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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД

РЕШЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 9 МАЙ 2019 г.

за откриване на Медицински факултет в
структурата на Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Открива Медицински факултет в структ у рата на Универси т ет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, с предмет на дейност
подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните
професии „Медицина“ от област на висше
образование „Здравеопазване и спорт“ и
п рофесиона лно нап равление „Медицина“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
3617

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награ ж давам г-н Хуан Ед уардо Су нига – испански българист, с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен за големите
му заслуги и значим принос в областта на
културата, литературата, образованието и
изкуството.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3619

по конституционно дело № 11 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Марияна Карагьозова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа
в закрито заседание на 9 май 2019 г. конституционно дело № 11/2018 г., докладвано от
съдията Надежда Джелепова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 29 май 2018 г. по
искане на Общото събрание на съдиите от
Търговска колегия (ТК) на Върховния касационен съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на § 8 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ПЗРЗИДЗБН) (ДВ,
бр. 22 от 13 март 2018 г.) в частта: „Чл. 59,
ал. 5 и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.“, като
противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2,
чл. 17, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията
на Република България.
В искането се сочи, че с приемането на
атакуваната част на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ,
бр. 22 от 13 март 2018 г.) са преуредени приключени към момента на приемане на закона
правоотношения, което е в противоречие с
принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията
на Република България, тъй като според
вносител я нару шава правната сиг у рност,
погасява придобити права и руши доверието
в правната система. Твърди се също така, че
това изменение на закона не е обусловено
от значим обществен интерес, а обслужва интересите на ог раничен к ръг субекти чрез игнориране интересите на друг кръг
правни субекти, осъществили разпореждане
със свое вземане, чрез прихващането му с
насрещно вземане на банката.
В искането си Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС излага аргументи и
за противоречие на оспорената част на § 8
ПЗРЗИДЗБН с чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 6,
ал. 2, предложение първо от Конституцията.
Преуреждането на завареното материално
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правоотношение влошава правното положение на едната от страните по него и създава
права за другата, което е в противоречие с
конституционния принцип за равенството
на страните в съдебния процес.
Поддържа се в искането, че с разпоредбата
на § 8 ПЗРЗИДЗБН се накърняват имуществени права на едната страна по материалното
правоотношение, тъй като за тази страна – за
разлика от насрещната, се преклудира възможността за реализация на вземaнето не
само в производството по несъстоятелност,
но и по друг ред, което представлява противоречие с чл. 17, ал. 1 КРБ.
С определение на Конституционния съд
от 3 юли 2018 г. искането на Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС е допуснато
за разглеж дане по същество. Като заинтересувани институции са конституирани
Народното събрание, президент ът на Република България, Министерският съвет,
министърът на финансите, министърът на
правосъдието, Комисията за финансов надзор,
омбудсманът, Върховният административен
съд, Българската народна банка, Фондът за
гарантиране на влоговете в банките и Висшият адвокатски съвет.
Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за банковата несъстоятелност, приет
от 44-то Народно събрание на 5 април 2019 г.
(ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г.), разпоредбата
на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 13 март
2018 г.), чието обявяване за противоконституционна се иска, е изменена, като в края
є е добавено: „като кредиторите се вписват
служебно в списъка по чл. 64, ал. 1“.
Конституционният съд намира, че промяната на § 8 ПЗРЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от
13 март 2018 г.) изисква производството по
к.д. № 11/2018 г. да бъде прекратено. Съдът е
бил сезиран с разпоредба, която вече не съществува. Разглеждането на така изменената
разпоредба означава съдът да се самосезира,
което е недопустимо.
С оглед горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд искането на Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС
следва да бъде отклонено, а производството
по делото прекратено.
По изложените съображения Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на
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Върховния касационен съд за установяване
на противоконституционност на § 8 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ,
бр. 22 от 13 март 2018 г.; посл. изм., бр. 33
от 19 април 2019 г.) в частта: „Чл. 59, ал. 5
и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.“
Прекратява производството по конституционно дело № 11 от 2018 г.
Връща искането на вносителя.
Председател:
Борис Велчев
3579

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 8 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 от 2009 г. на Върховния административен съд – бр. 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16
от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от
2014 г., бр. 20 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и
бр. 29 и 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на
заявление декларация по образец съгласно
приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж,
придобит по законодателството на държава,
с която се прилага международен договор,
по който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност, и акт
за прекратяване на правоотношението – за
справка.“
2. В ал. 3, т. 2 след думите „акт за прекратяване на правоотношението“ се поставя
тире и се добавя „за справка“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението декларация по ал. 1 и 3
се подава лично, чрез упълномощено съглас-
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но чл. 18 от А дминистративнопроцесуалния
кодекс (АПК) лице или по електронен път
с квалифициран електронен подпис (КЕП),
или с персонален идентификационен код
(ПИК) в избрано от лицето териториално
поделение на Национални я осиг у рителен
институт (НОИ).“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 изречение второ се изменя така:
„Уведомяването се извършва лично срещу
подпис, чрез лицензиран пощенски оператор
с обратна разписка на посочен точен адрес
или по електронен път по реда на Закона за
електронното управление (ЗЕУ).“
§ 2. В чл. 3 ал. 10 се изменя така:
„(10) Декларацията по образец съгласно
приложение № 5 се подава по реда на чл. 1,
ал. 4.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран
пощенски оператор с обратна разписка на
посочен точен адрес или по електронен път
по реда на ЗЕУ.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага
международен договор, по който Република Българи я е страна, или европейск ите
регламенти за координация на системите
за социална сигурност, се удостоверява с
документ, предвиден в съответния договор
или регламент.“
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по
законодателството на държава, с която се
прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато лицето декларира осигурителен
стаж, придобит в държава, с която се прилага
международен договор, по който Република
България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, но не представя необходимите
документи, се извършва проверка и този
стаж се удостоверява по установения ред.“
4. В ал. 4 думите „в областта на социалната
сигурност“ се заменят със „за координация
на системите за социална сигурност“.
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Паричните обезщетения за
безработица се изплащат по декларирани от
правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на
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банкова сметка (International Bank Account
Number – IBAN), водени от доставчици на
платежни услуги (ДП У), лицензирани от
Българската народна банка (БНБ), и клонове
на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
(2) При промяна на платежната сметка
лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни.
(3) Отношенията между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици
на платежни услуги, осъществяващи дейност
на територията на страната във връзка с
изплащане на паричните обезщетения за
безработица, се уреждат с договор.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Националният осигурителен
институт превежда на 15-о число на месеца
на всеки ДПУ, с който е сключен договор
по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните
обезщетения за предходния месец за всички
правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка
по ал. 2. Преводът се извършва по отделна,
разкрита за целта сметка на ДПУ.
(2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и
заверяването на личните платежни сметки
на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите
и мена, ед и нен г ра ж да нск и номер/л и чен
номер/личен номер на чужденец/служебен
номер, издаден от Националната агенция
за приходите, номер на платежната сметка
(IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по
електронен път по реда на ЗЕУ от НОИ до
съответния ДПУ.
(3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда
паричното обезщетение за безработица, ДПУ
възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок
от получаването є.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление декларация по образец съгласно приложение № 6 за
изплащане на неполученото от наследодателя
им парично обезщетение за безработица.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението декларация по ал. 1 се
подава от всеки от наследниците по реда на
чл. 1, ал. 4.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Документите, издавани от общините
(кметствата), необходими за преценка на
правата по ал. 1, ако не са представени от
заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в
14-дневен срок от получаване на искането.“
4. Създава се ал. 4:
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„(4) В срок до 3 работни дни от промяна
в декларираните обстоятелства лицата по
ал. 1 представят по реда на чл. 1, ал. 4 ново
заявление декларация по образец съгласно
приложение № 6 и съответните доказателства към него.“
5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
думите „законния им представител“ се заменят със „законния им представител или
на техния родител/попечител“.
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Ч л. 18. Когат о оси г у ри т ел н и я т с та ж ,
придобит по българското законодателство,
не е достатъчен за придобиване право на
парично обезщетение за безработица, той се
сумира с периода, през който лицето е било
осигурено за безработица по законодателството на друга държава, с която се прилага
международен договор, по който Република
България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за
социална сигурност.“
§ 9. Навсякъде в наредбата думата „заявление“ се заменя със „заявление декларация“, а думата „заявлението“ се заменя със
„заявлението декларация“.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Вх. № ....../20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ – .............

З А Я В Л Е Н И Е Д Е К Л А РА Ц И Я
за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално
осигуряване (КСО)
От .................................................................................
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
адрес за кореспонденция .........................................
.......................................................................................
...................................................................................... ,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
.......................................................................................
...................................................................................... ,
чрез упълномощено лице:
.......................................................................................
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
адрес за кореспонденция .........................................
...................................................................................... ,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
.......................................................................................
.......................................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с ...........................
................................................................................
................................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК)
е прекратено считано от ....................................
(дд/мм/гггг)
на основание чл. ........., ал. ………., т. ...….. от ....
................................................................................
................................................................................
(посочва се основанието от акта за прекратяване
на правоотношението)
2. Имам завършена образователно-квалификационна степен ...................................................…
в областта на ................................................. науки.
Към датата на прекратяване на правоотношението:
3. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по
Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.
4. Не с ъм у пра ж н ява л/у пра ж н ява л с ъм
трудова дейност в друга държава .....................
................................................................................
............................................................................... ,
(посочва се държавата)
за която съм подлежал на задължително осигуряване в периода от 24 календарни месеца,
предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
5. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България
или пенсия за старост в друга държава.
6. Не получавам пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а
или професионална пенсия по чл. 168 от КСО.
Към датата на подаване на настоящото заявление декларация:
7. Имам регистрация като безработно лице
в Агенцията по заетостта.
8. Не п о л у ч а в а м /п о л у ч и л с ъм п ари ч но
обезщетение за временна неработоспособност,
бременност и раждане или при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст след прекратяване
на осигуряването за периода от ........................
(дд/мм/гггг)
до …...........................……
(дд/мм/гггг)
9. Не получавам/получил съм обезщетение
за оставане без работа съгласно нормативен
акт за периода от .............................. до .............
(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)
10. Не пол у ча ва м/пол у чи л с ъм пари ч но
обезщетение за безработица в ...........................
(посочва се държавата)
за периода от .............................. до ....................
(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)
11. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN .......
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват
се съответните данни.
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ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за прекратяване на правоотношението
(за справка).
3. Док у мен т/док у мен т и, у дос т оверя ва щ /
удостоверяващи осигурителен стаж, придобит
по законодателството на държава, с която се
прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.
4. Други ..........................................................
...............................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи
са приложени.
ЗА ЯВЯВАМ следния начин за получаване
на документите, издавани от НОИ във връзка
с исканото от мен обезщетение:
1. В териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление декларация.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
3. По електронен път по реда на Закона за
електронното управление.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кой от изброените начини за получаване на документите е избран.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на
промяна в декларираните обстоятелства трябва
да подам дек ларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение
за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от
наредбата. А ко не изпълня това задължение,
извършвам админист ративно нару шение, за
което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса за социално
осигу ряване.
2. Съгласно чл. 114, а л. 1 от Кодекса за
социално осиг у ряване трябва да възстановя
неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..................
Подпис: .........................
Гр. (с.) ...............
(име и фамилия

на заявителя/
упълномощеното
лице)
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите
на интернет адрес: www.noi.bg.“

§ 11. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се
изменя така:

ВЕСТНИК
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„ Приложение № 3

към чл. 1, ал. 3

Вх. № ....../20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ – ..........

З А Я В Л Е Н И Е Д Е К Л А РА Ц И Я
за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ)
От ..........................................................................
............................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...................... ,
адрес за кореспонденция ....................................
................................................................................
............................................................................... ,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
................................................................................
............................................................................... ,
чрез упълномощено лице:
................................................................................
............................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ...................... ,
адрес за кореспонденция ....................................
................................................................................
............................................................................... ,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес:
................................................................................
................................................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с ...........................
................................................................................
................................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК)
е прекратено считано от ....................................
(дд/мм/гггг)
2. Имам регистрация като безработно лице
в Агенцията по заетостта.
3. Имам завършена образователна степен
.................... в областта на ....................... науки.
4. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по
Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава.
5. Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричното обезщетение е:

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

IBAN ...................................................................
...................................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за прекратяване на правоотношението
(за справка).
3. Удостоверение от командира (началника)
на военното формирование, в което е преместен
военнослужещият, за датата на преместване
и/или за времето на участие в международна
операция (мисия).
4. Други ..............................................................
...................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи
са приложени.
ЗА ЯВЯВАМ следния начин за получаване
на документите, издавани от НОИ във връзка с
исканото от мен обезщетение:
1. В териториалното поделение на НОИ, в
което подавам настоящото заявление декларация.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
3. По електронен път по реда на ЗЕУ.
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кой от изброените начини за получаване
на документите е избран.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на
промяна в декларираните обстоятелства трябва
да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение
за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от
наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което
нося административнонаказателна отговорност
по чл. 349 от КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да
възстановя неправомерно полученото по моя
вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..................
Гр. (с.) ...............


Подпис: .........................
(име и фамилия
на заявителя/
упълномощеното
лице)

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече подробности можете да намерите
на интернет адрес: www.noi.bg.“

§ 12. Приложение № 5 към чл. 3 се изменя
така:
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„Приложение № 5
към чл. 3

Вх. № ....../20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ – ............

