г.; съгласуване на проекта на
ПУП – ПП с печат на „БТК“ – ЕАД – „Виваком“
от 4.09.2018 г. по съгласувателно писмо № В-923 от
3.08.2018 г.; писмо с изх. № ТТ46084 от 15.08.2018 г.
от „Теленор България“ – ЕАД, с което се съгласува представената документация; писмо с изх.
№ 6807 от 23.08.2018 г. от „А1 България“ – ЕАД,
с което се съгласува проектът на ПУП – ПП;
становище от 2.10.2018 г. на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД, за съгласуване на представената
проектна разработка; влязло в сила Решение
№ КЗЗ-24 от 29.11.2018 г. на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието,
храните и горите, точка І.6, за утвърждаване на
площадка за проектиране в части от 8 поземлени
имота, местност Дрянова кория, в землището
на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
план за преобразуване на „Булгаргаз“ – ЕАД, с
който в собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
се прехвърлят дълготрайни материални активи
по приложение № 1 към плана за преобразуване, включващо инв. № 13045 – „ел. провод Сунгур – Лозенец КС Лозенец“, и инв. № 13047 – „ел.
провод Лозенец КС Лозенец“; Решение № 514 на
Общинския съвет – гр. Стралджа, от протокол № 35
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от 5.09.2018 г. за даване на съгласие за учредяване
на безсрочно възмездно право на строеж в полза на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, включващо засегнатите
от сервитута на електропровода части от общински имоти с идентификатори № 44118.135.503 и
44118.135.519, с начин на трайно ползване съответно
„селскостопански път“ и „пасище“; Заповед № 3-10
от 7.01.2019 г. на кмета на община Стралджа за
учредяване на ограничени вещни права – безсрочно
възмездно право на строеж и сервитут в полза на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, върху части от
изброените поземлени имоти; решение от протокол
№ УТАТУ-01-02-22 от 12.04.2019 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Изместване на електропровод 20 kV за
захранване на компресорна станция „Лозенец“ на
територията на землището на с. Лозенец, община
Стралджа, област Ямбол“, съгласно приетите текстови и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Ямбол, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3316
ЗАПОВЕД № РД-02-15-92
от 23 април 2019 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по Европейската пътна
мрежа от връзката с транспортен коридор № ІV
на запад до транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процесa на икономическо
и социално сближаване на регионално ниво, с цел
повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2,
букви „б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ, заявление на
Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ-1312 от 14.03.2019 г. и писмо вх. № АУ-13-12(11) от
18.04.2019 г.; Заповед № РД-02-15-25 от 5.02.2019 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), разгласена по реда на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП в
„Държавен вестник“, бр. 14 от 15.02.2019 г.; констативен акт от 18.03.2019 г. на Община Плевен;
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решение по оценка на въздействието върху околната
среда № 2-2/2015 г. на министъра на околната среда
и водите; писма изх. № 12-00-1261 от 24.08.2015 г.
и изх. № 12-00-364 от 27.03.2019 г. на Министерството на околната среда и водите; становище изх.
№ ЗЗ-НН-1049 от 11.03.2019 г. на Министерството
на културата; становища изх. № 111 от 13.07.2017 г.
и изх. № 20 от 21.03.2019 г. на „Геозащита Плевен“ – ЕООД; писмо изх. № 12-550 от 19.03.2019 г. на
Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) за изразяване на предварително съгласие
на основание чл. 24в от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; Решение № 1245
от 28.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Плевен;
Решение № КЗЗ-03 от 28.02.2019 г. на Комисията
за земеделските земи за утвърждаване на трасе за
проектиране; писмо изх. № 12-965 от 27.03.2019 г.
на дирекция „Поземлени отношения и комасация“
при МЗХГ; Решение № КЗЗ-05 от 27.03.2019 г. на
Комисията за земеделските земи за утвърждаване
на трасе за проектиране; писмо изх. № 12-1401 от
16.04.2019 г. на дирекция „Поземлени отношения и
комасация“ при МЗХГ; писмо изх. № ТСУ-04-201-3
от 6.03.2019 г. на Община Плевен; писмо изх. № РДГ08-3022 от 1.03.2019 г. на Регионалната дирекция
по горите – Ловеч; писмо изх. № СЗДП354-5 от
7.03.2019 г. на „Северозападно държавно предприятие“ при МЗХГ; становище изх. № СЗДП
354-3 от 26.02.2019 г. на „Северозападно държавно
предприятие“ при МЗХГ; здравно заключение за
съгласуване на проект за подробен устройствен план
с изх. № РД-259-6 от 22.02.2019 г. на Регионалната
здравна инспекция – Плевен; писмо изх. № СКЗЗВ-02-26-(1) от 21.02.2019 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“; писмо рег. № 578500-1880, екз.
№ 2 от 12.03.2019 г. на дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“ към Министерството на вътрешните работи; становище рег.
№ 05-00-9 от 21.03.2019 г. на Министерството на
отбраната; становище рег. № 1983пс-7, екз. № 2
от 1.03.2019 г. на Главната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-2459 от 20.02.2019 г.
на Държавната агенция „Електронно управление“;
писмо изх. № ЖИ-23234 от 5.07.2017 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-1544/1 от 26.02.2019 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № 1203228061 от 12.03.2019 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; писмо изх. № 437
от 26.02.2019 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен; писмо изх. № БТГ 24-00-460-(1)
от 22.02.2019 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
изх. № 141 от 7.03.2019 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Среден Дунав; съгласувателно
становище рег. индекс № 04-00-36 от 28.02.2019 г. на
„Българска телекомуникационна компания“ – АД;
писмо изх. № 1759 от 25.02.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД; писмо изх. № TI 46829 от 6.03.2019 г.
на „Теленор България“ – ЕАД; становище изх.
№ 16 от 25.02.2019 г. на „Глобъл Комюникейшън
Нет“ – АД; удостоверение за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри № 25-42010 от 22.02.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обектът е
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определен за национален и с национално значение; протокол № УТАТУ-01-02-18 от 22.03.2019 г.
от заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: АМ „Хемус“, участък от км 135+440,75 до км
138+321,06, включително пътен възел „Плевен“, в
землището на с. Николаево, община Плевен, област
Плевен, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед осигуряване живота и здравето на гражданите, защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и предотвратяване на значителна или трудно
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.
Мотиви:
Aвтомагистрала „Хемус“ ще осигурява бърза,
модерна и безопасна пътна връзка между Северозападна и Североизточна България.
Проектът е с особено важен държавен и обществен интерес, свързан с гарантиране на сроковете
за изграждане на автомагистрала „Хемус“, поради
което за неговото осигуряване е необходимо своевременно провеждане на всички законови процедури. Цялостното изграждане на автомагистрала
„Хемус“ цели ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво
и в този смисъл е от особено важно стратегическо
значение за цяла Северна България.
Като пътна артерия автомагистрала „Хемус“
ще има важна роля за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската
транспортна система, поради което изграждането
є представлява не само национален, но и европейски приоритет.
В тази връзка проектът е от изключителна
важност и реализацията му ще допринесе за:
1. Увеличаване на пропускателната способност
и скоростта на движение чрез премахване на ограниченията в участъка на проекта.
2. Стимулиране растежа на пътническия и товарния трафик чрез адаптиране към стандартите
на ЕС за пътуване и предлагане на по-добри услуги
за крайните потребители.
3. Подобряване безопасността на движение и
намаляване броя на пътнотранспортните произшествия.
4. Намаляване на замърсяванията на околната
среда.
Реализацията на автомагистрала „Хемус“ се
осъществява изцяло с държавно финансиране,
поради което е важно спазването на заложените за реализацията на проекта срокове с оглед
стриктната финансова дисциплина по отношение
разходването на държавни средства. За опазване
на държавния интерес и избягване на опасността
от допълнителни разходи на бюджетни средства
при непредвидена забава на някоя от процедурите
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реализацията на проекта изисква стриктно спазване
на поетите ангажименти, един от които е своевременно теренно обезпечаване на бъдещия път.
Предвид гореизложеното, допускането на
предварително изпълнение ще ускори цялостната
реализация на автомагистралата, ще гарантира
безопасността на движение по едно изключително
натоварено направление на републиканската пътна
мрежа, ще повиши сигурността по отношение на
рисковете за здравето и живота на хората.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3268

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-360
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 64, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за акцизите и данъчните складове,
чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия и чл. 22, ал. 5 от Закона
за безмитната търговия, § 21, т. 5 и § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за банковата
несъстоятелност (ДВ, бр. 33 от 2019 г.) нареждам:
Върху образеца на бандерол за пури и пурети,
утвърден със Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол за
тютюневи изделия, предназначени за реализация на
вътрешния пазар (ДВ, бр. 8 от 2019 г.), се вписват
следните допълнителни реквизити:
а) продажна цена, определена по реда на чл. 29
от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия;
б) цената на единична бройка – само за ръчно
свити пури.
Министър:
Вл. Горанов
3272

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 620-ДФ
от 18 април 2019 г.
На основание чл. 157, ал. 6, предл. второ от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка
с чл. 107, ал. 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните
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инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове и лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни фондове и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 19, ал. 2,
т. 2 и ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Астра Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление: София 1303, ул. Средна гора
№ 49, ет. 5, ап. 8, за прекратяването на договорен
фонд „Астра Динамик“ съгласно взето решение от
съвета на директорите на управляващото дружество
на заседание, проведено на 26.03.2019 г.
Отнема разрешението за организиране и управ
ление на договорен фонд „Астра Динамик“, издадено
на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ – АД, с Решение № 336-ДФ от 7.05.2013 г.
на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
3183

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 19 април 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
4 от правилника за прилагането му и решение
на Общинския съвет Управителният съвет на
НКЖФ утвърждава промяна в числения и персоналния състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2
от ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при община Кърджали, област Кърджали (ДВ,
бр. 51 от 2016 г.), като:
– намалява числения състав от 7 на 5 членове;
– освобождава Мюмюн Дурмуш Али – председател на местната комисия;
– утвърждава Гюлфидан Рафет Мустафа – за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 40, прието с протокол № 2 от 28.02.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали.
Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
Председател:
Т. Стоянов
3108
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-74
от 12 април 2019 г.
На основание чл. 32 от ЗА, чл. 129, ал. 3, т. 1
от ЗУТ, протокол от 4.04.2019 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
на областна администрация – Кърджали, във
връзка със заявление с входящ № РР-01-499-12
от 22.03.2019 г. на „Тракийска вода 2015“ – ДЗЗД,
одобрявам ПУП – парцеларен план за строеж:
„Реконструкция на магистрален водопровод на
ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ „Енчец“, намиращ се на територията на землище
с. Боровско, община Черноочене, и землища
на с. Ненково, с. Главатарци, с. Дъждовница,
с. Енчец, с. Зелениково, с. Пеньово, с. Пъдарци, с. Ридово, с. Снежинка и с. Старо място,
община Кърджали.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
пред Административния съд – Кърджали, чрез
областния управител на област Кърджали в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изречение
първо, предложение последно от ЗУТ.
Областен управител:
Н. Чанев
2956

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1004
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект „Външен довеждащ водопровод
от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за
гр. Раднево“ през поземлени имоти по кадастралната карта на землищата на с. Ковач и
с. Знаменосец, община Раднево, област Стара
Загора.
Председател:
Р. Йовчев
3191

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1509
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и ч л . 1 2 7, а л . 6 о т З У Т О б щ и н с к и я т с ъ вет – гр. Сливен, одобрява общ устройствен
план на община Сливен (графични и текстови
части) с доклад за екологична оценка към него
и правила и нормативи за прилагане на общия
устройствен план на община Сливен.
Председател:
Д. Митев
3073
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27. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-35
от 23.04.2019 г. за обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст
„Пловдив“ до п/ст „Марица-изток“, с подобект : „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Катуница“, на територията на община Садово, община Асеновград, община
Първомай, област Пловдив, община Димитровград,
община Симеоновград, област Хасково; община
Опан, община Гълъбово, област Стара Загора, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3269
32. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-33 от 18.04.2019 г. за обект: „Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на
база време за леки автомобили с обща технически
допустима максимална маса до 3,5 т (електронна
винетка) с 3 броя подобекти, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища,
държавна собственост“, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
3188
65. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-34 от 18.04.2019 г. за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км
397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478, за подобекти: Електрозахранване на ИТС при км 398+560;
Довеждащ водопровод ∅ 90 ПЕВП за захранване
на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4; Външно
електрозахранване СрН на площадки за отдих 5
и 6; Довеждащ водопровод Гл.кл.А ∅ 90 ПЕВП за
захранване на площадки за отдих 5 и 6; Отвеждащ
канал Главен клон I-Б за площадки за отдих 5 и 6,
при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
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на регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3187
31. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК изх. № С
190022-091-0000138 от 28.02.2019 г. възлага на Агнеса
Асенова Стоянова с постоянен адрес София, ж.к.
Надежда 2, бл. 238, вх. Г, ап. 84, следния недвижим
имот: апартамент № 47, намиращ се в Казанлък,
ул. Илинден № 43, блок Кармен № 2, вх. Б, ет. 8,
със застроена площ 63,03 кв. м, състоящ се от две
стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: ап.
№ 46, ап. № 48, отдолу – ап. 44, отгоре – таван, и
прилежащи към него избено помещение № 47 с
полезна площ 2,53 кв. м и 0,91 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху общинско място.
3134
35. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000231/4.04.2019 г. възлага
на Васил Юлиянов Василев, гр. Омуртаг, ул. Цар
Освободител № 2, вх. А, ет. 1, следните недвижими
имоти: самостоятелен обект в сграда с кадастрален
идентификатор 51500.506.95.1.22, с предназначение
жилище, апартамент, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, в хотел
„Андромеда“, ет. 1, ап. 3, с площ 57,80 кв. м, ет. 1,
стая 103, състоящ се от спалня, дневна-кухня, баня
с тоалетна, тоалетна, 2 тераси, с граници: самостоятелни обекти с идентификатори, както следва: на
същия етаж: 51500.506.95.1.23, 51500.506.95.1.21: под
обекта: няма; над обекта: 51500.506.95.1.18, заедно
с прилежащи 14,49 кв. м идеални части от общите
части на сградата и самостоятелен обект в сграда
с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.21, с
предназначение – ателие за творческа дейност,
намиращ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“, ет. 1, ателие 2, с площ
36,83 кв. м, с прилежащи 9,23 кв. м идеални части
от общите части на сградата, намиращ се на ет. 1,
стая 102, състои се от стая, баня с тоалетна, тераса,
площ 36,83 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни обекти с идентификатори, както следва:
на същия етаж: 51500.506.95.1.22; под обекта: няма;
над обекта: 51500.506.95.1.17.
3132
36. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000232/4.04.2019 г.
възлага на Красимир Николов Стоилов, Търговище, ул. Трайко Китанчев № 13, ет. 4, ап.
10, следните недвижими имоти: самостоятелен
обект в сграда, с кадастрален идентификатор
51500.506.95.1.18, с предназначение – жилище,
апартамент, намиращ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“, ет. 2, ап. 3,
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с площ 57,80 кв. м, с прилежащи 14,78 кв. м идеални части от общите части на сградата, намиращ
се на ет. 2, стая 203, състои се от спалня, дневнакухня, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси, площ
57,8 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни
обекти с идентификатори, както следва: на същия
етаж: 51500.506.95.1.19. 51500.506.95.1.17; под обекта:
51500.506.95.1.22; над обекта: 51500.506.95.1.31, и
самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.17, с предназначение – ателие за творческа дейност, намиращ се в Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“,
ет. 2, ателие 2, с площ 36,83 кв. м, с прилежащи
9,23 кв. м идеални части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 2, стая 202, състои се от
стая, баня с тоалетна, тераса, площ 36,83 кв. м,
намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община Несебър,
област Бургас, с граници: самостоятелни обекти
с идентификатори, както следва: на същия етаж:
51500.506.95.1.18; под обекта: 51500.506.95.1.21; над
обекта: 51500.506.95.1.30.
3131
38. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000234/4.04.2019 г. възлага на
Мария Ангелова Джамджиева, Търговище, кв. Запад, бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 5, следния недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.26, с предназначение – ателие за творческа дейност, намиращ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“,
ет. 1, ателие 7, с площ 37,47 кв. м, с прилежащи
9,39 кв. м идеални части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 1, стая 107, състои се от
стая, баня с тоалетна, тераса, площ 37,47 кв. м,
намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община Несебър,
област Бургас, с граници: самостоятелни обекти
с идентификатори, както следва: на същия етаж:
51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.27: под обекта:
51500.506.95.1.36; над обекта: 51500.506.95.1.13.
3130
39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000235/4.04.2019 г. възлага на
Мирена Миткова Стратиева, Търговище, ул. Г. С.
Раковски № 8, вх. Б, ет. 4, ап. 2, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда с кадастрален
идентификатор 51500.506.95.1.14, с предназначение – ателие за творческа дейност, намиращ се
в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел
„Андромеда“, ет. 2, ателие 8, с площ 41,39 кв. м, с
прилежащи 10,38 кв. м идеални части от общите
части на сградата, намиращ се на ет. 2, стая 208,
състои се от стая, баня с тоалетна, тераса, площ
41,39 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни
обекти с идентификатори, както следва: на същия
етаж: 51500.506.95.1.13, 1500.506.95.1.15: под обекта:
51500.506.95.1.27; над обекта: 51500.506.95.1.5.
3129
40. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на не-
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движим имот № С190022-091-0000236/4.04.2019 г.
възлага на Румен Калинов Стоев, гр. Стражица,
ул. Отец Паисий Хилендарски № 87, следния
недвижим имот: самостоятелен обект в сграда
с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.16,
с предназначение – ателие за творческа дейност, намиращ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев
бряг-запад, ет. 2, ателие 1, с площ 39,75 кв. м, с
прилежащи 9,97 кв. м идеални части от общите
части на сградата, намиращ се на ет. 2, стая 201,
състои се от стая, баня с тоалетна, тераса, площ
39,75 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни
обекти с идентификатори, както следва: на същия
етаж: няма; под обекта: 51500.506.95.1.20; над обекта:
51500.506.95.1.29.
3128
42. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000237/4.04.2019 г. възлага на
Станислав Радославов Марков, Търговище, ул. Георги Бенковски № 7, вх. Б. ет. 5, ап. 14, следния
недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с
кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.13, с предназначение – ателие за творческа дейност, намиращ
се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, в хотел
„Андромеда“, ет. 2, ателие 7, с площ 37,47 кв. м с
прилежащи 9,39 кв. м идеални части от общите
части на сградата, намиращ се на ет. 2, стая 207,
състои се от стая, баня с тоалетна, тераса, площ
37,47 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни
обекти с идентификатори, както следва: на същия
етаж: 51500.506.95.1.12. 51500.506.95.1.14; под обекта:
51500.506.95.1.26; над обекта: 51500.506.95.1.4.
3127
43. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000238/4.04.2019 г. възлага на
Стилиян Николов Стоилов, Търговище, ул. Република № 20, ет. 7, ап. 14, следните недвижими имоти:
самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.25, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в гр. Несебър, к.к.
Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“, ет. 1,
ап. 6, с площ 57,71 кв. м с прилежащи 13,86 кв. м
идеални части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 1, стая 106, състои се от спалня,
дневна-кухня, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси, площ 57,71 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев
бряг, община Несебър, с граници: самостоятелни
обекти с идентификатори, както следва: на същия
етаж: 51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.26; под обекта:
51500.506.95.1.36; над обекта: 51500.506.95.1.12, и
самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.95.1.12, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в гр. Несебър, к.к.
Слънчев бряг-запад, в хотел „Андромеда“, ет. 2,
ап. 6, с площ 57,71 кв. м, с прилежащи 15,05 кв. м
идеални части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 2, стая 206, състои се от спалня,
дневна-кухня, баня с тоалетна, тоалетна, 2 тераси.,
площ 57,71 кв. м, намиращ се в к.к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, с граници: самостоятелни обекти с идентификатори, както следва: на
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същия етаж: 51500.506.95.1.11. 51500.506.95.1.13; под
обекта: 51500.506.95.1.25; над обекта: 51500.506.95.1.3.
3126
183. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за двама доценти по професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали) – един за
лаборатория „Функционални и наноструктурирани
полимери“ и един за лаборатория „Полимери със
спрежение“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел.
979 22-09.
3091
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност професор по 05.08.04.
„Изкуствознание и изобразителни изкуства (средновековно и възрожденско изкуство)“, област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за
нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“, ИГ
„Средновековно и възрожденско изкуство“, със срок
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в института,
ул. Кракра 21. Справки – на тел. 02944 24 14.
3184
31. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на: с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит;
с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с.
Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък
извор, с. Орешене, община Ябланица, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
3165
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 (изм.) и 10 във връзка с § 124 от ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект по реда на чл. 16
от ЗУТ за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, идеен нивелетен проект,
план-схеми на част „Електроснабдяване“, част „Водоснабдяване и канализация“ и пазарни оценки по
реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, квартали 46А – част,
56, 46В, 57, 58, 59, 63 – част, 62 – част, 61 – част,
улица от о.т. 284 – о.т. 289 – о.т. 294 – о.т. 295 до
о.т. 265 и кв. 55, м. Стърната-юг, район „Банкя“,
който е изложен в район „Банкя“, заедно с протокол
№ ЕС-ПО-01/15.08.2018 г. на комисията за определяне на пазарни оценки на поземлени имоти по
реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ. На основание чл. 128,
ал. 5 (изм.) в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“. Проектът за
подробен устройствен план подлежи на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) във
връзка с § 124 от ПЗРЗИДЗУТ преди внасянето
му в Общинския експертен съвет по устройство
на територията.
3056
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1. – Община гр. Искър, област Плевен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 710 от 28.02.2019 г. е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ оптична връзка
за базова станция № 3537 в ПИ 123094, местност
Писаревска бара, намиращ се в землището на
гр. Искър, преминаващ през следните поземлени
имоти: 118043, 123051, 123054, 123059, 123076,
123085, 123095, 123094 и 150006 в землището на
гр. Искър, община Искър. Настоящото решение
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Искър пред
Административния съд – Плевен.
3193
23. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на пътна връзка
за ПИ 11845.12.32, местност Рошови тирове, в
землището на с. Войводиново, община „Марица“, област Пловдив. Пътната връзка засяга
ПИ 11845.12.47, общинска публична собственост
на Община „Марица“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
3068
11. – Община Рудозем на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
и устройствена план-схема за обект: „Оптично
кабелно захранване за граничен контролнопропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“, с цел
обособяване на сервитут и учредяване на право
на преминаване с оптичен кабел през имоти
извън границите на урбанизираните територии,
землище на с. Чепинци, община Рудозем, област
Смолян, представляващи имоти с номера 0.296;
118.41; 118.43; 118.44; 118.608 по КВС на с. Чепинци.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, стая № 13. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
настоящото обявление заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
и устройствена план-схема до общинската администрация.
3096
86. – Община гр. Сапарева бан я, област
К юс т ен д и л, на основа н ие ч л. 128, а л. 1 о т
ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че
е изработен проeкт за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – канализационен клон с дължина
330,40 м с цел отвеждане на отпадните води от
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107,
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местност Фръчковица, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност Под ридо,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10,
местност Валявица, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност Валявица,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
провеждане на процедура по учредяване право
на сервитут, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори: № 65365.35.4; 65365.35.11,
65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67;
65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181;
65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211;
65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър – София, с възложител „Дако
15“ – ЕООД. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строитерството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
3092
7. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация за улица с о.т.
56-29-57 по плана на с. Чорбаджийско, махала
Пенковци, община Кирково. Изменението на
уличната регулация води и до изменение на
плана за регулация за урегулирани поземлени
имоти (УПИ) V-62, VІ-67, VІІ-67 и VІІІ от кв.
6 и УПИ І-73, Х-69, 71, ІХ-66, 71, VІІІ-65, 66 и
VІІ-65 от кв. 14 по плана на с. Чорбаджийско,
махала Пенковци, община Кирково, област Кърджали. С изменението на плана се заличават:
нереализирана улична регулация с о.т. 56-29-57
и изместването є по съществуващ асфалтов
път, като се образува нова улична регулация
с о.т. 79-80-81-57 с ширина 3 м; урегулирани
поземлени имоти (УПИ) V, VІ, VІІ и VІІІ от
кв. 6 и се образуват нови ХІІІ-62 и ХІV от кв.
6; УПИ І-73, Х-69, 71, ІХ-66, 71, VІІІ-65 и VІІ-65
от кв. 14 и се образуват нови ХІ-65, 66, ХІІ-66,
ХІІІ, ХІV-69, 68, ХV-73, 71 и ХVІ-67 от кв. 14.
Проектът за изменение е изложен в сградата на
Община Кирково, ул. Дружба № 1, ет. 2, стая
№ 11, и може да бъде разгледан всеки работен
ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3105
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С ЪД И Л И Щ А
541. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през юни 2019 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 3.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1392/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14265/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Свилен Димитров Джутев чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А,
ет. 4; „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Антоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 5, офис 9.
Първо търговско отделение, 1450/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Стефка Бонева Стойчева – синдик на
„Петроелт“ – ООД (в несъстоятелност), Шумен,
ул. Съединение 111, срещу „Петроелт“ – ООД (н.),
чрез адвокат Ивета Калковска, София, бул. Витоша 1, вх. А, ет. 1, офис 165.
Първо търговско отделение, 2204/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6623/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Уникредит лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат
Гергана Попова-Смоличка, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Универсал-Ю“ – ЕООД,
чрез адвокат Любен Иванов, Видин, ул. Бдин 24,
и трета страна Момчил Викторов Станков, Видин,
ул. Васил Левски 8, вх. Б, ет. 2, ап. 50.
Първо търговско отделение, 2556/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3341/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Марияна Иванова Бъркашка чрез
адвокат Явор Димитров, София, ул. Алабин 28,
ет. 1, срещу „Гаранционен фонд“, София, ул. Граф
Игнатиев 2; „ЗАД „Алианц България“ – АД, с
изпълнителни директори Пламен Йорданов Ялъмов и Орлин Ценков Пенев чрез процесуален
представител Петър Герасков, София, ул. Проф.
Милко Бичев 2.
НА 3.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1082/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2017 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Мая Кинова Кръстева чрез адвокат
Тодор Тодоров, Велико Търново, ул. Козлодуй 2,
срещу сдружение „Фабриката“, представлявано
от председателя на УС Мариана Николаева Проданова-Илиева чрез адвокат Роксана Найденова,
Габрово, ул. Райчо Каролев 1, вх. А, ет. 4, стая 417.
НА 3.06.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3330/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4161/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Върховен касационен съд, София,
бул. Витоша 2, срещу Лъчезар Спасов Спасов
чрез адвокат Йордан Йорданов, София, ул. Кораб
планина 8, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 563/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5663/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Билла България“ – ЕООД, чрез
адвокат Данаил Лалев, София, бул. Цар Освободител 17А, Адвокатско дружество „Бузева и
партньори“, срещу Драгомир Романов Иванов
чрез адвокат Илиана Атанасова, София, кв. Надежда – 1 ч., бл. 123.
НА 4.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1962/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4718/2017 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Юмер Хасан Солак чрез адвокат
Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета страна Илиян
Дамянов Средков, Бургас, ул. Меден рудник 256,
ет. 5, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2301/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2916/2017 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Емил Асенов Ангелов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10, срещу Сружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“ чрез
адвокат Матилда Костова, София, ул. Узунджовска
16, ет. 3, и трета страна Нелсън Джорж Уилям,
Кривня, област Варна; Мария Асенова Сабриева,
Бързица, област Варна.
Второ търговско отделение, 3030/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
983/2018 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Георги Янков Георгиев чрез адвокат
Свилен Евгениев Стоянов, София, район „Слатина“, ул. Кадемлия 1, срещу Застрахователно
дружество „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Илиев,
София, бул. Джеймс Баучър 87.
НА 4.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4093/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16869/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ „Боби-3-Боби Боянов“ чрез адвокат
Здравка Николова, София, ул. Христо Белчев 21,
кантора 102, срещу Виктор Благоев Ангелаков
чрез адвокат Даниела Андреева, София, ул. Иван
Денкоглу 20, партер, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 4291/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Аксаково чрез адвокат Илия
Златев, Варна, ул. Възраждане 1, вх. А, срещу
„Летище Пловдив“ – ЕАД, чрез адвокат Паскал
Гонов, Варна, ул. Братя Шкорпил 26, ет. 4, офис
16 – 17.
Четвърто гражданско отделение, 4391/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3339/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Марсел Агарев чрез
адвокат Ивац Илиев, София, ул. Уилям Гладстон
20 – 22, офис 18.