Д Е К Л А РА Ц И Я
за промяна в обстоятелствата за изплащане на
парично обезщетение за безработица
От ................................................................................ ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
...................................................................................... ,
чрез упълномощено лице:
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
адрес за кореспонденция .........................................
...................................................................................... ,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
.......................................................................................
Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване
на следните обстоятелства:
1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса за
социално осигуряване или по законодателството
на друга държава считано от ..................................
(дд/мм/гггг)
2. Правоотношението ми с ...............................
.......................................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК)
е прекратено считано от ..........................................
(дд/мм/гггг)
3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или службата по заетостта на
друга държава е прекратена/възстановена/нова
считано от ..................................................................
(дд/мм/гггг)
4. Придобил съм право на пенсия за ..............
.......................................................................................
(посочва се видът на пенсията)
считано от ....................... в Република България/
(дд/мм/гггг)
пенсия за старост в друга държава – ....................
.......................................................................................
(посочва се държавата)
5. Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 от КСО считано от .....
..................................
(дд/мм/гггг)
6. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и
раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст след прекратяване на осигуряването за
периода от ..................................................................
(дд/мм/гггг)
до ……………………
(дд/мм/гггг)
7. Не получавам/получил съм обезщетение за
оставане без работа съгласно нормативен акт за
периода от .........….............. до ...................................
(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)
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8. Договорът за военна служба на съпруга/
съпругата ми е прекратен считано от ..................
(дд/мм/гггг)
9. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/завърнала от международна операция или мисия
на ..............................
(дд/мм/гггг)
10. Подал съм заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица в ..
........…...................................... на ..................................
(посочва се държавата)
(дд/мм/гггг)
11. Новият ми адрес за кореспонденция е:
.......................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
12. Заявеният от мен начин за получаване
на документите, издавани от НОИ във връзка с
исканото от мен обезщетение, се променя, както
следва:
а) в териториалното поделение на НОИ, в
което съм подал заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица;
б) чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
в) по електронен път по реда на Закона за
електронното управление.
13. Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричното обезщетение е променена, както
следва:
IBAN ............................................................................
14. Други ...............................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни. Ненужното се зачертава.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349
от КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО трябва да
възстановя неправомерно полученото по моя вина
обезщетение заедно с дължимата лихва.
Дата ..................
Подпис: ......................................
Гр. (с.) ...............
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече
подробности можете да намерите на интернет
адрес: www.noi.bg.“

§ 13. Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 15, ал. 1

Вх. № ....../20... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ – .............

З А Я В Л Е Н И Е Д Е К Л А РА Ц И Я
за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
От ................................................................................ ,
(име, презиме и фамилия на лицето/законния
представител на малолетното дете)
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ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
адрес за кореспонденция .........................................
...................................................................................... ,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
.......................................................................................
чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете:
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
адрес за кореспонденция .........................................
...................................................................................... ,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
.......................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на ...................................................
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
починал на .......................
(дд/мм/гггг)
2. Законен представител на малолетното дете:
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
наследник на ..............................................................
...................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .......................... ,
починал на ........................,
(дд/мм/гггг)
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение
за безработица, отпуснато от Териториалното
поделение на Националния осигурителен институт – гр. .......................................................................
(попълва се населеното място)
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не съм направил отказ от наследство по
реда на Закона за наследството.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане
на сумата е:
IBAN ............................................................................
Забележка. Където е необходимо, се попълват
съответните данни. Ненужното се зачертава.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Удостоверение за наследници № .................
.......................................................................................
(представя се поне от един от наследниците за
справка)
от .........................
(дд/мм/гггг)
3. Други .................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ЗА ЯВЯВАМ следния начин за получаване
на документите, издавани от НОИ във връзка с
исканото от мен обезщетение:
1. В териториалното поделение на НОИ, в
което подавам настоящото заявление декларация.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция.
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3. По електронен път по реда на Закона за
електронното управление.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва кой от изброените начини за получаване
на документите е избран.
ДЕКЛАРИРАМ следните промени в обстоятелствата:
1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано
от ………..……… 20…. г.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане
на сумата е променена, както следва:
IBAN ............................................................................
3. Заявеният от мен начин за получаване
на документите, издавани от НОИ във връзка
с исканото от мен обезщетение, се променя,
както следва:
а) в териториалното поделение на НОИ, в което
съм подал заявление декларация за изплащане на
парично обезщетение за безработица, неполучено
от починало лице;
б) чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
в) по електронен път по реда на Закона за
електронното управление.
4. Други .................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление декларация. При неизпълнение
на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да
възстановя неправомерно полученото по моя вина
обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ..................
Подпис: ......................................
Гр. (с.) ...............
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
Подпис на далото
съгласие лице: ................................
(име и фамилия на
родител/попечител)
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече
подробности можете да намерите на интернет
адрес: www.noi.bg.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление между НОИ и
доставчици на платежни услуги, лицензирани
от БНБ, и клонове на доставчици на платежни
услуги, осъществяващи дейност на територията
на страната, запазват своето действие.
(2) Доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на
платежни услуги, осъществяващи дейност на
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територията на страната, извън тези по ал. 1,
които водят платежни сметки, обозначени с
IBAN на физически лица, започват изплащането на парични обезщетения за безработица
след сключване на договор по чл. 11, ал. 3 и в
сроковете, определени в него. До изтичането
на тези срокове изплащането на обезщетенията
се извършва по досегашния ред.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 5, § 6 и § 7, т. 3,
4 и 5 и § 9 – 13, които влизат в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите за социалните услуги, финансирани
от държавния бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54
от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 58 от 2011 г.,
бр. 89 от 2016 г., бр. 12 от 2019 г.; Решение
№ 10187 на Върховния административен съд
от 2018 г. – бр. 31 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тарифата се определят таксите за
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет.“
§ 2. Създават се нови чл. 3 и 4:
„Чл. 3. (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат
в непълен размер от лицата, които получават:
1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално
осигуряване;
2. еднократно изплащани допълнителни
суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократни компенсации към пенсиите
или извънредните пенсии;
4. добавки към пенсията на ветераните,
доброволците и пострадалите, взели участие
в Отечествената война, и на пострадалите при
изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителна месечна компенсация към
пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна
възраст;
6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона
за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица;
7. помощи и средства, получавани по Закона
за хората с увреждания;
8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от
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2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно
образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства
за джобни разходи, получавани по реда на
§ 1а от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане;
9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8,
8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход средствата
по ал. 1.
(3) Такса в размер на 50 на сто от дохода
си заплащат лицата, навършили 18-годишна
възраст, с изключение на тези, които учат, до
завършване на средно образование, но не покъсно от навършване на 20-годишна възраст,
когато продължават да ползват социални услуги
в домовете за деца.
Чл. 4. (1) Такса в размер на действителните
месечни разходи за издръжка на едно лице,
настанено в специализирана институция или
социална услуга в общността от резидентен
тип, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и
ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля
500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне
на собственост срещу задължение за издръжка
и/или гледане;
3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални
части от него през последните 5 години и общата
стойност на сделките надвишава 60-кратния
размер на гарантирания минимален доход за
съответния период;
4. са прехвърлили чрез договор за дарение
собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.
(2) Действителните месечни разходи включват месечните разходи за храна, постелен
инвентар и облекло, перилни и хигиенни
материали, разходи за разнасяне на храната,
както и съответната част от общите разходи
за електрическа и топлинна енергия, вода,
канализация и битови отпадъци, намалени с
даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Таксите по чл. 2, ал. 1 не могат да надвишават действителните месечни разходи за
издръжка на едно лице.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от
2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г.,
бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26
от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63
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от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.,
бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89
от 2017 г. и бр. 27 от 2019 г.), в § 1а от допълнителните разпоредби думите „т. 7, букви „а“,
„в“ и „г“ се заменят с „т. 4, буква „а“, подбукви
„аа“ и „бб“ и букви „в“ и „г“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 12
април 2019 г., с изключение на § 3, който влиза
в сила от деня на обнародването в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3582

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Българската телеграфна агенция
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна
агенция за 2019 г. в размер 200 000 лв. за
събирането, обработването, съхраняването и
разпространяването в страната и в чужбина
на информация, свързана с провеждането на
Шестия световен конгрес на информационните
агенции в гр. София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
Чл. 2. Генералният директор на Българската телеграфна агенция да извърши съответните промени по бюджета на Българската
телеграфна агенция за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и
чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на генералния директор на Българската телеграфна агенция.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3583
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. в размер 20 000 000 лв. за
закупуване на училищни автобуси.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Улесняване на
достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 52 на Министерския
съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. (ДВ,
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бр. 26 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „32 400,0“ се заменя
с „41 400,0“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 числото „7 036,0“ се заменя с
„16 036,0“;
б) в ал. 2 числото „6 686,0“ се заменя с
„15 686,0“.
3. В приложението към чл. 1:
а) в пореден № 1, в колона 3 числото „7 036,0“
се заменя с „16 036,0“;
б) в пореден № 1.2, в колона 2 накрая се
добавя „и за машинно гласуване“, а в колона 3
числото „5 186,0“ се заменя с „14 186,0“;
в) на ред „ОБЩО“ числото „32 400,0“ се
заменя с „41 400,0“.
§ 2. В Постановление № 78 на Министерския
съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г. (ДВ, бр. 31 от
2019 г.) в чл. 1, ал. 1 числото „50 000 000“ се
заменя с „6 000 000“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 май
2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3585

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2019 г.
за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер 8 100 000 лв.
за увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница
за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ – АД, Ямбол.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 9 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. в размер до 486 211 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ 16 994 лв., във връзка с откриване на консулство на Република
България в Кралство Испания, ръководено от
консулско длъжностно лице, със седалище в
гр. Барселона и с консулски окръг, обхващащ
територията на автономните области Каталуния и Арагон.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“.
(2) Със сумата в размер до 469 217 лв. да се
увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2019 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени
по бюджета за 2019 г. на базата на фактически
извършен разход и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3606
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 13 МАЙ 2019 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на земеделието, храните и
горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 55
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2017 г. и бр. 70
и 104 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „четирима“ се
заменя с „петима“.
§ 2. В приложението към чл. 13, ал. 2 на
ред „експертни и технически сътрудници“
числото „11“ се заменя с „10“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3629

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за
издаване на разрешителни за въвеждане на
неместни или повторно въвеждане на местни
дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността
в района на повторно въвеждане (обн., ДВ,
бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 59 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „горския фонд“ се заменят
с „горските територии“.
2. Точка 16 се изменя така:
„16. предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ) за промяна на горскостопанските и
ловностопанските мероприятия в горскостопанските планове и програми, когато това е
необходимо.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 3, 4, 5 и 6 абревиатурата „НУГ“
се заменя с „ИАГ“
2. В ал. 7 думите „Закона за административното производство (ЗАП)“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
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„3. информация за утвърден план за действие за повторно въвеждане в природата на
местни растителни и животински видове в
случаите по чл. 4, ал. 2, компетентен орган
и дата, на която е утвърден.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След издаване на разрешително по
чл. 11, ал. 4, т. 1, ал. 5, чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5
изпълнителният директор на ИАГ изпраща копие от програмата на съответната регионална
дирекция по горите (РДГ) за контрол по нейното
изпълнение. За издаденото разрешително РДГ
уведомява съответните регионални инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ),областни
администрации, общини, държавните горски
и ловни стопанства и дирекции на природни
паркове в района на извършване на дейността.“
2. В ал. 2 и 3 абревиатурите „ДАГ“ и „РУГ“
се заменят съответно с „ИАГ“ и „РДГ“.
3. В ал. 4 абревиатурата „НУГ“ и думите
„Министерството на земеделието и горите“ се
заменят съответно с „ИАГ“ и „Министерството
на земеделието, храните и горите“.
4. В ал. 5 абревиатурата „НУГ“ се заменя
с „ИАГ“.
5. В ал. 6 съкращението „ЗАП“ се заменя
с „АПК“.
§ 5. В чл. 20 думите „Националното управление по горите“ се заменят с „Изпълнителната
агенция по горите“.
§ 6. Навсякъде в наредбата:
1. Абревиатурата „НУГ“ се заменя с „ИАГ“.
2. Думите „началникът на НУГ“ и „началника на НУГ“ се заменят съответно с „изпълнителният директор на ИАГ“, „изпълнителния
директор на ИАГ“.
3. Абревиатурата „РУГ“ се заменя с „РДГ“.
4. Съкращението „ЗАП“ се заменя с „АПК“.
Министър:
Румен Порожанов
3413

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г. (обн., ДВ,
бр. 93 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 8 думата „заявеното“ се
заменя с „одобреното“, „допустими“ се заменя с
„одобрени“, а думите „посочени в заявлението“
се заменят със „заявени“.
§ 2. В чл. 22, ал. 9 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 8“.
§ 3. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато бъде установено неизпълнение на
задължението по ал. 1, се прилага чл. 16, параграф 2 на Делегиран регламент (ЕС) 640/2014.“
§ 4. В чл. 49, ал. 2 след думата „подпомагат“
се добавя „с разходи за“.
§ 5. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите „по
мярката са“ се добавя „разходи за“.
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2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. разходи, извършени преди подписване
на договор по реда на чл. 59, с изключение на
разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2.“
§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. винарски предприятия;“.
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
в случай че са винопроизводители, вписани в
лозарския регистър, съгласно Закона за виното
и спиртните напитки и са регистрирани по
Търговския закон, Закона за кооперациите или
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.“
3. В ал. 5 думите „годишни финансови отчети“ се заменят с „годишен финансов отчет“.
4. В ал. 6 думите „които са физически лица
производители, и кандидати“ се заличават.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки,
провеждат обществени поръчки за избор на
изпълнител/и на дейностите по проекта след
сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на обществените
поръчки за избор на изпълнител/и за разходи
по чл. 50, ал. 1, т. 2, за които при подаване на
заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията
от проведените обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки.“
6. Създават се ал. 8 – 11:
„(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася
за кандидати винопроизводители, регистрирани
като еднолични търговци.
(9) Не се предоставя финансова помощ, в
случай че кандидатът/ползвателят на помощта – представляващият кандидата/ползвателя
на помощта едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник,
както и лицата с правомощия за вземане
на решения или контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощта, попадат
в някоя от категориите, определени в чл. 141
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, за изменение на
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (ОВ, L 193 от 2018 г.).
(10) Не се дава предимство, а даденото
предимство се отнема в случаите, когато
бъде установено, че кандидат за предоставяне
на финансова помощ или негови членове са
създали изкуствено условията, необходими за
получаване на това предимство, в противоречие
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с целите на европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство.
(11) При преценяване на допустимостта на
проектните предложения ДФЗ извършва оценка
на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно
изпълнение на поетите задължения.“
§ 7. В чл. 53, ал. 5 думите „посочен точният
размер на сумата за“ се заменят със „заявено“.
§ 8. В чл. 54, ал. 2, т. 2 след думите „както
и“ се добавя „копие на“.
§ 9. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2,
производството по заявлението се прекратява
със заповед на изпълнителния директор на
ИАЛВ. Заповедта се съобщава и подлежи на
обжалване по реда на АПК. Кандидатът може
да подаде ново заявление през съответната
финансова година.“
2. В ал. 4 след думите „извършва проверка“
се добавя „на технологичния проект и“.
3. В ал. 7 т. 1 и 4 се отменят.
4. Създават се ал. 9 – 12:
„(9) Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна
в утвърден технологичен проект, кандидатът
подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление
за утвърждаване на измененията, като прилага
и актуализиран технологичен проект по чл. 54,
ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи
промяната.
(10) Заявлението по ал. 9 се разглежда по
реда на ал. 1 – 5, след което изпълнителният
директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по
мярка „Инвестиции в предприятия“ и утвърдения технологичен проект;
2. мотивирано отхвърля заявените изменения, като заповедта се съобщава и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
(11) Заповедта по ал. 10, т. 1 се изпраща
на кандидата с удостоверението за право на
участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.
(12) Изпълнителната агенция по лозата и
виното в срок три работни дни от издаване на
заповедта по ал. 10, т. 1 изпраща по служебен
път на ДФЗ копия на заповедта и утвърденото
изменение на технологичния проект.“
§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 преди думата „разрешение“ се добавя
„копие на влязло в сила“;
б) в т. 8 накрая се добавя „по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „когато кандидатът не е
новорегистриран“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. за всеки заявен за финансиране разход
по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими
независими оферти в оригинал, които съдържат
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наименование на оферента, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена
в левове или евро с посочен ДДС;“
в) в т. 7 думите „при необходимост“ се
заличават;
г) в т. 8 накрая се добавя „от които да е
видно, че инвестициите по проекта водят до
повишаване на енергийната ефективност с
минимум 10 % за предприятието;“
д) създават се т. 9 и 10:
„9. отчет за приходи и разходи за последна
приключила финансова година/последен приключил междинен период;
10. справка за дълготрайни материални
активи за последна приключила финансова
година/последен приключил междинен период.“
3. Алинея 8 се отменя.
4. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично
оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата
в положението, в което се е намирал преди
подаването на оттеглените документи или на
част от тях.“
5. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Когато кандидатът е уведомен от ДФЗ
за случаи на несъответствия и/или нередности
в документите по ал. 10 или когато кандидатът
е уведомен за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато
при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне
по отношение на частите на тези документи,
засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ
писмено уведомява кандидата за решението си
по направеното искане за оттегляне.
(16) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 15,
изпълнителният директор на ДФЗ прекратява
със заповед образуваното административно
производство, а кандидатът има право да подаде
ново заявление за подпомагане за финансиране
на същия проект, в случай че е обявен нов
период на прием по мярката.“
§ 11. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Постъпилите“ се заменя
със „След извършване на проверките по чл. 57
допустимите за подпомагане“, а изречение трето
се изменя така: „Финансова помощ се предоставя по заявления, получили не по-малко от 5
точки по критериите за оценка.“
2. В ал. 3 думите „на заявеното финансиране“
се заменят със „спрямо одобрените разходи“.
3. В ал. 6 се създават т. 5 и 6:
„5. недопустимост на заявените за подпомагане дейности в чл. 50;
6. несъответствие с изискванията на чл. 56,
ал. 4 и 5.“
§ 12. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 в изречение първо накрая се добавя
„с изключение на дейностите по чл. 50, ал. 1,
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т. 2“, а в изречение второ накрая се добавя „по
реда на чл. 64“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Кандидатите са длъжни да представят в
ДФЗ документите за възложените обществени
поръчки в срок до три работни дни от датата
на подписване на договора за възлагане със
съответния изпълнител.“
§ 13. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателят може да подаде искане
за изменение на договора в ДФЗ не по-късно
от един месец преди изтичането на неговия
срок, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата
основателност.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка,
определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ.“
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В случай на липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на
допълнителни документи при непълнота и
неяснота на заявените данни и посочените
факти в искането за изменение на договора и
с цел да се удостовери верността на заявените
данни, ДФЗ изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи.
Ползвателят представя изисканите му данни
и/или документи в срок до 10 работни дни от
уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването
на искането за промяна, а когато са изискани
документи и/или информация по ал. 4 – до
14 дни от изтичане на срока за представянето
им, ДФЗ одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява
за мотивите за отхвърлянето на искането, а
при одобрение в срок до 10 календарни дни
от получаването на уведомлението трябва да
се яви в ДФЗ за сключване на допълнително
споразумение към договора преди изтичането
на неговия срок. В случай че ползвателят или
упълномощено от него с нотариално заверено
пълномощно лице не се яви в посочения срок,
правото за подписване на допълнителното
споразумение към договора се погасява.“
4. Алинеи 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „доставени стоки/услуги“
се заменят с „извършените дейности по инвестицията“;
в) създават се т. 12 – 15:
„12. копие на удостоверение за въвеждане
в експлоатация, издадено по реда на Наредба
№ 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни
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обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), от което да е видно,
че строителството е извършено най-късно до
приключване на всички дейности, подлежащи
на финансово подпомагане, в случаите, когато
е представен документ по чл. 56, ал. 1, т. 4;
13. декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, че разходите за
дейности, допустими за подпомагане по мярка
„Инвестиции в предприятия“, не са финансирани по други схеми или мерки от фондовете
на ЕС и с национални средства;
14. документацията от проведените обществени поръчки за разходите по чл. 50, ал. 1, т. 1
за кандидатите, сключили договор по реда на
чл. 59, ал. 4;
15. лиценз за управление на данъчен склад,
издаден по реда на Закона за акцизите и
данъчните складове, или удостоверение за
регистрация съгласно чл. 56 от същия закон.“
2. В ал. 8 накрая се добавя „в срока на
договора по чл. 59, ал. 1“.
§ 15. В чл. 64 се правят следните допълнения:
1. В ал. 7 се създава т. 7:
„7. не са спазени правилата за възлагане на
обществени поръчки съгласно националното
законодателство.“
2. Създават се ал. 8 – 12:
„(8) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява
последващ контрол върху проведени обществени
поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния
директор на ДФЗ процедура за осъществяване
последващ контрол върху обществени поръчки
за разходи, финансирани изцяло или частично
със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(9) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
последващ контрол по ал. 8 в срок до два месеца
от получаване на документите за проведената
обществена поръчка за избор на изпълнител.
(10) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти при извършване
на проверка по ал. 8 ДФЗ може да изиска от
кандидата представяне на допълнителни данни
и/или документи. Кандидатът е длъжен в срок
до 10 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или
документи. Представени след този срок данни
и/или документи, както и такива, които не са
изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(11) Сроковете по ал. 9 спират да текат,
когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота,
или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или
контрола.
(12) Въз основа на последващия контрол
по ал. 8, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените
поръчки, ДФЗ налага финансови корекции на
основание и в размер съгласно Насоките. Финансовите корекции се налагат с мотивирано
решение на изпълнителния директор на ДФЗ.
Преди издаването на решението трябва да се
осигури възможност кандидатът да представи
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в срок от 10 дни своите писмени възражения
по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи
доказателства. Решението се издава в срок 14
дни от представянето на възраженията и може
да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „финансова“ се заличава,
а думите „следваща годината“ се заменят със
„след датата“.
2. В ал. 3 след думата „размер“ се добавя
„ведно със законната лихва върху нея, считано
от датата на констатиране на нарушението на
съответното задължение от страна на ДФЗ“.
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§ 17. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6, т. 1 се създава изречение второ:
„когато наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по
чл. 3, ал. 1 за съответния период на прием, е
недостатъчен, той се разпределя пропорционално на одобрените за финансиране заявления;“.
2. В ал. 8 основният текст се изменя така:
„Подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен
отказ, когато:“.
§ 18. В приложение № 5 към чл. 32, ал. 4
думата „предствите“ се заменя с „представите“.
§ 19. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 58, ал. 1

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“
Критерии за
приоритет
Проекти, насочени към подобряване на
енергийната
ефективност на
предприятието

Предприятия,
преработващи
над 30 % собствена суровина

Предприятия,
насочен и за
п роизводс т во
на биологично
сертифицирано вино

Минимално изискване
Доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на
промишлената система съгласно Наредба
№ Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне
на показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както
и за определяне на условията и реда за
извършване на обследване за енергийна
ефективност и изготвяне на оценка на
енергийни спестявания, от които да е видно, че инвестициите по проекта водят до
повишаване на енергийната ефективност
с минимум 10 % за предприятието
Над 30 % собствена суровина – грозде от
винени сортове лозя за производство на
вино, произведено върху собствени площи,
взети под наем или аренда.
Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди
подаване на заявление по чл. 54.
При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата
суровина, произведени от свързани лица
по смисъла на ЗМСП
Предприятието произвежда биологично
сертифицирано вино

Информацията се
предоставя от
От представения документ

Относителна
тежест
20 точки

Предоставя се от ИАЛВ – информа- 15 точцията се описва в Удостоверението ки
за право на участие съгласно чл. 55,
ал. 6 и/или декларация за собствена
продукция

Договор за контрол с контролиращо 5 точки
лице по чл. 18 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския
съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен
не по-късно от една година преди
подаването на заявлението за издаване
на удостоверение за кандидатстване,
заедно с копие от сертификационно
писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко
първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото
лице, удостоверяващ, че кандидатът е
производител на вино, сертифицирано
като биологично
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Относителна
тежест
Предприятия, Предприятието да произвежда вино със Предоставя се от ИАЛВ – информа- 15 точнасочени към ЗНП през последните две винарски години цията се описва в Удостоверението за ки
п роизводс т во преди подаване на заявление по чл. 54
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
н а ви н о с ъ с
Защитено наименование
на п роизход
(ЗНП)
Над 70 % от Предприятието да произвежда над 70 % Предоставя се от ИАЛВ – информа- 10 точки
произвеждани- вино със ЗГУ и ЗНП, изчислени средно- цията се описва в Удостоверението за
те вина в пред- аритметично за последните две винарски право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
при ятието са години преди подаване на заявление по
със ЗГУ и ЗНП чл. 54.
При изчислението могат да се включат
количествата произведени вина със ЗГУ
и ЗНП от свързани лица по смисъла на
ЗМСП
Проекти, пред- Винарското предприятие изцяло попада Предоставя се от ИАЛВ – информа- 5 точки
видени за из- на територията на административна/и цията се описва в Удостоверението за
п ъ л н е н и е в област/и от Северозападен район
право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
Северозападна
България
Новорегистри- Кандидатът има най-малко двегодишна Предоставя се от ИАЛВ – информа- 10 точки
р а н и в и н о п - история като гроздопроизводител към цията се описва в Удостоверението за
роизводители, момента на подаване на заявлението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6
к о и т о и м а т предоставяне на финансова помощ по реда
най-малко две- на чл. 56, ал. 1 и да е регистриран като
годишна исто- винопроизводител в лозарския регистър
ри я в лозар - през последните дванадесет месеца преди
ския регистър подаване на заявление по чл. 54
като гроздопроизводители
към момента
на ка н ди датстване
Общ брой точки
80 точки
Критерии за
приоритет

Минимално изискване

Информацията се
предоставя от

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата
2019 г. е 5 септември 2019 г.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
3543

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17
от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и
бр. 53 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, т. 4, в
част Б „Критерии за типове, варианти и версии на превозни средства“ се правят следните
допълнения:

1. В т. 1.3.1 след буква „л“ се добавя:
„К ат о а л т ернат и ва на к ри т ери и т е по
букви „з“, „и“ и „к“ превозните средства,
г ру п и ра н и в ед на вер си я, т рябва да с а
преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO 2 , разхода на
електрическа енергия и разхода на гориво
съгласно разпоредбите от подприложение 6
към Приложение X XI на Регламент (ЕС)
2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за
допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007
на Европейск и я парламен т и на Съвета
за типово одобрение на моторни превозни
средства по отношение на емисиите от леки
превозни средства за превоз на пътници и
товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до
информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на
Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, Регламент (ЕО)
№ 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на
Комисията (OB, L 175, 7.07.2017 г.) (Регламент
(ЕС) 2017/1151).“
2. В т. 3.3.1 се правят следните допълнения:
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а) създава се буква „л“:
„л) съществуването на единствен набор от
иновативни технологии, както е посочено в
чл. 12 от Регламент (ЕС) № 510/2011.“;
б) след буква „л“ се добавя:
„К ат о а л т ернат и ва на к ри т ери и т е по
букви „з“, „и“ и „к“ превозните средства,
г ру п и ра н и в ед на вер си я, т рябва да с а
преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO 2 , разхода на
електрическа енергия и разхода на гориво
съгласно разпоредбите от подприложение 6
към Приложение X XI на Регламент (ЕС)
2017/1151.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След т. 0.2.2 се създават т. 0.2.2.1 – 0.2.3.9:
„0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобрение на типа
трябва да използват базовите стойности на
емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо) ( y):
Маса на крайното превозно средство в
готовност за движение (в kg): ......................
Челна площ на крайното превозно средство (в cm 2): ....................................................
Съпротивление при търкаляне на гумите
(в kg/t): ............................................................
Площ на напречното сечение на входа за
въздух на радиаторната решетка (в cm 2): ...
0.2.3. Идентификатори (ш):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: ............................................
0.2.3.2. Идентификатор на фамили я за
изпитване с корекция за околната температура: ................................................................
0.2.3.3. Идентификатор на фамили я за
PEMS: ..............................................................
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия на
съпротивление при движение:
0.2.3.4.1. Фамилия за съпротивление при
дви жение по пътя на п ревозно средст во
VH: ..................................................................
0.2.3.4.2. Фамилия за съпротивление при
дви жение по пътя на п ревозно средст во
VL: ...................................................................
0.2.3.4.3. Фамилии на съпротивление при
движение, приложими за интерполационната
фамилия: .........................................................
0.2.3.5. Идентификатор на фамилията на
мат рицата на съпротивление при дви жение: ..................................................................
0.2.3.6. Идентификатор на фамили я за
система за периодично регенериране: ........
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на
изпитването на емисии от изпаряване: ......
0.2.3.8. Идентификатор на фамилията на
системата за бордова диагностика (СБД): .
0.2.3.9. Идентификатор на друг вид фамилия: ................................................................ “
2. Точка 2.6.1 се изменя така:
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„2.6.1. Разпределение на тази маса между
осите и в случай на полуремарке, ремарке
с централна ос или ремарке с твърд теглич
масата в точката на прикачване:
а) минимум и максимум за всеки вариант: ..................................................................
б) маса на всяка версия (предоставя се
матрица): ...................................................... “
3. След т. 2.6.2 се създава т. 2.6.3:
„2.6.3. Махова маса (ш): 3 % от сумата
на масата в готовност за движение и 25 kg
или стойност, за всяка ос (в kg): ............... “
4. Точки 3 – 3.1.1 се изменят така:
„3. КОНВЕРТОР НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ ( K )
3.1. Производител на конвертора(ите) на
енергия на задвижването: .............................
3.1.1. Код на двигателя, даден от производителя (както е маркиран на двигателя или
други начини на идентификация): ............. “
5. Точка 3.2.1.8 се изменя така:
„3.2.1.8. Номинална мощност на двигателя
(n): ………………… kW при: ....................... min –1
(декларирана от производителя)“.
6. Точка 3.2.2.1 се изменя така:
„3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/втечнен
нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/биодизел/водород (1) (6)“.
7. След т. 3.2.2.1 се създава т. 3.2.2.1.1:
„3.2.2.1.1. Октаново число по изследователския метод (RON), безоловен: .............. “
8. Точка 3.2.4.2.1 се изменя така:
„3.2.4.2.1. Описание на системата (акумулираща горивна система с високо налягане,
впръсквачи, разпределителна помпа и т.н.):
........................................................................ “
9. Точка 3.2.4.2.3 се изменя така:
„3.2.4.2.3. Впръскване/горивонагнетателна
помпа“.
10. Точка 3.2.4.2.4 се изменя така:
„3.2.4.2.4. Ограничител на честотата на
въртене на двигателя“.
11. Точка 3.2.4.2.9.3 се изменя така:
„3.2.4.2.9.3. Описание на системата“.
12 . С лед т. 3.2 .4.2 .9.3.1 с е с ъ зда ва с е
т. 3.2.4.2.9.3.1.1:
„3.2.4.2.9.3.1.1. Верси я на прог рамното
осигу ряване на модула за управление на
двигателя: ..................................................... “
13. Точ к и 3.2.4.2.9.3.6 – 3.2.4.2.9.3.8 се
изменят така:
„3.2.4.2.9.3.6. Марка и тип или принцип
на работа на сензора за температурата на
водата: .............................................................
3.2.4.2.9.3.7. Марка и тип или и принцип
на работа на сензора за температурата на
въздуха: ...........................................................
3.2.4.2.9.3.8. Марка и тип или принцип на
работа на сензора за налягането на въздуха: .................................................................. “
14 . С л е д т . 3 . 2 . 4 . 3 . 4 . 1 с е с ъ з д а в а
т. 3.2.4.3.4.1.1:
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„ 3.2 .4.3.4.1.1. В ер си я н а п р ог ра м но т о
осигу ряване на модула за управление на
двигателя: ..................................................... “
15. Точка 3.2.4.3.4.3 се изменя така:
„3.2.4.3.4.3. Марка и принцип на работа
на дебитомера: ............................................. “
16. Точки 3.2.4.3.4.9 – 3.2.4.3.4.11 се изменят така:
„3.2.4.3.4.9. Марка и тип или принцип
на работа на сензора за температурата на
водата: .............................................................
3.2.4.3.4.10. Марка и тип или принцип
на работа на сензора за температурата на
въздуха: ...........................................................
3.2.4.3.4.11. Марка и тип или принцип на
работа на сензора за налягането на въздуха: .................................................................. “
17. Точка 3.2.4.3.5 се изменя така:
„3.2.4.3.5. Впръсквачи“.
18. След т. 3.2.4.4.1 се създават т. 3.2.4.4.2
и 3.2.4.4.3:
„3.2.4.4.2. Марка(и): ..................................
3.2.4.4.3. Тип(ове): ................................... “
19. След т. 3.2.12 се създава т. 3.2.12.0:
„3.2.12.0. Характеристики по отношение
на емисиите на одобрението на типа (ш)“.
20. Точки 3.2.12.2 – 3.2.12.2.1 се изменят
така:
„3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други
точки)
3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор (неутрализатор)“.
21. Точка 3.2.12.2.1.3 се изменя така:
„3.2.12.2.1.3. Тип на каталитичното действие: ..................................................................
(ок исление, трипътен, филт ър за NОx от
двигатели с вътрешно горене, работещи с
бедна смес, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx от двигатели
с вътрешно горене, работещи с бедна смес,
или друго)“.
22. Точка 3.2.12.2.1.11 се изменя така:
„3.2.12.2.1.11. Обхват на нормалната работна температура: ................................ °C“.
23. Точки 3.2.12.2.1.11.1 – 3.2.12.2.1.11.10
се заличават.
24. Точки 3.2.12.2.2. – 3.2.12.2.2.1 се изменят така:
„3.2.12.2.2. Сензори
3.2.12.2.2.1. Кислороден сензор: да/не (1)“.
25. След т. 3.2.12.2.2.1 се създават т. 3.2.
12.2.2.1.1 – 3.2.12.2.2.1.5:
„3.2.12.2.2.1.1. Марка: ................................
3.2.12.2.2.1.2. Местонахождение: ..............
3.2.12.2.2.1.3. Обхват на регулиране: .......
3.2.12.2.2.1.4. Тип или принцип на работа: .....................................................................
3.2.12.2.2.1.5. Идентификационен номер
на частта: ...................................................... “
26. Точка 3.2.12.2.2.2 се изменя така:
„3.2.12.2.2.2. Сензор за NOx: да/не (1)“.
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27. След т. 3.2.12.2.2.2 се създават т. 3.2.
12.2.2.2.1. – 3.2.12.2.2.2.3:
„3.2.12.2.2.2.1. Марка: ................................
3.2.12.2.2.2.2. Тип: .....................................
3.2.12.2.2.2.3. Местоположение: ............. “
28. Точка 3.2.12.2.2.3 се изменя така:
„3.2.12.2.2.3 Сензор за частици: да/не (1)“
29. След т. 3.2.12.2.2.3 се създават т. 3.2.12.
2.2.3.1 – 3.2.12.2.2.3.3:
„3.2.12.2.2.3.1. Марка: ................................
3.2.12.2.2.3.2. Тип: ......................................
3.2.12.2.2.3.3. Местоположение: ............. “
30. Точка 3.2.12.2.4.1 се изменя така:
„3.2.12.2.4.1. Характеристики (марка, тип,
деби т, високо на л я га не/н иско на л я га не/
комбинирано и др.): .................................... “
31. Точка 3.2.12.2.4.1.2 се заличава.
3 2 . С л е д т. 3 . 2 .1 2 . 2 . 4 .1 с е с ъ з д а в а
т. 3.2.12.2.4.2:
„ 3.2 .12 .2 .4.2 . Теч но с т на ох ла д и т е л на
система (да се посочи за всяка система за
рециркулация на отработилите газове, напр.
ниско налягане/високо налягане/комбинирано: да/не (1)“.
33. Точки 3.2.12.2.5 – 3.2.12.2.5.5 се изменят така:
„3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите
от изпаряване (само за двигатели, използващи
бензин или етанол): да/не (1)
3.2.12.2.5.1. Подробно описание на устройствата: .............................................................
3.2.12.2.5.2. Чертеж на системата за контрол на емисиите от изпаряване: ................
3.2.12.2.5.3. Чертеж на въглеродната обвивка: ..............................................................
3.2.12.2.5.4. Маса на сухия въглен: ....... g
3.2.12.2.5.5. Схематичен чертеж на резервоара за гориво (само за двигатели, работещи
с бензин и етанол): ...................................... “
34. След т. 3.2.12.2.5.5 се създават т. 3.2.12.
2.5.5.1 – 3.2.12.2.5.5.5:
„3.2.12.2.5.5.1. Вместимост, материал и
конструкция на системата на резервоара за
гориво: ............................................................
3.2.12.2.5.5.2. Описание на материала на
гъвкавите тръбопроводи за горивни пари, на
материала на горивопровода и на техниката
за свързване на горивната система: ............
3.2.12.2.5.5.3. Система с херметичен резервоар: да/не
3.2.12.2.5.5.4. Описание на настройката на
предпазния клапан на резервоара за гориво
(засмукване и изпускане на въздух): ...........
3.2.12.2.5.5.5. Описание на системата за
контрол на прочистването с въздух: ......... “
35. С л ед т. 3. 2 .1 2 . 2 . 5. 5. 5 с е с ъ з д а в а т
т. 3.2.12.2.5.5.6 и 3.2.12.2.5.5.7:
„3.2.12.2.5.5.6. Описание и схема на топлинния щит между резервоара и изпускателната
уредба: .............................................................
3.2.12.2.5.5.7. Коефициент на пропускливост: .............................................................. “
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3 6 . С л е д т. 3 . 2 .1 2 . 2 . 5 .7 с е с ъ з д а в а
т. 3.2.12.2.5.12:
„3.2.12.2.5.12. Впръскване на вода: да/не (1)“.
37. Точка 3.2.12.2.6.4 се изменя така:
„3.2.12.2.6.4. Марка на уловителя на прахови частици: ................................................ “
38. Точки 3.2.12.2.6.4.1 – 3.2.12.2.6.4.4 се
заличават.
39. Точка 3.2.12.2.6.5 се изменя така:
„3.2.12.2.6.5. Идентификационен номер на
частта: ............................................................... “
40. Точка 3.2.12.2.6.6 се заличава.
41. Точки 3.2.12.2.7 – 3.2.12.2.7.0.6 се изменят така:
„3.2.12.2.7. Система за бордова диагностика
(СБД/OBD): да/не (1): .......................................
3.2.12.2.7.0.1. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на
фамилията двигатели: ......................................
3.2.12.2.7.0.2. (само Евро VI) Списък на
фамилиите двигатели със СБД (когато е
приложимо): ......................................................
3.2.12.2.7.0.3. (само Евро V I) Номер на
фамилията двигатели със СБД, към което
спада основният двигател/двигателят – член
на фамилията: ...................................................
3.2.12.2.7.0.4. (само Евро VI) Позовавания
на производителя на документацията относно
СБД, изисквана по член 5, параграф 4, буква
в) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 582/2011 и определена в приложение Х към
посочения регламент за целите на одобряването на СБД: ......................................................
3.2.12.2.7.0.5. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на
документацията за монтиране на превозно
средство на система на двигателя, оборудвана
с БД: ...................................................................
3.2.12.2.7.0.6. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на
комплекта документи, свързан с монтирането
на превозното средство на СБД на одобрен
двигател:“.
42. В т. 3.2.12.2.7.6.4.1 думата „леки“ се
заменя с „лекотоварни“.
43. Точка 3.2.12.2.8 се изменя така:
„3.2.12.2.8. Други системи: ........................ “
44. След т. 3.2.12.2.8.2.2 се създават т. 3.2.
12.2.8.2.3 – 3.2.12.2.8.2.5:
„3.2.12.2.8.2.3. Тип на системата за изискване
на действие от водача: Не се пуска повторно
двигателят след обратно отброяване/двигателят не се пуска след презареждане с гориво/
блокиране на презареждане с гориво/ограничаване на работните характеристики: ...........
3.2.12.2.8.2.4. Описание на системата за
изискване на действие от водача: ..................
3.2.12.2.8.2.5. Еквивалент на средния възможен пробег с един пълен резервоар гориво:
..................................................................... km“.
45. С л е д т. 3. 2 .1 2 . 2 . 8 . 3. 2 с е с ъ з д а в а
т. 3.2.12.2.8.4:
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„3.2.12.2.8.4. (само Евро VI) Списък на
фамилиите двигатели със СБД (когато е
приложимо)………………………………………………………..“
4 6 . С л е д т. 3 . 2 .1 2 . 2 .9. 2 с е с ъ з д а в а т
т. 3.2.12.2.10 – 3.2.12.2.11.8:
„3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране (За всеки отделен възел се предоставя
изискваната по-долу информация):
3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ……………….
3.2.12.2.10.2. Брой на работните цикли от
тип 1 или еквивалентните цикли за изпитване
на двигателя на изпитателен стенд между два
цикъла, при които има фаза на регенериране
при условия, еквивалентни на изпитване от
тип 1 (Разстояние „D“ на фигура A6.App1/1 в
допълнение 1 към подприложение 6 към Приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151
или фигу ра А13/1 от приложение 13 към
Правило № 83 на ИКЕ на ООН (което е
приложимо): ......................................................
3.2.12.2.10.2.1. Приложим цикъл от тип 1
(да се посочи приложимата процедура: Приложение XXI, подприложение 4 или Правило
№ 83 на ИКЕ на ООН): ...................................
3.2.12.2.10.3. Описание на метода, използван
за определяне на броя на циклите между два
цикъла, в които има фаза на регенериране:
..............................................................................
3.2.12.2.10.4. Парамет ри за определ яне
на нивото на натоварване, изисквано за настъпване на регенериране (т.е. температура,
налягане и т.н.): ................................................
3.2.12.2.10.5. Описание на метода, използван
за натоварване на системата при методиката на
изпитване, описана в параграф 3.1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ – ООН: .
3.2.12.2.11. Системи с каталитичен конвертор, които използват невъзстановими реагенти
(посочената по-долу информация да се даде
за всеки отделен възел) да/не (1)
3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент: ..............................................
3.2.12.2.11.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: .....................
3.2.12.2.11.3. Международен стандарт: .......
3.2.12.2.11.4. Честота на повторно пълнене
с реагент: текущо/при поддръжка (където е
приложимо): ......................................................
3.2.12.2.11.5. Индикатор на реагента (описание и местоположение): ...............................
3.2.12.2.11.6. Резервоар за реагента: ..........
3.2.12.2.11.6.1. Вместимост: ..........................
3.2.12.2.11.6.2. Отоплителна уредба: да/не
3.2.12.2.11.6.2.1. Описание или чертеж: .....
3.2.12.2.11.7. Модул за управление на реагента: да/не (1)
3.2.12.2.11.7.1. Марка: ...................................
3.2.12.2.11.7.2. Тип: ........................................
3.2.12.2.11.8. Впръсквач на реагент (марка,
тип и местоположение): ................................. “
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47. Точка 3.2.15.1 се изменя така:
„3.2.15.1. Номер на одобряване на типа
съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009: ......... “
48. Точка 3.2.16.1 се изменя така:
„3.2.16.1. Номер на одобряване на типа
съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009: ......... “
49. Точка 3.2.19.4.1 се заличава.
5 0 . С л е д т . 3 . 2 .1 9. 4 . 3 с е с ъ з д а в а т
т. 3.2.20 – 3.2.20.2.4:
„3.2.20. Информация за съхраняването на
топлина (ш):
3.2.20.1. Устройство за активно акумулиране
на топлина: да/не (1)
3.2.20.1.1. Енталпия ................................ (J)
3.2.20.2. Изолационни материали: да/не (1)
3.2.20.2.1. Изолационни материали: ..........
3.2.20.2.2. Обем на изолацията: .................
3.2.20.2.3. Тегло на изолацията: .................
3.2.20.2.4. Местоположение на изолацията:
............................................................................ “
51. След т. 3.2.20.2.4 се създават т. 3.2.20.2.5 –
3.2.20.2.6:
„3.2.20.2.5. Подход на най-неблагоприятния
случай с охлаждане на превозното средство:
да/не (1)
3.2.20.2.5.1. (Подход, различен от подхода
на най-неблагоприятния случай) Минимално
време за привеждане към околна температура,
t soak_ATCT (часа): ..................................................
3.2.20.2.5.2. (Подход, различен от подхода
на най-неблагоприятния случай) Местоположение на измервателя на температурата на
двигателя: ...........................................................
Превозно средство
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3.2.20.2.6. Подход с една интерполационна
фамилия в рамките на фамилията за изпитване
с корекция за околната температура: да/не (1)“.
52. Точка 3.3 се изменя така:
„3.3. Електрическа машина“.
53. Точка 3.3.2 се изменя така:
„3.3.2. Презаредима система за натрупване
на енергия (ПСНЕ)“.
54. Точка 3.4 се изменя така:
„3.4. Комбинация от конвертори на енергия
за задвижване“.
55. Точка 3.4.4 се изменя така:
„3.4.4. Описание на устройството за акумулиране на енергия: (ПСНЕ, кондензатор,
маховик/генератор)“.
56. Точка 3.4.4.5 се изменя така:
„3.4.4.5. Енергия: .................................... (за
ПСНЕ: напрежение и капацитет в Ah за 2 h,
за кондензатор: J, …)“.
57. Точка 3.5.4 се изменя така:
„3.5.4. Електрически машини (поотделно
се описва всеки тип електрическа машина)“.
58. Точка 3.5 се изменя така:
„3.5. Обявени от производителя стойности
за определяне на емисиите на CO 2 /разхода
на гориво/разхода на електрическа енергия/
пробег в електрически режим на задвижване
и подробности за екологичните иновации (ако
е приложимо) (°)“.
59. След т. 3.5.6.3 се създават т. 3.5.7 – 3.5.8.3:
„3.5.7. Обявени от производителя стойности:
3.5.7.1. Характеристики на изпитваното
превозно средство:

Превозно
Превозно VM,
Представително пре- Стойности
средство, ни- средство,
ако
возно средство (само за по подразска стойност висока
има
фамилия с матрица на
биране
(VL), ако
стойност такова съпротивленията при
има такова
(VH)
движение по пътя) (*)
Тип на каросерията на превозното средство (вариант/версия)
Използван метод за измерване
на съпротивлението при движение по пътя (измерване или
изчисление за всяка фамилия за
съпротивлението при движение
по пътя)
Информация за съпротивлението при движение по пътя:
Марка и тип на гумите, ако е
направено измерване
Размери на гумите (предни/задни), ако е направено измерване
Съпротивление при търкаляне
на гумите (предни/задни) (kg/t)
Налягане на гумите (предни/
задни) (kPa), ако е направено
измерване
Делта C D × A на превозно сред- ство L в сравнение с превозно
средство H (IP_ H минус IP_ L)
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Превозно средство

Превозно
Превозно VM,
Представително пре- Стойности
средство, ни- средство,
ако
возно средство (само за по подразска стойност висока
има
фамилия с матрица на
биране
(VL), ако
стойност такова съпротивленията при
има такова
(VH)
движение по пътя) (*)
Делта C D × A в сравнение с
превозно средство L от фамилия
на съпротивление при движение
по пътя (IP_H/L минус RL_L),
ако е изчислено по фамилия за
съпротивлението при движение
по пътя
Маса на превозното средство при
изпитването (в kg)
Коефициенти на съпротивление при движение по пътя:
f 0 (N)
f 1 (N/(km/h))
f 2 (N/(km/h)2)
Челна площ m 2 (0,000 m 2)
Необходима за цикъла енергия (J)
(*) за фамилията с матрица на съпротивленията при движение по пътя е изпитано представително превозно средство

3.5.7.1.1. Горивото, използвано за изпитване
от тип 1 и избрано за измерването на полезната мощност в съответствие с приложение ХХ
към настоящия регламент (само за превозни
средства, използващи за ВНГ и ПГ): ...............
3.5.7.2. Маса на емисии на CO 2 (смесен
режим):
3.5.7.2.1. Тегловни емисии на CO2 за превозни средства, използващи само двигатели
с вътрешно горене, и хибридни електрически
превозни средства без външно зареждане:
3.5.7.2.1.0. Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната
фамилия: ................................................................
3. 5.7. 2 .1.1. П р е в о з н о с р е д с т в о Н i g h:
....................................................................... g/km
3. 5.7.2 .1.1.0. Пр ев о з но с р едс т в о Н ig h
(NEDC): ...................................................... g/km
3.5.7.2.1.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо): ............................................... g/km
3.5.7.2.1.2.0. Превозно средство Low (ако е
приложимо) (NEDC): ............................... g/km
3.5.7.2.1.3. Превозно средство M (ако е приложимо): ..................................................... g/km
3.5.7.2.1.3.0. Превозно средство М (ако е
приложимо) (NEDC): ............................... g/km
3.5.7.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на
запазване на заряда на акумулаторната батерия
за хибридни електрически превозни средства
с външно зареждане: ...........................................
3.5.7.2.2.1. Тегловни емисии на CO2 в режим
на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност:
....................................................................... g/km
3.5.7.2.2.1.0. Комбинирани тегловни емисии
на CO2 на превозно средство Нigh (VH) (NEDC
условие Б): .................................................. g/km
3.5.7.2.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим
на запазване на заряда на акумулаторната
батерия на превозно средство Low (VL) (ако е
приложимо): ............................................... g/km

3.5.7.2.2.2.0. Комбинирани тегловни емисии
на CO2 на превозно средство Low (VL) (ако е
приложимо) (NEDC условие Б): ............ g/km
3.5.7.2.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на
запазване на заряда на акумулаторната батерия
на превозно средство М (ако е приложимо):
....................................................................... g/km
3.5.7.2.2.3.0. Комбинирани тегловни емисии
на CO2 на превозно средство М (ако е приложимо) (NEDC условие Б): ....................... g/km
3.5.7.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия и
претеглени тегловни емисии на CO2 за хибридни електрически превозни средства с външно
зареждане (OVC-HEV):
3.5.7.2.3.1. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия на
превозно средство, висока стойност: ....... g/km
3.5.7.2.3.1.0. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия на
превозно средство, висока стойност (при новия европейски цикъл на движение — NEDC
условие А): .................................................. g/km
3.5.7.2.3.2. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия на
превозно средство, ниска стойност (ако е приложимо): ..................................................... g/km
3.5.7.2.3.2.0. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия
на превозно средство, ниска стойност (ако е
приложимо) (при новия европейски цикъл на
движение – NEDC условие А): ............... g/km
3.5.7.2.3.3. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия
на превозно средство M (ако е приложимо):
..................................................................... g/km
3.5.7.2.3.3.0. Тегловни емисии на CO2 в режим
на разреждане на акумулаторната батерия на
превозно средство М (ако е приложимо) (при
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новия европейски цикъл на движение – NEDC
условие А): ................................................ g/km
3.5.7.2.3.4. Минимални и максимални среднопретеглени стойности на CO 2 в рамките
на интерполационна фамилия на превозни
средства с външно зареждане (OVC)
3.5.7.3. Пробег в електрически режим на
задвижване на електрифицирани превозни
средства
3.5.7.3.1. Пробег в изцяло електрически
режим на задвижване (PERs) при изцяло
електрическо превозно средство: ....................
3.5.7.3.1.1. Превозно средство Нigh: ..... km
3.5.7.3.1.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо) ................................................... km
3.5.7.3.2. Пробег в напълно електрически
режим (ПНЕР) за хибридни електрически
превозни средства с външно зареждане (OVCХЕПС)
3.5.7.3.2.1. Превозно средство Нigh: ...... km
3.5.7.3.2.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо) ................................................... km
3.5.7.3.2.3. Превозно средство M (ако е приложимо) ......................................................... km
3.5.7.4. Разход на гориво, отговарящ на запазване на състоянието на зареждане (FCCS) на
хибридни превозни средства с горивен елемент
3.5.7.4.1. Превозно средство Нigh: ....... kg/
100 km
3.5.7.4.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо) ...................................... kg/100 km
3.5.7.5. Разход на електрическа енергия на
електрифицирани превозни средства
3.5.7.5.1. Комбиниран разход на електрическа енергия (ECWLTC) на изцяло електрически превозни средства
Решение Код на
за одобря- еколоване на
гичнаекологич- та иноната ино- вация
вация (ц2)
(ц3)

1. Емисии
на CO2 на
превозното
средство с
емисии по
базовата
линия
(g/km)