Четвърто гражданско отделение, 4903/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2018 по описа на Окръжен съд Хасково,
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подадена от Шериф Юсеин Бекир чрез адвокат
Смиляна Нитова, Хасково, ул. Сан Стефано 24,
срещу Хайрие Сеид Мустафа чрез адвокат Меглена
Гунчева, Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 300/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1383/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Симеон Петров
Симеонов чрез адвокат Радиян Гичев, София,
бул. Македония 29.
НА 5.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 439/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Христофор Ивалин Илиев
чрез адвокат Галин Георгиев Манолов, София,
бул. А л. Стамболийски 32, вътрешна сграда,
ет. 3; Евелина Ванева Илиева чрез адвокат Галин
Георгиев Манолов, София, бул. Ал. Стамболийски 32, вътрешна сграда, ет. 3; Цветозар Ивалинов
Илиев чрез адвокат Галин Георгиев Манолов,
София, бул. Ал. Стамболийски 32, вътрешна
сграда, ет. 3, срещу „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Светозар Златанов, София, ул. Хан
Крум 8, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2053/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Женя Спасова Танева чрез адвокат
Светлозар Николов, Варна, ул. Ангел Кънчев 19,
ет. 1, ап. 1, срещу „Авгандира-Агро“ – ООД, чрез
адвокат Елка Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6.
Второ търговско отделение, 2097/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6684/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иво Сашев Сашев чрез адвокат
Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 4, ап. 9; Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – А Д, чрез адвокат Ал. Илиев, София,
бул. Джеймс Баучър 87.
Второ търговско отделение, 2202/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5999/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стефан Георгиев Стефанов чрез адвокат
Димо Господинов, София, ул. Цар Шишман 3,
ет. 1, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Ваня Лазарова, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6.
Второ търговско отделение, 2384/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1871/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Атидже Вайдетова Дервишева чрез
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу Застрахователно
дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан
Караджа 2, и трета страна Вайдет Мустафов
Дервишев, с. Боголин, област Благоевград.
НА 5.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3387/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Делчов Поибренски чрез
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адвокат Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 6, срещу Ангел Делчов Поибренски,
Панагюрище, ул. Петко Белоконски 13.
Второ гражданско отделение, 4232/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Светослав Желев Желев чрез адвокат
Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, срещу
Петър Пантелеев Семерджиев чрез адвокат Лиляна Марина, София, ул. Кричим 78, ет. 6, ап. 17;
държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез
областния управител на област с административен
център – Варна, Варна, ул. Преслав 26.
НА 6.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3502/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1346/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Огнян Иванов Донев
чрез адвокат Георги Николов Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4А.
Четвърто гражданско отделение, 3960/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2984/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена от „ДИ – М Д“ – ЕООД, П ловдив,
ул. Славянска 38, ет. 1, срещу Кирилка Ангелова
Ангелова-Гобер чрез адвокат Димитър Костов,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови център – Пловдив, офис 403.
НА 6.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2889/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1764/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Георги Минчев Тронков
чрез адвокат Александър Атанасов, Варна, ул. Г.
С. Раковски 23, ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 3102/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2018 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Катерина Димитрова Маркова чрез адвокат
Живко Данков Харизанов, Поморие, ул. Васил
Левски 11, срещу Анна Александрова Ставрева
чрез адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31; Паскал Димитров Ставрев чрез адвокат
Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31.
Трето гражданско отделение, 3313/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Светлана Гочева Пенева чрез адвокат Мая Пеева-Върбанова, Варна, ул. Ангел Кънчев 3, срещу
Богомил Иванов Василев чрез адвокат Галина
Георгиева, Провадия, ул. Александър Стамболийски 12; Ивелина Стоянова Василева чрез адвокат
Галина Георгиева, Провадия, ул. Александър
Стамболийски 12.
Трето гражданско отделение, 4280/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2018 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Поделение за товарни превози“ – Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 97, срещу
Иван Кръстев Кръстев чрез адвокат Любомир
Петков, Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 16.
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НА 10.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1719/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20639/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от собственици на самостоятелни обекти
в сградата в режим на етажна собственост с адрес:
София, кв. Гео Милев, ул. Гео Милев 44, бл. 35,
представлявани от управителя Дамян Александров Лешев чрез адвокат Таня Иванчева, София,
бул. Витоша 1А, вх. А, ет. 2, кантора 249, срещу
„Дан 2000“ – ООД, чрез адвокат Галя Попова,
София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 104.
Второ гражданско отделение, 2238/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
828/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Борола“ – ООД, чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети септември № 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Тодор
Параскевов Недялков, с. Българево, ул. Двадесет
и девета № 5.
Второ гражданско отделение, 3706/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2018 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Фикрие Мехмедова Сюлейманова чрез адвокат
Тоня Миленова, Каолиново, бул. Александър Бетенберг 27А, ап. 12, срещу Февзие Мустафа Ариф
чрез адвокат Милен Марков, Нови пазар, ул. Цар
Освободител 33, офис 7; Силвия Петрова Чавдарова чрез адвокат Милен Марков, Нови пазар,
ул. Цар Освободител 33, офис 7; Невен Севдалинов
Петров чрез адвокат Тоня Миленова, Каолиново,
бул. Александър Бетенберг 27А, ап. 12; Нагихан
Сали Ъшък чрез адвокат Тоня Миленова, Каолиново, бул. Александър Бетенберг 27А, ап. 12;
Сали Мустафов Сюлейманов, с. Климент, област
Шумен, ул. Родопи 1, чрез адвокат Тоня Миленова,
Каолиново, бул. Александър Батенберг 27А, ап. 12.
Второ гражданско отделение, 3752/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Холдинг евро мултигруп“ – ЕООД, представлявано от управителя Лъчезар Иванов Лазаров
чрез адвокат Георги Панов, Русе, ул. Давид 3,
срещу Кристиян Орлинов Танов чрез адвокат
Антоанета Ганева, Русе, бул. Фердинанд 34, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 749/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 37/2016
по описа на Апелативен съд София, подадена
от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, София,
ул. Н. В. Гогол 18 – 20, срещу Ваня Павлова
Павлова чрез адвокат Мариана Досова, Враца,
ул. Лукашов 14, офис 13.
Първо търговско отделение, 2413/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4230/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ворас“ – ЕООД, с особен представител Стоян Антонов Стоянов, София, ул. Три
уши 9, ет. 1, ап. 2, срещу Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение, 2452/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Брокс-98“ – ООД, с управител Атанаска Симеонова Минчева чрез адвокат Георги
Попов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12Б, ет. 1,
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офис 6, срещу Община Септември чрез адвокат
Мануел Манчев, Пазарджик, ул. Люлин 1, вх. А.
НА 10.06.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2135/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3344/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Радичков Михайлов чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Цонка Ангелова Михайлова
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
НА 11.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2251/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
580/2017 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Тодор Цветков Германов чрез адвокат
Христо Чолаков, София, бул. Витоша 1А, ет. 4,
кантора 416, срещу Иванка Вълкова Личева чрез
адвокат Петя Николова, Пирдоп, ул. Княз Ал.
Батенберг, бл. 37, ап. 11; Дончо Вълков Буров
чрез адвокат Петя Николова, Пирдоп, ул. Княз
Ал. Батенберг, бл. 37, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 2331/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2018 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Красимир Ангелов Дойчинов чрез адвокат Богдана Печилкова, Смолян, ул. Арх. Петър
Петров 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; Фаня Фиданова
Дойчинова чрез адвокат Богдана Печилкова,
Смолян, ул. Арх. Петър Петров 1, бл. 46, вх. Г,
ап. 34, срещу Митко Кирилов Кехайов чрез адвокат Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 11,
ет. 2, офис 8 – 9; Минка Стоянова Кехайова чрез
адвокат Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 2, офис 8 – 9.
Първо гражданско отделение, 2831/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
814/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Владимир Симеонов Попов чрез
а двокат Цветелина Зд равкова, Кост инброд,
ул. Детелина 3, срещу Боряна Константинова Георгиева чрез адвокат Мирослав Цветков, София,
ул. Двадесети април № 10; Константин Симеонов
Попов чрез адвокат Мирослав Цветков, София,
ул. Двадесети април № 10.
Първо гражданско отделение, 2882/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Васил Емилов Нурков чрез адвокат
Мариана Попова, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ
№ 32А; Емил Иванов Нурков чрез адвокат Мариана Попова, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32А;
Юлия Василева Нуркова чрез адвокат Мариана
Попова, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32А, срещу Радостин Георгиев Нурков чрез адвокат Иво
Стефанов, Петрич, ул. Вардар 10.
Първо гражданско отделение, 3151/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
677/2017 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Марин Петков Ралчевски чрез адвокат
Стефан Стефанов, Русе, ул. Тулча 8, вх. Д, ет. 1,
срещу Община Троян, пл. Възраждане 1, Троян.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3301/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
829/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Детелина Петрова Касабова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 13, вх. Б, ет. 5, ап. 59, срещу
Ирина Николаевна Малахова, гражданство – Руска федерация; Силвана Лазарова Юрдакева, София, ж.к. Люлин 722, вх. В, ет. 8, ап. 66; Галатея
Лазарова Юрдакева, действаща като непълнолетна със съгласието на своята майка и законен
представител Детелина Петрова Касабова-Васев,
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад 13, вх. Б,
ет. 5, ап. 59.
Второ гражданско отделение, 3591/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
255/2017 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Лукан Трайков Димитров, София,
ул. Рилска обител 32; Сашка Трайкова Димитрова,
София, ул. Рилска обител 32; Василка Георгиева
Димитрова, София, ул. Рилска обител 32, срещу
Христина (Христена) Лукова Янкова, с. Караполци, област София; Людмила Емилова Иванова, София, ж.к. Христо Смирненски 35, вх. В,
ет. 3, ап. 54; Десислав Асенов Иванов, София,
ж.к. Христо Смирненски 35, вх. В, ет. 3, ап. 54;
Павлинка Димитрова Гаврилова, с. Лесново, област София, ул. Четиридесет и пета № 28; Георги
Димитров Георгиев, с. Караполци, област София,
ул. Петнадесета № 5.
Второ гражданско отделение, 4008/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васелин Йорданов Токиев, Карлово,
област Пловдив, ул. Ген. Карцов 55; Веселина
Благоева Токиева, Карлово, област Пловдив,
ул. Ген. Карцов 55, срещу Десислава Мирославова Петкова, Карлово, област Пловдив, ул. Ген.
Карцов 55; Иванка Динкова Токиева, Карлово,
област Пловдив, ул. Ген. Карцов 55; Йордан Васелинов Токиев чрез адвокат Николай Светославов
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 4105/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Златка Георгиева Дичева чрез адвокат Георги
Кънчев Михов, Бургас, ул. Цар Симеон І № 111,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Бинка Георгиева Янчева чрез
адвокат Георги Кънчев Михов, Бургас, ул. Цар
Симеон І № 111, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Теню Илиев
Йовчев чрез адвокат Георги Кънчев Михов, Бургас,
ул. Цар Симеон І № 111, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Манка
Стойчева Янчева чрез адвокат Георги Кънчев
Михов, Бургас, ул. Цар Симеон І № 111, вх. Б,
ет. 1, ап. 2; Иван Георгиев Казаков чрез адвокат
Георги Кънчев Михов, Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 111, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Теньо Георгиев Казаков чрез адвокат Георги Кънчев Михов, Бургас,
ул. Цар Симеон І № 111, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу
Коста Илиев Йовчев, Бургас, ул. Средна гора 28;
Златка Стойчева Казакова, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 18, вх. 1, ет. 6.
Второ гражданско отделение, 4243/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
882/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Таня Георгиева Маринова, Пловдив,
ул. Осми март № 4, срещу Елена Георгиева Пашалиева, Пловдив, ул. Даме Груев 56, ет. 8, ап. 24.
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Второ гражданско отделение, 4808/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ивайло Бойков Шарков, Благоевград, ул. Марица 25, вх. А, ет. 3, ап. 7; Станислав
Бойков Шарков, Благоевград, ул. Св. св. Кирил
и Методий 29, вх. Е, ет. 2, ап. 4, срещу Костадин
Андреев Шарков, с. Покровник, област Благоевград, ул. Яне Сандански 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2918/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Частна целодневна детска градина
„Мечтатели“ чрез адвокат Добрин Каишев, Варна,
ул. Витоша 10, срещу Пламен Христов Христов
чрез адвокат Гълъбина Русева, Варна, бул. Сливница 2 ФК, ет. 2, офис 210.
Трето гражданско отделение, 4255/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1151/2018 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Христо Тодоров Ганев чрез адвокат
Любомир Денков, Казанлък, ул. Княз Дондуков 10, срещу Ганчо Георгиев Ганчев чрез адвокат
Силвия Тошкова Георгиева, София, бул. Патриарх
Евтимий 53Б, ет. 2, ап. 2; Пенка Косева Ганчева
чрез адвокат Силвия Тошкова Георгиева, София,
бул. Патриарх Евтимий 53Б, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 165/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2018 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Стоян Войнов Христов чрез адвокат Елена Бозовайска, Рила, област Кюстендил,
ул. Планинска 1, срещу Районна потребителна
кооперация „Рила“ с председател Васил Димитров
Атанасов чрез адвокат Снежана Евтимова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 5.
Трето гражданско отделение, 501/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
282/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Рейхат Шерифов Арифов чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2,
срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1954/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Тошко Иванов Ставрев – синдик на
„Виктори“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1, срещу „Виктори агро“ – ООД, чрез
адвокат Милен Пенев Сутев, Варна, бул. Осми
приморски полк 128, ет. 1, стая 118.
Второ търговско отделение, 2291/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3491/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Симеон Валериев Николов чрез
адвокат Жасмин Димитров Евтимов, София,
ул. Борован 20, ап. 9, срещу „Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51.
НА 12.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3037/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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15382/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Върховен касационен съд, София,
бул. Витоша 2, срещу Трайчо Димитров Станков
чрез адвокат Йордан Павлов Йорданов, София,
ул. Кораб планина 8, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 3152/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Георги Славчев Тошев чрез адвокат Румяна
Василева Добрева, Варна, ул. Алеко Константинов 31; Тодорка Славчева Косева чрез адвокат
Румяна Василева Добрева, Варна, ул. А леко
Константинов 31, срещу Петър Георгиев Петров
чрез адвокат Мариана Кирчева Деведжиева,
Варна, ул. Драган Цанков 20, ап. 2, ет. 1; Златка
Георгиева Иванова чрез адвокат Мариана Кирчева
Деведжиева, Варна, ул. Драган Цанков 20, ап. 2,
ет. 1; Петранка Кирилова Сидерова чрез адвокат
Мариана Кирчева Деведжиева, Варна, ул. Драган
Цанков 20, ап. 2, ет. 1; Иван Божков Иванов чрез
адвокат Мариана Кирчева Деведжиева, Варна,
ул. Драган Цанков 20, ап. 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 3934/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5300/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Зарков Модев, София, ул. Скопие, бл. 214, вх. В, ап. 65, срещу Университета за
национално и световно стопанство чрез адвокат
Пламен Любенов, София, бул. Тотлебен 6, ет. 3,
ап. 11.
Трето гражданско отделение, 4007/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Венциславов Дончев чрез
адвокат Наташа Дакова, София, ул. Маестро Михаил Милков 6 – 8, офис 5, срещу „Топливо“ – АД,
София чрез адвокат Михо Андонов Радойнов,
София, Търговски дом, ет. 3, кантора 351.
Трето гражданско отделение, 4375/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6423/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тодор Стефанов Ангелов чрез адвокат
Снежана Димитрова Христозова, София, район
„Лозенец“, ул. Банат 21, ет. 6, ап. 15; Божидарка
Григорова Ангелова чрез адвокат Снежана Димитрова Христозова, София, район „Лозенец“,
ул. Банат 21, ет. 6, ап. 15, срещу Славка Димитрова Тодорова чрез адвокат Ваня Емилова
Димитрова, Велико Търново, бул. България 2,
ет. 1; Тодор Радославов Тодоров чрез адвокат
Ваня Емилова Димитрова, Велико Търново,
бул. България 2, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2246/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1203/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Сайде Мехмед Ахмед чрез адвокат
Георги Бакалов, София, ул. Веслец 39 – 41, ет. 2,
офис 11; Сейде Мехмед Ахмед-Хасич като законен
представител на Нанси Делева Делева, с. Васил
Левски, община Карлово, ул. Тридесет и втора 4,
срещу Делко Димитров Делев чрез адвокат Пенка Наскова Маринова, Карлово, ул. Димитър
Събев 6, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2906/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 717/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Обединена българска
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банка“ – АД, представлявано от Петър Андронов
и Светла Георгиева – изпълнителни директори,
чрез юрисконсулт Кристиян Олевски, София,
район „Възраждане“, ул. Света София 5, срещу
Грозданка Георгиева Демирева чрез адвокат Веселин Ковачев, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
ет. 1, офис 8; Стамен Атанасов Демирев чрез
адвокат Веселин Ковачев, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 8; Надежда Георгиева
Иванова чрез адвокат Веселин Ковачев, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8; Кичка
Петрова Господинова чрез адвокат Маргарита
Раева, Хасково, ул. Враня 2; Николай Георгиев
Бойчев чрез особен представител Димо Стоянов,
Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 23; „Нови
имоти“ – ЕООД, чрез А двокатско дружество
„Марински и Николова“, Пловдив, бул. Шести
септември № 161, вх. В, ет. 1, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 3088/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, срещу Милена Благоева Младенова чрез адвокат Цецко Костадинов Кривачков,
Оряхово, ул. Коста Лулчев 5.
Четвърто гражданско отделение, 3418/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Роуз Навигейшън Лимитид“, гр. Валета,
Малта, чрез адвокат Желимир Петров Ялнъзов,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17, срещу Тони Сотиров Узунов чрез адвокат Рубен Николов, Бургас,
ул. Индустриална 3, ет. 9, офис 905; Деница
Сотирова Узунова чрез адвокат Рубен Николов,
Бургас, ул. Индустриална 3, ет. 9, офис 905.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2029/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3396/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Етерна“ – АД, чрез адвокат Росен
Томов, София, бул. Ал. Стамболийски 84 – 86,
ет. 8, офис 43, срещу Фаня Панчева Кадийска
чрез адвокат Андрей Иванов, София, ул. Алабин 42, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2033/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
342/2017 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „Велде България“ – АД, чрез адвокат Емилиян
Димов, София, ул. Неофит Рилски 55, ет. 1, срещу „ВиК Стенето“ – ЕООД, чрез адвокат Антон
Кръстев, София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2243/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3755/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лорета Иванова Танева чрез адвокат
Мария Генчева, София, ул. Граф Игнатиев 14,
срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 636/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3802/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Профи Кредит България“ – ЕООД,
чрез адвокат Христо Хинов, София, бул. Ал.
Стамболийски 84, ет. 10, офис 54 – 55, срещу
СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите“ чрез адвокат Димитър Деков, Пловдив,
бул. Марица 93, партер.
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НА 12.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2562/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Павлина Стоянова Маджарова чрез
адвокат Йордан Костадинов Давчев, Пловдив,
ул. Шести септември 169; „ХипоКредит“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе, блок 14, партер.
Първо гражданско отделение, 2655/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1710/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Витали Димитров Леви чрез адвокат
Йонка Баирева, Варна, бул. Владислав Варненчик 53 – 55, офис 301А, срещу Диана Димитрова
Леви-Ерен чрез адвокат Ирина Ангелова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 1.