ВЕСТНИК
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3.5.7.5.1.1. Превозно средство Нigh: ........
............................................................ Wh/km
3.5.7.5.1.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо) ...................................... Wh/km
3.5.7.5.2. Претеглена спрямо коефициента
на използван разход на електрическа енергия,
намаляваща степента на зареждане EC AC,
CD (комбинирана)
3.5.7.5.2.1. Превозно средство Нigh: .........
............................................................ Wh/km
3.5.7.5.2.2. Превозно средство Low (ако е
приложимо) ...................................... Wh/km
3.5.7.5.2.3. Превозно средство M (ако е
приложимо) ...................................... Wh/km
3.5.8. Превозно средство, оборудвано с
екологична иновация по смисъла на член 12
от Регламент (ЕО) № 443/2009 по отношение
на превозни средства от категория M1 или
по смисъла на член 12 от Регламент (ЕС)
№ 510/2011 по отношение на превозни средства от категория N1: да/не (1)
3.5.8.1. Тип/вариант/верси я на превозно средство с емисии по базовата линия,
както е посочено в член 5 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 725/2011 по отношение
на превозни средства от категория M1 или
съответно в член 5 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 427/2014 по отношение на превозни
средства от категория N1 (ако е приложимо):
..........................................................................
3.5.8.2. Наличие на взаимодействия между
различните екологични иновации: да/не (1)
3.5.8.3. Да н н и за ем иси и т е, свърза н и
с използването на еколог и чни иновации
(таблицата да се повтори за всяко изпитано
еталонно гориво) (ц1)

2. Емисии
3. Емисии
на CO2 на
на СО2 на
превозното
базовото
средство,
превозно
оборудвано средство при
с екологичцикъл на
на инова- изпитване от
ция (g/km)
тип 1 (ц4)

4. Емисии на
СО2 на оборудваното с екологична иновация
превозно средство при цикъл
на изпитване
от тип 1

5. Коефициент Намаление
на използване на емисии
(КИ), т.е. врена СО2
меви дял на
използването ((1-2)-(3-4))*5
на технологията при нормални работни условия

xxxx/201x

Общо намаление на емисиите на CO2 при цикъл на изпитване NEDC (g/km) (ц5)
Общо намаление на емисиите на CO2 при цикъл на изпитване WLTP (g/km) (ц5)

“
60. След т. 3.8.4.1.2 се създава т. 3.8.5:
„3.8.5. Спецификация за смазочното масло: ……………….. W .......................................................... “
61. Точка 4.4 се изменя така:
„4.4. Съединител(и): ........................................................................................................................... “
62. След т. 4.5.1 се създават т. 4.5.1.4. и 4.5.1.5:
„4.5.1.4. Оценка на въртящия момент: .............................................................................................
4.5.1.5. Брой съединители: ................................................................................................................ “
63. Точка 4.6 се изменя така:
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„

Предавка

Предавателни отношения в
предавателната кутия (предавателни отношени я на
честотата на въртене на
двигателя към честотата на
въртене на изходящия вал на
предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я)
на главното предаване (предавателно отношение на честотата
Общо
на въртене на изходящия вал предавателни
на предавателната кутия към
отношения
честотите на въртене на задвижваното колело)

Максимално предавателно
отношение за БИ (*)
1
2
3
…
Минимално предавателно
отношение за БИ (*)
(*) БИ – безстепенно изменение

64. След т. 4.6 се създават т. 4.6.1 – 4.6.1.7.1:
„4.6.1. Смяна на предавките (ш)
4.6.1.1. Предавка 1 изключена: да/не (1)
4.6.1.2 . n _95_h ig h з а в ся к а п р ед а вк а:
........................................................................ min –1
4.6.1.3. n min_drive
4.6.1.3.1. 1-ва предавка: ........................ min –1
4.6.1.3.2. 1-ва предавка до 2-ра: ......... min –1
4.6 .1. 3. 3. 2 - р а п р ед а в к а д о с п и р а н е:
........................................................................ min –1
4.6.1.3.4. 2-ра предавка: ........................ min –1
4.6.1.3.5. 3-та предавка и нагоре: ....... min –1
4.6.1.4. n_min_drive_set за ускорение/фази на постоянна скорост (n_min_drive_up ): .................. min –1
4.6.1.5. n_min_drive_set за фазите на отрицателно
ускорение (n min_drive_down):
4.6.1.6. първоначален период от време
4.6.1.6.1. t _start_phase : ....................................... s
4.6.1.6.2. n _min_drive_start : .......................... min –1
4.6.1.6.3. n _min_drive_up_start : ....................... min –1
4.6.1.7. използване на ASM: да/не (1)
4.6.1.7.1. ASM стойности: ............................. “
65. След т. 4.11.3 се създава т. 4.12:
„4.12. Смазочно масло на предавателната
кутия: ……………….. W ........................................... “
66. Точки 6.6 – 6.6.5 се изменят така:
„6.6. Гуми и колела
6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело:
6.6.1.1. Оси
6.6.1.1.1. Ос 1: ...................................................
6.6.1.1.1.1. Обозначение на размера на гумата: ............................................................................
6.6.1.1.1.2. Индекс на товароносимост: ........
6.6.1.1.1.3. Символ на категория за скорост: ........................................................................
6.6.1.1.1.4. Размер(и) на джантата на колелото: ........................................................................
6.6.1.1.1.5. Изместване(ия) на колелото:
..................................................................................
6.6.1.1.2. Ос 2: ...................................................
6.6.1.1.2.1. Обозначение на размера на гумата: ............................................................................
6.6.1.1.2.2. Индекс на товароносимост: .......
6.6.1.1.2.3. Символ на категория за скорост: ........................................................................

“
6.6.1.1.2.4. Размер(и) на джантата на колелото: ........................................................................
6.6.1.1.2.5. Изместване(ия) на колелото: ...........
и т.н.
6.6.1.2. Резервно колело, когато има: ..........
6.6.2. Горни и долни граници на радиусите
на търкаляне
6.6.2.1. Ос 1: ............................................. mm
6.6.2.2. Ос 2: ............................................. mm
6.6.2.3. Ос 3: .............................................. mm
6.6.2.4. Ос 4: ............................................. mm
и т.н.
6.6.3. Налягане(ия) в гумите, препоръчано(и)
от производителя на превозното средство:
.......................................................................... kPa
6.6.4. Комбинация вериги/гума/колело на
предната и/или задната ос, която е подходяща
за типа превозно средство според препоръките
на производителя .................................................
6.6.5. Кратко описание на резервното колело
за временно ползване (ако има): .................... “
67. Точка 9.1 се изменя така:
„9.1. Тип каросерия според кодовете, определени в част В на приложение № 1“
68. Точка 9.9.2.1 се изменя, както следва:
„9.9.2.1. Тип и описание на устройството:
................................................................................ “
69. След т. 12.7 се създават т. 12.8 – 12.8.2:
„12.8. Система eCall
12.8.1. Наличие: да/не (1)
12.8.2. Техническо описание или чертежи
на устройството: ................................................. “
70. След т. 12.8.2 се създават т. 12.9 – 12.9.3.2:
„12.9. Устройства или системи с избираеми
от водача режими, които оказват влияние върху
емисиите на CO2 и/или ограничените емисии
и нямат преобладаващ режим: да/не (1)
12.9.1. Изпитване за запазване на заряда на
акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да
се посочи за всяко устройство или система)
12.9.1.1. Режим в най-благоприятния случай: .........................................................................
12.9.1.2. Режим в най-неблагоприятния случай: .........................................................................
12.9.2. Изпитване за разреждане на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се
посочи за всяко устройство или система)
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12.9.2.1. Режим в най-благоприятния случай: .........................................................................
12.9.2.2. Режим в най-неблагоприятния случай: .........................................................................
12.9.3. Изпитване от тип 1 (ако е приложимо)
(да се посочи за всяко устройство или система)
12.9.3.1. Режим в най-благоприятния случай: .........................................................................
12.9.3.2. Режим в най-неблагоприятния случай: ....................................................................... “
71. След т. 16.3 в „Забележки“ се създава
бележка под черта (ш):
„(ш) Само за одобрението съгласно Регламент
(ЕО) № 715/2007 и неговите изменения.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 2,
част 1А „Категории M и N“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. След т. 0.2.1 се създава т. 0.2.2.1:
„0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобрение на типа трябва
да използват базовите стойности на емисиите
на превозните средства (да се въведе обхватът,
ако е приложимо) (ш):
Маса на крайното превозно средство (в
kg): ...........................................................................
Челна площ на крайното превозно средство
(в cm 2): ....................................................................
Съпротивление при търкаляне на гумите (в
kg/t): ........................................................................
Площ на напречното сечение на входа за
въздух на радиаторната решетка (в cm 2): ...... “
2. Точка 3 се изменя така:
„3. КОНВЕРТОР НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕТО (к)“.
3. Точка 3.1 се изменя така:
„3.1. Производител на конвертора(ите) на
енергия за задвижването: ................................. “
4. Точка 3.1.1 Код на двигателя, даден от
производителя (както е маркиран на двигателя или други начини на идентификация):
................................................................................ “
5. Точка 3.2.1.8 се изменя така:
„3.2.1.8. Номинална мощност на двигателя
(н): ............. kW при: ............. min –1 (заявена от
производителя стойност)“
6. Точка 3.2.2.1 се изменя така:
„3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/втечнен
нефтен газ (ВНГ)/природен газ (ПГ) или биометан/етанол (E 85)/биодизел/водород (1) (6)“.

Предавка
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7. Точки 3.2.12.2 и 3.2.12.2.1 се изменят така:
„3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други точки)
3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор (неутрализатор)“
8. Точка 3.2.12.2.1.11 се заличава.
9. Точка 3.2.12.2.1.11.6 се заличава.
10. Точка 3.2.12.2.1.11.7 се заличава.
11. Точка 3.2.12.2.2 се заличава.
12. След т. 3.2.12.2.2 се създава т. 3.2.12.2.2.1:
„3.2.12.2.2.1. Кислороден сензор: да/не (1)“.
13. Точка 3.2.12.2.5 се изменя така:
„3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите
от изпаряване (само за двигатели, използващи
бензин или етанол): да/не (1)“.
14. Точка 3.2.12.2.8 се изменя така:
„3.2.12.2.8. Друга система“.
1 5. С л ед т. 3. 2 .1 2 . 2 . 8 . 2 .1 с е с ъ з д а в а
т. 3.2.12.2.8.2.2:
„3.2.12.2.8.2.2. Активиране на режим „изключване след повторно пускане“/„изключване
след зареждане“/„изключване след паркиране“
(7)“.
16. Точка 3.2.12.2.8.8.1 се изменя така:
„3.2.12.2.8.8.1. Списък на бордовите компоненти на превозното средство на системите,
осигуряващи правилната работа на мерките за
контрол на NOx“.
17. С л е д т. 3 . 2 .1 2 . 2 . 9 с е с ъ з д а в а т
т. 3.2.12.2.10 и 3.2.12.2.10.1:
„3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране: (за всеки отделен възел се предоставя
изискваната по-долу информация)
3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: .................... “
18. След т. 3.2.12.2.10.1 се създава т. 3.2.12.2.11.1:
„3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент:“.
19. Точка 3.3 се изменя така:
„3.3. Електрическа машина“.
20. Точка 3.3.2 се изменя така:
„3.3.2. ПСНЕ“.
21. Точка 3.4 се изменя така:
„3.4. Комбинация от конвертори на енергия
за задвижване“.
22. Точки 3.5.4 – 3.5.5.6 се заличават.
23. Точка 4.6 се изменя така:
„4.6. Предавателни отношения

Предавателни отношения
в предавателната кутия
(предавателни отношения
на честотата на въртене на
двигателя към честотата на
въртене на изходящия вал
на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я)
на главното предаване (предавателно отношение на честотата
Общо
на въртене на изходящия вал предавателни
на предавателната кутия към отношения
честотите на въртене на задвижваното колело)

Максимално предавателно
отношение за БИ
1
2
3
…
Минимално предавателно
отношение за БИ Заден ход

“
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24. Точка 6.6.1 се изменя така:
„6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело“.
25. Точка 9.1 се изменя така:
„9.1. Тип каросерия според кодовете, определени в част В на приложение № 1: ...............…….“
26. След т. 12.7.1 се създават т. 12.8 – 12.8.1:
„12.8. Система eCall
12.8.1. Наличие: да/не (1)“.
§ 4. В Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4, в Допълнението на Образец А се правят следните
изменения:
1. Ред 8 се заличава.
2. Ред 46 се заличава.
§5. Приложение
№ 8чл.
към41,чл.ал.
41,1,ал.
се изменя
така:
§ 5. Приложение
№ 8 към
т. 1,
2 т.
се2изменя
така:
„Приложение
№ 8№ 8
„ Приложение
към
към
чл.чл.
41, 41,
ал. ал.
1, т.1,2т. 2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА
(Попълва се от изпълнителния директор на ИА "АА" и се прилага към сертификата за ЕО
одобряване на типа на превозното средство)
Във всеки случай информацията трябва ясно да показва за кой вариант и коя версия е
приложима. За всяка версия трябва да има само един резултат. Допустима е комбинация от
няколко резултата за версия, включваща най-лошия случай. В този случай се отбелязва, че за
компонентите, отбелязани със (*), са посочени само резултатите за най-лошия случай.“
1. Резултати от изпитванията за нивото на шума
Номер на основния регулаторен акт и последния изменящ регулаторен акт, приложими към
одобряването. При регулаторен акт с два или повече етапа на изпълнение да се посочи също
така етапът на изпълнение:
Вариант/версия
В движение (dB(A)/E):
На място (dB(A)/E):
при (min-1):

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

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

...
...
...
…

2. Резултати от изпитвания за емисии на отработили газове
2.1. Емисии от моторни превозни средства, изпитвани по процедурата за изпитване на
лекотоварни превозни средства
Посочва се последният изменящ регулаторен акт, приложим към одобряването. При
регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане да се посочи също така етапът на
прилагане: ..........................................................................................................
Гориво(а)................ (а) (дизел, бензин, втечнен нефтен газ (LPG), природен газ (NG),
двугоривна система: бензин/NG, LPG, NG/биометан, смес от горива: бензин/етанол...)
2.1.1 Изпитване от тип 1 (б), (в) (емисии от превозното средство по време на цикъла на
изпитване след пускане при студен двигател)
средни стойности за NEDC, най-високи стойности за WLTP
Вариант/версия
...
...
...
СО, (mg/km)
...
...
...
THC, (mg/km)
...
...
...
NMHC, [mg/km]
...
...
...
NOx, [mg/km]
...
...
...
THC + NOx, [mg/km]
...
...
...
Маса на праховите частици (РМ),
...
...
...
[mg/km]
Брой на частиците (РN) [#/km]
...
...
...
(ако е приложимо)
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Изпитване с корекция за околната температура (АТСТ)
Фамилия с оглед на ATCT

Интерполационна фамилия

-

...