Първо гражданско отделение, 3065/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Райна Георгиева Иванова чрез адвокат Деспина Караилиева, София, ул. Константин
Иречек 7, ет. 2, ап. 7; Минчо Радев Иванов чрез
адвокат Деспина Караилиева, София, ул. Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7, срещу Община
Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
Първо гражданско отделение, 3243/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
89/2018 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Станчо Иванов Станчев чрез адвокат
Величка Маринова, Силистра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13; Еленка Иванова Ангелова
чрез адвокат Величка Маринова, Силистра,
ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13; Станка Иванова Момчева чрез адвокат Величка Маринова,
Силистра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13;
Димитра Иванова Момчева чрез адвокат Величка
Маринова, Силистра, ул. Стефан Караджа 19,
ет. 3, офис 13; Ирена Атанасова Русинова чрез
адвокат Величка Маринова, Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, ет. 3, офис 13; Адриан Веселинов Русинов чрез адвокат Величка Маринова, Силистра,
ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13; Ивана Петкова Русинова чрез адвокат Величка Маринова,
Силистра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13;
Христо Георгиев Русинов чрез адвокат Величка
Маринова, Силистра, ул. Стефан Караджа 19,
ет. 3, офис 13; Валентин Георгиев Русинов чрез
адвокат Величка Маринова, Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, ет. 3, офис 13; Кристина Нейкова
Петрова чрез адвокат Величка Маринова, Силистра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, офис 13,
срещу Иван Димитров Станчев чрез адвокат
Стоян Михайлов Николов, Силистра, ул. Отец
Пайсий, 33; Недялка Димитрова Кулева чрез
адвокат Анелия Кастанини, Силистра, ул. Цар
Шишман 36.
Първо гражданско отделение, 3540/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
37/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Жасмин Жеков Симеонов чрез адвокат Емил
Милушев, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3; Билгин
Реджебов Сюлейманов чрез адвокат Емил Милушев, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, срещу Ерол
Яхьов Хасанов чрез адвокат Каталин Бояджиев,
Русе, ул. Александровска 82; Аху Джанташ чрез
особен представител Лилия Любенова Борисова,
Русе, бул. Славянски 8Б.
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Първо гражданско отделение, 3751/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2018 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Минка Димитрова Василева чрез адвокат
Лора Илиева Иванова, София, ул. Стефан Караджа
18А, ет. 1, ап. 5, срещу Георги Василев Василев
чрез адвокат Станимир Георгиев Иванов, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, ап. 502; Красимира Василева
Василева чрез адвокат Станимир Георгиев Иванов,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ап. 502.
Първо гражданско отделение, 3798/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2018 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Нончо Тодоров Тодоров чрез адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил Левски
15, ет. 2; Лидия Петрова Тодорова чрез адвокат
Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2, срещу Валери Георгиев Филчев,
Монтана, ул. Петър Парчевич 21, ет. 6, ап. 27; Румен
Тодоров Тодоров, Монтана, ж.к. Младост, бл. 25,
вх. Е, ет. 3, ап. 31; Мила Валериева Димитрова
чрез адвокат Гита Цветкова, Монтана, бул. Трети
март 51, ет. 2, офис 6.
Първо гражданско отделение, 3890/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Нели Георгиева Тренчева чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев, 19, срещу Надежда Крумова Мишева
чрез адвокат Василка Георгиева Христова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2, офис 4.
Първо гражданско отделение, 4100/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16196/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Камелия Райкова Костова чрез адвокат Веселин Ангелов, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 1, кант. 152; Марияна Райкова
Лозанова чрез адвокат Веселин Ангелов, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1, кант. 152,
срещу Георги Герасимов Златков чрез адвокат Илия
Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2729/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1340/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Кирил Видев Динев чрез попечител
Валентин Димитров Динев, София, ж.к. Меден
рудник, бл. 86, вх. 3, ет. 3, ап. 41, срещу „УниКредит
Булбанк“ – АД, чрез адвокат Гергана Стоянова,
Бургас, ул. Славянска 71, ет. 4; Петко Колев
Кънделов, Бургас, ул. Македония 11, вх. 3, ет. 1,
ап. 2; Димитър Видев Динев, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 25, вх. 9, ет. 1, ап. 1; Желязка Видева Динева
чрез адвокат Росица Костова, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 25, вх. 9, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 3350/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25, срещу Цветелина
Петрова Димитрова чрез адвокат Анастасия Гебова,
София, ул. Веслец 32, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 4338/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Спас Ангелов Ганев чрез адвокат Румяна
Костова, Русе, ул. Константин Старцев 12, срещу
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Ивелин Искренов Илиев чрез адвокат Даниела
Иванова, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3; Иван Колев
Кехайов чрез адвокат Мария Букурова, Русе,
ул. Духовно възраждане 10, ет. 2; Мара Колева
Кехайова чрез адвокат Татяна Бойчева, Русе,
ул. Александровска 63.
НА 13.06.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2781/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1875/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Иван Ангелов Гурманов чрез адвокат
Ивелин Лозев, Бургас, ул. Екзарх Йосиф 8, ет. 1;
Мария Ангелова Гурманова чрез адвокат Ивелин
Лозев, Бургас, ул. Екзарх Йосиф 8, ет. 1, срещу
Иван Георгиев Иванов чрез адвокат Десислава
Николова, Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 3132/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
666/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Веска Тодорова Калканова-Футекова
чрез адвокат Петър Христов Хрисчев, Велинград,
ул. Хан Аспарух 1; Мирослава Петрова Футекова
чрез адвокат Петър Христов Хрисчев, Велинград,
ул. Хан Аспарух 1; Райна Стефанова Стефанова
чрез адвокат Петър Христов Хрисчев, Велинград,
ул. Хан Аспарух 1; Маргарита Любомирова Петрова
чрез адвокат Наталия Василева Илиева, София,
ул. Овчо поле 122; Любомира Михайлова Рабаджиева чрез адвокат Наталия Василева Илиева,
София, ул. Овчо поле 122, срещу Людмила Иванова Ушева-Шивачева чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа 12-Г;
Иван Георгиев Ищев чрез адвокат Ани Борисова
Ценкова, София, ул. Овчо поле 122; Джанина
Георгиева Давчева чрез адвокат Ани Борисова
Ценкова, София, ул. Овчо поле 122; Веселин Георгиев Георгиев чрез адвокат Ани Борисова Ценкова,
София, ул. Овчо поле 122; Димка Николова Минкова чрез адвокат Ани Борисова Ценкова, София,
ул. Овчо поле 122; Николай Минков Минков чрез
адвокат Ани Борисова Ценкова, София, ул. Овчо
поле 122; Галина Атанасова Ушева чрез адвокат
Ани Борисова Ценкова, София, ул. Овчо поле 122;
Драгомир Иванов Ушев чрез адвокат Ани Борисова Ценкова, София, ул. Овчо поле 122; Георги
Михайлов Рабаджиев чрез адвокат Ани Борисова
Ценкова, София, ул. Овчо поле 122; Иван Асенов
Иванов, Ракитово, ул. Христо Ботев 32; Владимир
Иванов Иванов, Лозен, в.з. Врана – Лозен, ул. Веслец 3; Асен Иванов Иванов, Ракитово, ул. Христо
Ботев 32; Станка Томова Ушева, София, ул. Ген.
Липранди, бл. 1076, вх. А, ет. 4, ап. 12; Фридрих
Георгиев Ищев чрез адвокат Наталия Василева
Илиева, София, ул. Овчо поле 122; Константин
Георгиев Георгиев чрез адвокат Наталия Василева
Илиева, София, ул. Овчо поле 122; Вяра Христова
Сендова чрез адвокат Наталия Василева Илиева,
София, ул. Овчо поле 122; Марияна Стоянова
Сендова чрез адвокат Наталия Василева Илиева,
София, ул. Овчо поле 122; Христо Стоянов Сендов
чрез адвокат Наталия Василева Илиева, София,
ул. Овчо поле 122; Благовест Христов Сендов чрез
адвокат Наталия Василева Илиева, София, ул. Овчо
поле 122; Божидар Христов Сендов чрез адвокат
Наталия Василева Илиева, София, ул. Овчо поле
122; Йорданка Христова Костадинова чрез адвокат
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Наталия Василева Илиева, София, ул. Овчо поле
122; Георги Минчов Рабаджиев, София, ж.к. Стрелбище, бл. 11, вх. А, ет. 6, ап. 23; Йордан Георгиев
Рабаджиев, София, ул. Нишава 114.
Първо гражданско отделение, 3261/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2017 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Трифон Христов Тодоров, Свиленград,
ж.к. Изгрев 1, вх. Б, ет. 5, ап. 53, срещу „Бул
Фикс Имоти“ – ЕООД, чрез адвокат Кристиан
Петров Влахов, Димитровград, ул. Цар Симеон 5,
вх. Б, ет. 1, офис 1; „Пресил Реъл Естейт“ – ООД,
Свиленград, чрез адвокат Таня Петрова Ванкова,
Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 3383/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
93/2018 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Данка Милева Делчева чрез адвокат
Недялка Маркова, Хасково, ул. Преслав 28, ап. 4,
срещу Добри Колев Пенев чрез адвокат Иван
Николов Иванов, Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2,
офис 2; Любка Георгиева Пенева, Димитровград,
ул. Козлодуй 14.
Първо гражданско отделение, 3411/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
92/2018 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Коста Димитров Петров чрез адвокат Кирчо
Георгиев Карагьозов, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, ет. 3, кантора 302, срещу „Калчев, Георгиев
и си-е“ – ООД, чрез адвокат Марияна Маркова
Йовчева-Георгиева, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
ет. 5, кантора 508.
НА 13.06.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3400/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Несто – 2000“ – ЕООД, чрез адвокат
Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1,
офис 1, срещу Антония Станимирова Ганчева чрез
адвокат Стефан Йорданов Димитров, Пазарджик,
ул. Пейо Яворов 3, партер; „Ив Мар“ – ООД,
Пазарджик, бул. Генерал Гурко 2; „Румимилк
2008“ – ЕООД, с. Драгор, област Пазарджик,
ул. Втора 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Костадин Василев
Шахънов, Пазарджик, ул. Стефан Захариев 9А;
Иван Славеев Лютаков чрез адвокат Чавдар
Стоянов Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18,
ет. 2; Ваня Докова Лютакова чрез адвокат Чавдар
Стоянов Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18,
ет. 2; Петър Любенов Божков чрез адвокат Весела
Спасова Михалева, София, ул. Алабин 42, ет. 2,
надпартер, офис 9.
Трето гражданско отделение, 3678/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3936/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Валери Генчев Николов
чрез адвокат Димитър Георгиев, Враца, ул. Митко
Цветков 2, ет. 4, кантора 14.
Трето гражданско отделение, 4160/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1438/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Велина Димова, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2,
срещу Донка Вангелова Дичева чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
2966
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Светломир Николов
Нешков на чл. 164, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (ППЗИНЗС), издаден
от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от
2.02.2010 г., в сила от 1.02.2010 г.; изм. с Решение
№ 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от
8.06.2012 г., в сила от 8.06.2012 г.; изм. и доп.,
бр. 20 от 7.03.2014 г., бр. 14 от 10.02.2017 г., по
което е образувано адм. д. № 1969/2019 г. по
описа на Върховния административен съд.
3170
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 5, ал. 2, т. 1 в частта є относно думата
„български“; чл. 19, ал. 5; чл. 24, ал. 1 в частта є относно израза „6 месеца“, чл. 24, ал. 2,
чл. 24, ал. 3, чл. 27, ал. 2, чл. 28, ал. 1, т. 3 в
частта є относно думата „системно“, чл. 38,
ал. 4 и чл. 38, ал. 9 от Наредбата за условията
и реда за настаняване под наем и продажба
на общински жилища в Община Сандански,
приета с Решение № 93 по протокол № 3 от
28.03.2013 г., изменена с Решение № 237 от
27.06.2013 г. и Решение № 160 от 26.06.2014 г.,
е образувано адм. дело № 278/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 31.05.2019 г. от 10,30 ч.
3168
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Ок ръж ната прок у рат у ра – Бу ргас, прот ив
Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища на Общинския
съвет – гр. Карнобат, приета с Решение № 168,
взето на двадесетото заседание на Общинския
съвет – гр. Карнобат, проведено на 6.10.2005 г.,
изм. с Решение № 152/2016 г., с изключение на
чл. 5, ал. 1 и чл. 26 в частта относно „български“.
По оспорването е образувано адм. д. № 774/2019 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
което е насрочено за 30.05.2019 г. от 11,05 ч.
3063
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Районната прокуратура – Габрово,
против Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Дряново, приета с
Решение № 589 от 23.09.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Дряново, като се иска отмяната на
част от наредбата – раздел IV, чл. 14, като незаконосъобразна, по което е образувано адм. д.
№ 78/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Габрово, насрочено за 22.05.2019 г. от 11 ч.
3173
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
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прокурор при Районната прокуратура – Габрово,
против Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията
на община Трявна, приета с Решение № 85 от
14.08.2014 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
като се иска отмяната на цялата наредба като
незаконосъобразна, по което е образувано адм. д.
№ 76/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Габрово, насрочено за 22.05.2019 г. от 11 ч.
3174
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Рейсър ауто“ – ЕООД, София, на разпоредбата
на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Момчилград в частта относно въведеното изискване
за притежаване на разрешение по Закона за
управление на отпадъците за извършване на
дейности по събиране на излезли от употреба
МПС. По оспорването е образувано адм. дело
№ 141/2019 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеж дане
в открито съдебно заседание на 5.06.2019 г.
от 9,50 ч.
3169
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на
Живко Пенев – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди на
граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и 45 от ЗОС и разпореждане с общински жилищни имоти на Община
Велинград, е образувано адм. д. № 332/2019 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 15.05.2019 г. от 9,45 ч.
3095
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1002 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 23, ал. 1, т. 1
и 4, чл. 38, ал. 2 и чл. 58, ал. 5 от Наредбата
за управление на горските територии, собственост на Община Асеновград, приета с Решение
№ 320, взето с протокол № 14 от 16.05.2012 г. на
Общинския съвет – Асеновград.
3171
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъдат отменени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 17, ал. 4, чл. 31, ал. 1, т. 1,
чл. 33, ал. 3, чл. 36, ал. 6 в частта „или упълномощено от него лице“ от Наредба № 13 за
условията и реда за установяване на жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища при Община
Исперих, приета с Решение № 112 по протокол
№ 19 от 12.05.2005 г., допълнена и изменена с
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Решение № 121 по протокол № 20 от 30.01.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Исперих, по който
е образувано адм. д. № 91/2019 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
28.05.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
3061
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, София, с ЕИК 201327590, срещу
разпоредбите на чл. 28 в частта относно въведеното изискване за притежаване на „разрешение
по чл. 35 от ЗУО“ и на чл. 65 от Наредба № 17
за управлението на отпадъците на територията
на община Борово, област Русе, приета с Решение № 410 по протокол № 34 от 25.06.2014 г. на
ОбС – гр. Борово. По жалбата е образувано адм.
д. № 220/2019 г. по описа на Административния
съд – Русе, I състав, насрочено за 15.05.2019 г.
от 10 ч. (І зала). Оспорваща страна по делото е
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, София.
3064
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба
от „Бернард Изток Тауър“ – ЕООД, представлявано от управителя Виктор Сергиев, срещу
Решение № 870 от 20.12.2018 г. по протокол № 67,
т. 15 на Столичния общински съвет, по която
е образувано адм.д. № 2901/2019 г. по описа на
административния съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 4.06.2019 г. от 9,30 ч.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3172
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Мартин Ванев Попов от София срещу Наредбата
за гробищните паркове и погребално-обредната
дейност на територията на Столичната община в
частта є относно разпоредбите на чл. 22, чл. 23,
ал. 1 и 3 и чл. 30, ал. 3, по което е образувано
адм. д. № 3287/2019 г. по описа на Административния съд – София-град, ІV тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.06.2019 г. от 9,45 ч.
3175
Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 164/2019 г.
по жалба, подадена от Павел Панайотов Генков
против Заповед № ЛС-04-330 от 28.05.2018 г. на
министъра на правосъдието, с която е насрочен
конкурс с писмен и устен изпит за заемане на 75
вакантни места за нотариуси за 57 съдебни района,
и по жалба на Мария Александрова Рангелова
срещу същата заповед в частта є, касаеща открити
5 вакантни места за нотариуси за съдебен район
София. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 5.06.2019 г. от 10 ч.
3185
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Административният съд – Търговище, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 17, ал. 5 и чл. 51,
ал. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Омуртаг, приета с Решение № 90 по протокол № 11 от
15.08.2008 г. на Общинския съвет – гр. Омуртаг.
По протеста е образувано адм.д. № 82/2019 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.05.2019 г. от 10 ч.
3094
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 15, ал. 2,
чл. 28 и чл. 43, ал. 5 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и
за настаняване под наем в общински жилища,
собственост на Община Омуртаг, приета с Решение № 310 по протокол № 26 от 1.11.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Омуртаг. По протеста
е образувано адм.д. № 83/2019 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни
Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския съвет – гр. Омуртаг. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.05.2019 г. от 10,30 ч.
3062
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и
продажба на общински жилища в община Велики
Преслав, приета с Решение № 224 по протокол
№ 22 от 28.04.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Велики Преслав. Въз основа на протеста е образувано административно дело № 201/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 13.05.2019 г. от 9,30 ч.
3186
Пазарджишкият окръжен съд съобщава на
А днан Хасанович, гра ж данин на Република
Черна гора, роден на 23.09.1990 г., с неизвестен
по делото адрес, в качеството му на ответник
по гр.д. № 131/2019 г. да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
канцеларията на Окръжния съд – Пазарджик, за
да получи препис от искова молба с приложения,
с правно основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69, пр. 1 от
СК, подадена от Стойка Йорданова Янкулова за
детето Елиза Аднан Хасанович. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
3133
Казанлъшкият районен съд призовава Перминдер Синг Байнс, роден на 4.04.1986 г., без адресна
регистрация в страната и с неизвестен адрес, да се
яви в съда в открито съдебно заседание, насрочено
на 5.06.2019 г. в 9 ч. в зала № 1 на втори етаж, за
връчване на съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 1016/2019 г., заведено от Пепа Кралева
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Буюклиева – чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3071
Пловдивският районен съд, VI гр. състав, съобщава на Анна Мишел Льоригольор и Мишел
Жозеф Льоригольор, с неизвестни адреси, че
следва да се явят в деловодството на Районния
съд – Пловдив, VІ граждански състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
и да получат съдебните книжа като ответници
по гр. д. № 2019/2018 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, VI граждански състав, заведено от
Ориета Марко Исакова за делба на недвижим имот,
с оглед депозиране на писмени отговори по чл. 131
от ГПК. Ако въпреки публикацията ответниците
не се явят в съда при разглеждане на делото, съдът
им назначава особени представители.
3176
Тетевенският районен съд, ІІ състав, ГК, на
основание чл. 48, ал. 1 и чл. 131 от ГПК призовава
Ибрахим Каракуш – сръбски гражданин, с неизвестен административен адрес в Република България
и в Сърбия, като ответник по гр.д. № 201/2019 г. с
предмет развод – чл. 49, ал. 1 от СК, заведено от
Василка Еленкова Станева от гр. Ябланица, област
Ловеч, с указания да се яви в деловодството на Районния съд – Тетевен – стая № 7, ет. 2, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и доказателствата
по делото и съобщение по чл. 131 от ГПК с оглед
депозиране на писмен отговор в срока по чл. 131
от ГПК. Ако въпреки обнародването в „Държавен
вестник“ ответникът не се яви, съдебните книжа
ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3070
Софийският окръжен съд, търг. отделение,
V състав, насрочва за разглеждане молбата с
правно основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ, подадена
от Националната агенция за приходите по ч.т.д.