...

-

...

...

-

Корекционни коефициенти за фамилията
Фамилия с оглед на ATCT
FCF (Корекционен коефициент за фамилия)

...

...

...

...

2.1.2. Изпитване от тип 2 (б), (в) (данни за емисиите, изисквани при одобряване на типа за
целите на техническия преглед)
Тип 2, изпитване при ниска честота на въртене на празен ход:
Вариант/версия:
СО, (обемни %)
Честота на въртене на двигателя, (min-1)
Температура на маслото на двигателя, (С)

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

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

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

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

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

Тип 2, изпитване при висока честота на въртене на празен ход:
Вариант/версия:
СО, (обемни %)
Стойност на коефициент ламбда
Честота на въртене на двигателя, (min-1)
Температура на маслото на двигателя, (С)

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

2.1.3. Изпитване от тип 3 (емисии на картерни газове): …
2.1.4. Изпитване от тип 4 (емисии от изпаряване): … g/изпитване
2.1.5. Изпитване от тип 5 (дълготрайност на устройствата за контрол на замърсяването):
- Стареене при изминат пробег (km) (например 160 000 km): …
- Коефициент на влошаване DF: изчислен/фиксиран (1)
- Стойности:
Вариант/версия:
...
...
...
CO
...
...
...
THC
...
...
...
NMHC
...
...
...
NOx
...
...
...
THC + NOx
...
...
...
Маса на праховите частици (РМ)
...
...
...
Брой на частиците (РN) (ако е приложимо)
...
...
...
2.1.6. Изпитване от тип 6 (средни емисии при ниска температура на околната среда):
2
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...
...
...

2.1.7. СБД: да/не (2)
2.2. Емисии от двигатели, изпитвани по процедурата за изпитване на тежкотоварни
превозни средства.
Посочва се последният изменящ регулаторен акт, приложим към одобряването. При
регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане да се посочи също така етапът на
прилагане: .........................................................................................................................
Гориво (а) (а) … (дизел, бензин, LPG, NG, етанол…)
2.2.1. Резултати от изпитването ESC (1) (д) (е)
Вариант/версия:
CO, (mg/kWh)
THC, (mg/kWh)
NOx,(mg/kWh)
NH3,(ppm) (1)
Маса на праховите частици, (mg/kWh)
Брой на праховите частици (#/kWh) (1)

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

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

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

2.2.2. Резултат от изпитването ELR (1)
Вариант/версия:
Димност:… m-1

...
...

...
...

...
...

2.2.3. Резултат от изпитването ETC (д) (е)
Вариант/версия:
CO, (mg/kWh)
THC, (mg/kWh)
NMHC, (mg/kWh) (1)
CH4, (mg/kWh) (1)
NOx, [mg/km]
NH3, [ppm] (1)
Маса на праховите частици,
(mg/kWh)
Брой на праховите частици,
[#/kWh] (1)
2.2.4. Изпитване на празен ход (1)
Вариант/версия
СО (обемни %)

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

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

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

...
...

...
...

...
...

...

...

...

...

...

...

...
...

...
...

...
...
3
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Вариант/версия
Стойност ламбда (1)
Честота на въртене на двигателя (min-1)
Температура на маслото на двигателя (К)

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

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

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

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

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

2.3. Дим от дизелови двигатели
Посочва се последният изменящ регулаторен акт, приложим към одобряването. При
регулаторен акт с два или повече етапи на прилагане да се посочи също така етапът на
прилагане: ..................................................................................................................
2.3.1. Резултати от изпитването при свободно ускорение
Вариант/версия
Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината (m-1)
Нормална честота на въртене на двигателя на празен ход
Максимална честота на въртене на двигателя
Температура на маслото (мин./макс.)
3.

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

Резултати от изпитванията за емисии на CO2 , разход на гориво, разход на електрическа
енергия и пробег в електрически режим на задвижване
Номер на основния регулаторен акт и на последния изменящ регулаторен акт,
приложими към одобряването:…….

3.1. Двигатели с вътрешно горене, включително хибридни електрически превозни средства
без външно зареждане (NOVC) (1) (г)
Вариант/версия
Маса на СО2 емисиите (градски условия) (g/km)
Маса на СО2 емисиите (извънградски условия) (g/km)
Маса на СО2 емисиите (смесен режим) (g/km)
Разход на гориво (градски условия)(l/100 km) (ж)
Разход на гориво (извънградски условия)(l/100 km) (ж)
Разход на гориво (смесен режим)(l/100 km) (ж)
Идентификатор на интерполационната фамилия (ж1)

Вариант/версия

...

...

...

...

…

…

4
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Резултати:
Маса на СО2 емисиите, фаза LOW, (g/km)
Маса на СО2 емисиите, фаза MID, (g/km)
Маса на СО2 емисиите, фаза HIGH, (g/km)
Маса на СО2 емисиите, фаза EXTRA HIGH, (g/km)
Маса на СО2 емисиите (смесен режим),
(g/km)
Разход на гориво, фаза LOW (l/100 km,
m3/100 km, kg/100 km)
Разход на гориво, фаза MID (l/100 km,
m3/100 km, kg/100 km)
Разход на гориво, фаза HIGH (l/100 km,
m3/100 km, kg/100 km)
Разход на гориво, фаза EXTRA - HIGH
(l/100 km, m3/100 km, kg/100 km)
Разход на гориво (смесен режим) (l/100 km,
m3/100 km, kg/100 km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta Cd*A (за VL, ако е приложимо в
сравнение с VH) (m2)
Маса на изпитване (kg)
Челна площ (m2) (само за превозни средства
от фамилии с матрица на съпротивленията
при движение по пътя)
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Идентификатор на
интерполационната фамилия
VM (ако е
приложимо)

VL (ако е
приложимо)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

VH

…
…
…

…
…
…

…
…
…

Повтаря се за всяка фамилия за интерполация.
3.2. Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC) (1)
Вариант/версия:
Маса на СО2 емисиите (условие А, смесен режим), [g/km]
Маса на СО2 емисиите (условие Б, смесен режим), [g/km]
Маса на СО2 емисиите (среднопретеглена стойност), [g/km]
Разход на гориво (условие А, смесен режим) (l/100 km) (ж)
Разход на гориво (условие Б, смесен режим), [l/100 km] (ж)
Разход на гориво (среднопретеглено, смесен режим), [l/100
km] (ж)
Разход на електрическа енергия (условие A, смесен
режим), [Wh/km]
Разход на електрическа енергия (условие Б, смесен режим),
[Wh/km]
Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен
режим) (Wh/km)
Пробег в изцяло електрически режим на задвижване (km)

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

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

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
5
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Идентификатор на интерполационната фамилия (1)

Вариант/версия

...

...

...

...

…

…

Резултати:
Маса на СО2 емисии при запазване на
степента на зареждане, фаза LOW, (g/km)
Маса на СО2 емисии при запазване на
степента на зареждане, фаза MID, (g/km)
Маса на СО2 емисии при запазване на
степента на зареждане, фаза HIGH, (g/km)
Маса на СО2 емисии при запазване на
степента на зареждане, фаза EXTRA –
HIGH, (g/km)
Маса на СО2 емисии при намаляване на
степента на зареждане (комбиниран цикъл
на движение), (g/km)
Маса на СО2 емисии (среднопретеглена
стойност за комбиниран цикъл на
движение), (g/km)
Разход на гориво при запазване на степента
на зареждане, фаза LOW (l/100 km)
Разход на гориво при запазване на степента
на зареждане, фаза MID (l/100 km)
Разход на гориво при запазване на степента
на зареждане, фаза HIGH (l/100 km)
Разход на гориво при запазване на степента
на зареждане, фаза EXTRA - HIGH (l/100
km)
Разход на гориво при запазване на степента
на зареждане (комбиниран цикъл на
движение) (l/100 km)
Разход на гориво при намаляване на
степента на зареждане (комбиниран цикъл
на движение), (l/100 km)
Разход на гориво (среднопретеглена
стойност за комбиниран цикъл на
движение), (l/100 km)

Идентификатор на
интерполационната фамилия
VH

VM (ако е
приложимо)

VL (ако е
приложимо)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

6
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EC AC,weighted

…

…

ЕПНЕР (комбиниран цикъл на движение)

…

…

EAER city ЕПНЕР (градски условия)

…

…

…
…
…
…

…
…
…
…

…

…

…

…

f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta Cd*A (за VL, ако е приложимо в
сравнение с VH) (m2)
Маса на изпитване (kg)
Челна площ (m2) (само за превозни средства
от фамилии с матрица на съпротивленията
при движение по пътя)
Повтаря се за всяка интерполационна фамилия.
3.3.Изцяло електрически превозни средства (1)
Вариант/версия:
Разход на електрическа енергия, [Wh/km]
Пробег, [km]

...
...
...

Идентификатор на интерполационната фамилия (1)

Вариант/версия

...

...

...

...

…

…

Резултати:
Разход на електрическа енергия (смесен
режим), [Wh/km]
Пробег в изцяло електрически режим на
задвижване (смесен режим), [km]
Пробег в изцяло електрически режим на
задвижване (градски условия), [km]
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta Cd*A (за VL, ако е приложимо в

...
...
...

...
...
...

Идентификатор на
интерполационната фамилия
VH

VL

…

…

…

…

…

…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
7
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…

…

…

…

Превозни средства с водородни горивни елементи (1)

Вариант/версия:
Разход на гориво:… kg/100 km

...
...

...
...

...
...

Вариант/версия

Вариант/версия

Разход на гориво (комбиниран цикъл),
[kg/100 km]

...

...

f0 (N)

...

...

f1 (N/(km/h))

...

...

f2 (N/(km/h)2)

...

...

RR (kg/t)

...

...

Маса на изпитване (kg)

...

3.5. Доклад(и) за изходни данни от инструмента за корелация в съответствие с Регламент
(ЕС) 2017/1152 и/или Регламент (ЕС) № 2017/1153 и окончателни стойности за NEDC
Повтаря се за всяка фамилия за интерполация:
Идентификатор на фамилия за интерполация [Бележка под линия: „Номер на одобрението на
типа + последователен номер във фамилията за интерполация“]: …
Доклад за VH: …
Доклад за VL (ако е приложимо): …
3.5.1. Коефициент на отклонение (ако е приложимо)
Повтаря се за всяка фамилия за интерполация:
Идентификатор на фамилия за интерполация [Бележка под линия: „Номер на одобрението на
типа + последователен номер във фамилията за интерполация“]: …
3.5.2. Коефициент на проверка (ако е приложимо)
Повтаря се за всяка фамилия за интерполация:
Идентификатор на фамилия за интерполация [Бележка под линия: „Номер на одобрението на
типа + последователен номер във фамилията за интерполация“]:
3.5.3 Двигатели с вътрешно горене, включително хибридни електрически превозни средства
без външно зареждане (NOVC) (1) (2)
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Идентификатор на интерполационна
фамилия
VH

VL (ако е приложимо)

Тегловни емисии на CO2 (градски условия) (g/km)
Тегловни емисии на CO2 (извънградски условия) (g/km)
Тегловни емисии на CO2 (комбинирани) (g/km)
Разход на гориво (градски условия) (l/100 km) (1)
Разход на гориво (извънградски условия) (l/100 km) (1)
Разход на гориво (комбиниран цикъл) (l/100 km) (1)

3.5.4 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC) (1)
Окончателни взаимосвързани стойности за
NEDC

Идентификатор на интерполационна
фамилия
VH

VL (ако е приложимо)

Тегловни емисии на CO2 (среднопретеглени,
комбинирани) (g/km)

…

…

Разход
на
гориво
(среднопретеглен,
комбиниран) (l/100 km) (g)

…

…

4. Резултати от изпитванията за превозни средства, оборудвани с екологична(и) иновация(и)
(з1) (з2) (з3)
Съгласно Правило № 83 на ООН/ИКЕ (ако е приложимо)
Вариант/версия…
Решение за
одобряване
на
екологична
та иновация
4

()

Код на
екологичн
ата
иновация

(5)

Цикъл от
тип1
(NEDC/W
LTP)

1.Емисии
на СО2 на
базовото
превозно
средство
(g/km)