№ 66/2019 г. за отмяна на взетите решения от
дневния ред на събранието на кредиторите на
длъжника „Грийн Айл Кънстракшън“ – ЕООД
(в несъст.), с ЕИК 131439352, проведено на
15.03.2019 г., в открито с.з. на 21.05.2019 г. от 13,30 ч.
3204
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 606/2009 г. на политическа партия с наименование „Възраждане на отечеството“, както следва:
Вписва изменения и допълнения в устава на политическа партия „Възраждане на отечеството”,
приети с решения на Конгрес на политическа
партия „Възраждане на отечеството”, проведен
на 9.03.2019 г. Заличава досегашния председател
и представляващ партията Красимир Георгиев
Кузманов и вписва нов председател и представляващ
партията Емил Димитров Миланов. Вписва нов
състав на Националния политически съвет, както
следва: Емил Димитров Миланов – председател,
Янчо Пенев Киров, Валентин Груев Григоров,
Стефан Любомиров Бояджиев, Петър Димитров
Пандурски, Красимир Георгиев Кузманов, Димчо
Стоянов Гогов, Георги Милков Станчев, Бърза
Цветкова Няголова, Камен Любомиров Иванов,
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Ивайло Любенов Иванов, Сашо Димитров Стаматов, Димитър Христев Кетев.
3248
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 8209/2007 г. на политическа партия с наименование „Общество за Нова България“ в състава
на ръководните органи, както следва: Ръководен
орган – Председателски съвет, в 5-членен състав:
Калин Димитров Крулев – председател, Маргарит
Владимиров Мицев – заместник-председател,
Румен Георгиев Стоев – секретар, Адриана Атанасова Попова и Цветозар Венциславов Захариев.
Контролен орган – Контролен съвет, в 3-членен
състав: Атанас Иванов Дойчев – председател, Радослав Пламенов Стойчев и Михаил Костадинов
Влахов. Лица, които съгласно Устава представляват
партията: председателят Калин Димитров Крулев.
3249

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на Сдружението
за развитие на българското здравеопазване на
основание чл. 23 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
в изпълнение на решение на УС от 25.03.2019 г.
свиква общо събрание на 30.05.2019 г. в 14 ч. в
конферентната зала на хотел „Форум“, бул. Цар
Борис ІІІ № 41, 1612 София, Хиподрума, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов
отчет и отчет за дейността на сдружението за
2018 г.; 2. приемане на нов УС; 3. приемане на
промени в устава; 4. приемане на нови членове;
5. разни. Всички материали за събранието ще
бъдат изпратени допълнително по електронната
поща и ще бъдат на разположение в офиса на
сдружението след 5.04.2019 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
с присъстващите членове.
3196
1. – Управителният съвет на сдружение „Кастрационна мрежа – България“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на 15.06.2019 г. в
10 ч. на адрес: с. Юлиево 6168, община Мъглиж,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището
и адреса на сдружението; предложение за решение:
общото събрание променя седалището и адреса
на управление на сдружението: с. Юлиево 6168,
община Мъглиж, област Стара Загора, България; 2.
приемане на нов устав на сдружението; предложение
за решение: общото събрание приема нов устав
на сдружението; 3. освобождаване на Ема Джейн
Смит от длъжността член на управителния съвет
на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението; предложение за решение: общото събрание
освобождава Ема Джейн Смит от длъжността
член на управителния съвет на основание чл. 13,
ал. 1, т. 1 от устава на сдружението; 4. избиране на
Саманта Ан Мейфийлд за член на управителния
съвет на сдружението; предложение за решение:
общото събрание избира Саманта Ан Мейфийлд
за член на управителния съвет на сдружението; 5.
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.
3178
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1. – Управителният съвет на Спортен клуб баскетбол „Локомотив“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.06.2019 г. в
13 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
Спортен клуб баскетбол „Локомотив“ – София; 2.
приемане на годишния финансов отчет на Спортен
клуб баскетбол „Локомотив“ – София, за 2017 г. и
2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3229
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ (БАР), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 3 от устава на асоциацията свиква
редовно общо събрание на БАР на 26.06.2019 г. в
9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски № 205, блок А,
ет. 4, зала 409, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на УС на БАР за 2018 г.;
освобождаване от отговорност на членовете на
УС; 2. приемане на доклад за дейността на КС на
БАР за 2018 г.; освобождаване от отговорност на
членовете на КС; 3. приемане на ГФО 2018 г.; 4.
приемане на отчет за разходите на асоциацията за
2018 г.; 5. приемане на проектобюджет за 2019 г.;
6. разни. При липса на необходимия кворум в
обявения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
на асоциацията. Материалите по дневния ред са
налични в офиса на асоциацията за справки и
сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.
3234
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение „Заедно
за Божурище“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.06.2019 г. в 18 ч. на
адрес гр. Божурище, ул. Г. С. Раковски № 24А, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансовия
отчет на Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“ за 2018 г.; 2. приемане на проектобюджет
за 2019 г.; 3. приемане на доклад за дейността на
Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“ за
2018 г.; 4. приемане на програма за дейността на
сдружението за 2019 г.; 5. приемане на решение
за определяне размера и сроковете за внасяне на
годишния членски внос за 2019 г.; 6. разглеждане на молби относно членство в сдружението;
7. изключване на членове на ГСЗБ, които не са
платили членския си внос в срок; 8. създаване на
консултативен съвет към ГСЗБ; 9. разни. Поканват се членовете на сдружение с нестопанска цел
„Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“ или
упълномощени техни представители да присъстват
на събранието. Регистрация на присъстващите – до
18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3180
14. – Управителният съвет на сдружение „Център за съвременно образование – Шахматен клуб
Енергия 21“ – гр. Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 10.06.2019 г. в 18 ч. в
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шахматната зала на адрес: гр. Добрич, Младежки
център „Захари Стоянов“, пл. Стария орех № 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени на
целите и средствата в устава на сдружението; 2.
обсъждане и приемане на други промени в устава
на сдружението; 3. приемане на изменен устав на
сдружението; 4. представяне и приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. на сдружението;
5. разглеждане и приемане на годишен доклад за
дейността за 2017 г. на сдружението. Поканват се
за участие всички членове на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното
общо събрание ще се проведе един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.
3202
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство – Родопи – Ученически
общежития гр. Кърджали“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.06.2019 г. в 8,30 ч. в седалището на сдружението на адрес – Кърджали, ул. Ген. Делов № 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишните
финансови отчети за 2017 г. и 2018 г.; проект за
решение: ОС приема годишните финансови отчети
за 2017 г. и 2018 г.; 2. промени в състава на управителния съвет; проект за решение: ОС приема
решение за промени в състава на управителния
съвет; 3. промени в устава на сдружението, както следва: променя се чл. 27, който придобива
следния текст: „Свикването на общото събрание
се извършва чрез писмена покана до членовете,
отправена най-малко 14 дни преди определената
дата.“; променя се чл. 29, който придобива следния текст: „Управителният съвет се състои от три
лица – членове на сдружението, които се избират
от ОС за срок от две години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.“;
променя се чл. 39, който придобива следния текст:
„Контролният съвет се състои от двама членове – председател и член.“; проект за решение: ОС
приема предложението на управителния съвет
за промени в устава на сдружението, а именно:
променя се чл. 27, който придобива следния текст:
„Свикването на общото събрание се извършва чрез
писмена покана до членовете, отправена най-малко 14 дни преди определената дата.“; променя се
чл. 29, който придобива следния текст: „Управителният съвет се състои от три лица – членове на
сдружението, които се избират от ОС за срок от
две години, като неговите членове могат да бъдат
преизбирани неограничено.“; променя се чл. 39,
който придобива следния текст: „Контролният
съвет се състои от двама членове – председател и
член.“ При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове.
3233
3. – Управителният съвет на сдружение „Армейски спортен клуб „Лека атлетика“ – Сливен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС от
19.04.2019 г. свиква общо събрание на 12.06.2019 г.
в 10 ч. в Сливен, Спортна зала „Дружба“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2018 г.; 2. отчет на УС на
финансовото състояние на сдружението за 2018 г.;
3. приемане на изменения в устава на сдружението;
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4. освобождаване от длъжност и отговорност на
настоящия УС и председателя на УС; 5. избор на
нов УС и председател на УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
3181
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Боксов клуб Севдалин Василев“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 20.06.2019 г. в 17 ч. в Хасково, ул. Средна гора
№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на
нов устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
3135
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
с общественополезна дейност „Спортен клуб
по сноуборд „Амер спортс“ – гр. Чепеларе, на
основание чл. 19 във връзка с чл. 20 от устава
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и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно събрание на 19.06.2019 г. в 17,30 ч.
в Конферентната за ла на хотел „Чепеларе“,
пл. Олимпийски, в гр. Чепеларе при следния
дневен ред: 1. утвърждаване решения на УС за
приемане на нови членове в сдружението, за
прекратяване на членство и съответно за изключване на членове на сдружението; 2. отчет
за дейността на УС на сдружението за 2018 г.;
3. отчет за дейността на КС на сдружението за
2018 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението;
5. приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 6. приемане на основни насоки
в дейността на сдружението; 7. освобождаване
на членовете на УС, на КС и на председателя
на сдружението от длъжност и отговорност;
8. избор на нови членове на УС, на КС и на
председател на сдружението; 9. разни. Съгласно
чл. 22 от устава общото събрание е законно,
ако на него присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
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.
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