2. Емисии
на СО2 на
превознот
о
средство,
оборудван
ос
екологичн
а
иновация
(g/km)

3.
Емисии
на СО2
на
базовото
превозно
средство
при
цикъл на
изпитва
не от
тип 1 (6)

4. Емисии
на СО2 на
оборудван
ото с
екологичн
а
иновация
превозно
средство
при цикъл
на
изпитване
от тип 1(=
3.5.1.3 от
приложен
ие I)

5.
Коефици
ент на
използва
не (КИ),
т.е.
времеви
дял на
използва
нето на
технолог
ията при
нормалн
и
работни
условия

Намаления
на емисии
на СО2
((1-2)-(34))*5

xxxx/201x
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Общо намаление на емисиите на СО2 при цикъл на изпитване NEDC, (g/km) (7)

Съгласно приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Вариант/версия…
Решение за
одобряване
на
екологична
та иновация
4

()

Код на
екологичн
ата
иновация

(5)

Цикъл от
тип1
(NEDC/W
LTP)

1.Емисии
на СО2 на
базовото
превозно
средство
(g/km)

2. Емисии
на СО2 на
превознот
о
средство,
оборудван
ос
екологичн
а
иновация
(g/km)

3.
Емисии
на СО2
на
базовото
превозно
средство
при
цикъл на
изпитва
не от
тип 1 (6)

4. Емисии
на СО2 на
оборудван
ото с
екологичн
а
иновация
превозно
средство
при цикъл
на
изпитване
от тип 1

5.
Коефици
ент на
използва
не (КИ),
т.е.
времеви
дял на
използва
нето на
технолог
ията при
нормалн
и
работни
условия

Намаления
на емисии
на СО2
((1-2)-(34))*5

xxxx/201x

Общо намаление на емисиите на СО2 при цикъл на изпитване WLTP, (g/km) (7)

4.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и) (8): …
Обяснителни бележки:
(1) Когато е приложимо.
(2) Ненужното се заличава.
(а) Когато се прилагат ограничения за горивото, същите се посочват (например за природен газ L диапазон или
Н диапазон).
(б) За двугоривни превозни средства таблицата се повтаря и за двата вида гориво.
(в) За превозни средства, предназначени за работа със смес от горива, когато изпитването трябва да се проведе
за всеки вид гориво, в съответствие с фигура I.2.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1151/2017, както и за
превозни средства, работещи с ВНГ или ПГ/биометан, двугоривни или едногоривни, таблицата се повтаря за
различните използвани при изпитването еталонни газове, а в допълнителна таблица се показват най-лошите
получени резултати. Когато е приложимо, в съответствие с точка 3.1.4 от приложение 12 към Правило № 83на
ИКЕ на ООН, се показва дали резултатите са измерени, или изчислени.
(г) Таблицата се повтаря за всяко използвано при изпитването еталонно гориво.
(д) За Евро VI ESC се разбира като WHSC, а ЕТС като WHTC.
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(е) За3 6Евро VI, когато двигатели, работещи
с CNG
сеЕизпитват
с различни
еталонни горива, таблицата

повтаря
за всяко използвано при изпитването еталонно гориво.
е
) За Евроединица
VI, когато
двигатели,
работещи
CNGkm"
и LPG,
се изпитват
с различни
еталонни
таблицата
се
(ж)(Мерната
"l/100
km" се заменя
с "mс3/100
за превозни
средства,
работещи
с NGгорива,
и H2NG,
ис
повтаря
за
всяко
използвано
при
изпитването
еталонно
гориво.
"kg/100
km" за превозни средства, работещи с водород.
ж
) Мернатана
единица
"l/100 km" на
се интерполационната
заменя с "m3/100 km"
за превозни
средства,
работещи
с NG и H2NG,
и скъм
(ж1)( Форматът
идентификатора
фамилия
е посочен
в точка
5.0 от приложение
XXI
"kg/100
km"
за
превозни
средства,
работещи
с
водород.
Регламент
(ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
(ж1) Форматът
на идентификатора
на типово
интерполационната
посочен средства
в точка 5.0
приложение
Европейския
парламент
и на Съвета за
одобрение нафамилия
моторниепревозни
поот
отношение
на XXI към
Регламент
(ЕС)
2017/1151
на
Комисията
от
1
юни
2017
година
за
допълване
на
Регламент
(ЕО)
№
715/2007
на
емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до
Европейския
парламент
и
на
Съвета
за
типово
одобрение
на
моторни
превозни
средства
по
отношение
на
информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО
от леки
превозни
средства
превоз на(ЕО)
пътници
и товариРегламент
(Евро 5 и (ЕС)
Евро №
6) 1230/2012
и за достъпа
доотмяна
на емисиите
Европейския
парламент
и на
Съвета,за
Регламент
№ 692/2008,
и за
информация
за
ремонт
и
техническо
обслужване
на
превозни
средства,
за
изменение
на
Директива
2007/46/ЕО
на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна
Регламентиновации.
(ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
(з) на
Екологични
(з1) зТаблицата се повтаря за всеки вариант/всяка версия.
) Екологични
иновации.
(з2)(з1
Таблицата
се повтаря
за всяко използвано при изпитването еталонно гориво.
з3 ( ) Таблицата се повтаря за всеки вариант/всяка версия.
( ) з2
Когато е необходимо, таблицата се разширява с по един ред за всяка екологична иновация.
се повтаря на
за Комисията
всяко използвано
при изпитването
еталонно
гориво.
(4) ((з3з4)) Таблицата
Номер на решението
за одобряване
на екологичната
иновация.
5 ( з5) Когато е необходимо, таблицата се разширява с по един ред за всяка екологична иновация.
( ) (4 ) з4
Определен в решението на Комисията за одобряване на екологичната иновация.
) Номер
на решението
Комисията
за одобряване
на екологичната
иновация.
(6) ((5з6))(з5
Когато
вместо
цикъл на на
изпитване
от тип
1 се използва
методология за
моделиране, тази стойност е
(
)
(
)
Определен
в
решението
на
Комисията
за
одобряване
на
екологичната
иновация.
стойността,
получена от методологията за моделиране.
6 з6
)
(
)
Когато
вместо
цикъл
на
изпитване
от
тип
1
се
използва
методология
за
моделиране, тази стойност е
7 ( з7
( ) ( ) Сума на намаленията на емисиите на СО2 за всяка отделна екологична иновация.
получена
от
методологията
за
моделиране.
8 стойността,
з8
( ) (7 ) з7
Общият код на екологичната(ите) иновация(и) се състои от следните елементи, всеки от тях разделен от
( ) ( ) Сума
на намаленията на емисиите на СО2 за всяка отделна екологична иновация.
останалите
с интервал:
8 з8
(
)
(
)
Общият
на екологичната(ите)
се състои
– код на органа покод
одобряването,
определениновация(и)
в приложение
№ 5; от следните елементи, всеки от тях разделен от
останалите
с
интервал:
– индивидуален код на всяка екологична иновация, монтирана на превозното средство, посочен в хронологичен
кодрешенията
на органа на
поКомисията
одобряването,
определен в приложение № 5;
ред– на
за одобряване.
–
индивидуален
код
на
всяка
екологична
иновация,одобрени
монтирана
на превозното
посочен
в хронологичен
(Например общият код на три екологични иновации,
хронологично
подсредство,
номера 10,
15 и 16
и
ред
на
решенията
на
Комисията
за
одобряване.
монтирани на превозно средство, което е одобрено от органа по одобряване на типа на Германия, следва да
(Например
бъде:
"е1 10 15общият
16".)“. код на три екологични иновации, одобрени хронологично под номера 10, 15 и 16 и
монтирани на превозно средство, което е одобрено от органа по одобряване на типа на Германия, следва да
бъде: §"е1
15 16".)“.
6.10
Приложение
№ 9 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:

§ 6. Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:

§ 6. Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:

ЕО сертификат за съответствие
0. Цели

„Приложение
№ 9№ 9
„ Приложение
към
чл.
30,
ал.
2ал.9 2
към чл. 30, №
„Приложение
към чл. 30, ал. 2

ЕО сертификат за съответствие

0. Цели
Сертификатът за съответствие е декларация, издадена от производителя на превозното
средство на купувача в уверение на това, че придобитото от него превозно средство
Сертификатът за съответствие е декларация, издадена от производителя на превозното
съответства на законодателството в Европейския съюз, което е в сила към момента на
средство на купувача в уверение на това, че придобитото от него превозно средство
производството на превозното средство.
съответства на законодателството в Европейския съюз, което е в сила към момента на
производството на превозното средство.
Сертификатът за съответствие служи и за да позволи на компетентните органи на държавите
членки да регистрират превозни средства, без да изискват от заявителя да представя
Сертификатът за съответствие служи и за да позволи на компетентните органи на държавите
допълнителна техническа документация.
членки да регистрират превозни средства, без да изискват от заявителя да представя
допълнителна техническа документация.
За тези цели сертификатът за съответствие трябва да съдържа:
а) идентификационния номер на превозното средство;
За тези цели сертификатът за съответствие трябва да съдържа:
б) точните технически характеристики на превозното средство (т.е. не се разрешава
а) идентификационния номер на превозното средство;
посочването на диапазон от стойности в различните позиции).
б) точните технически характеристики на превозното средство (т.е. не се разрешава
1. Общо описание
посочването на диапазон от стойности в различните позиции).
1.1. Сертификатът за съответствие се състои от две части:
1. Общо описание
11
1.1. Сертификатът за съответствие се състои от две части:
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а) Страна 1, която се състои от декларация за съответствие на производителя. За всички
категории превозни средства се използва един и същ образец.
б) Страна 2, която е техническо описание на основните характеристики на превозното
средство. Образецът на страна 2 е адаптиран за всяка специфична категория превозно
средство.
1.2. Сертификатът за съответствие се издава с максимален размер А4 (210 х 297 mm) или в
папка с максимален размер А4.
1.3. Без да се засягат разпоредбите на т. 0, буква „б“, стойностите и единиците, посочени във
втората част, са дадените в документацията за одобряване на типа
по съответните регулаторни актове. При проверки на съответствието на продукцията
стойностите се проверяват съгласно методиките, определени в съответните регулаторни
актове. Вземат се предвид допустимите отклонения, разрешени в тези регулаторни актове.
2. Специални разпоредби
2.1. Образец А на сертификата за съответствие (комплектувани превозни средства) обхваща
превозните средства, които могат да бъдат използвани по пътищата без необходимост от
допълнителен етап за тяхното одобряване.
2.2. Образец Б на сертификата за съответствие (напълно комплектувани превозни средства)
обхваща превозните средства, които са преминали допълнителен етап за тяхното одобряване.
Това е нормалният резултат от процеса на многоетапно одобряване (например: автобус,
сглобен от производител на втори етап върху шаси, сглобено от производител на превозни
средства).
Дава се кратко описание на допълнителните характеристики, добавени по време на
процеса на многоетапно одобряване.
2.3. Образец В на сертификата за съответствие (некомплектувани превозни средства)
обхваща превозните средства, за които е необходим допълнителен етап за тяхното
одобряване (например: шаси на товарен автомобил).
С изключение на седловите влекачи, сертификатите за съответствие за превозните средства
шаси-кабина, принадлежащи към категория N, се издават съгласно образец В.
ПЪРВА ЧАСТ
КОМПЛЕКТУВАНИ И НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ОБРАЗЕЦ А1 — СТРАНА 1
КОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Страна 1
Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното
средство:
0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …
0.2. Тип: …
- Вариант (a): …
- Версия (a): …
0.2.1. Търговско наименование: …
0.2.3. Идентификатори (ако е приложимо) ( с ):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационна фамилия: …
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: …
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0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение по пътя
0.2.3.5. Идентификатор на фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя
(ако е приложимо): …
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на изпитването на емисии от изпаряване: …
0.4. Категория на превозното средство: …
0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …
0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …
0.9. Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …
0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …
номер на одобрението на типа, включително номер на разширението), издадено на (… дата
на издаване), и
може да получи постоянна регистрация в държавите членки с дясно/ ляво (б) движение и
използващи метрични/британски (в) мерни единици на скоростомера (в) и
метрични/британски (в) мерни единици на километражния брояч (г).
(Място) (Дата): …

(Подпис): …

ОБРАЗЕЦ А2 — СТРАНА 1
КОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА ЗА
МАЛКИ СЕРИИ
(година)

(пореден номер)

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Страна 1
Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното
средство:
0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …
0.2. Тип: …
- Вариант (a): …
- Версия (a): …
0.2.1. Търговско наименование: …
13
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0.2.3. Идентификатори (ако е приложимо) ( с ):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационна фамилия: …
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: …
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение по пътя
0.2.3.5. Идентификатор на фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя
(ако е приложимо): …
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията за изпитването на емисии от изпаряване: …
0.4. Категория на превозното средство: …
0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …
0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …
0.9. Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …
0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрението (… номер на одобрението
на типа, включително номер на разширението), издадено на (… дата на издаване), и
може да получи постоянна регистрация в държавите членки с дясно/ ляво (б) движение и
използващи метрични/британски (в) мерни единици на скоростомера (в) и
метрични/британски (в) мерни единици на километражния брояч (г).
(Място) (Дата): …

(Подпис): …

ОБРАЗЕЦ Б — СТРАНА 1
НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Страна 1
Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното
средство:
0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …
0.2. Тип: …
— Вариант (a): …
— Версия (a): …
0.2.1. Търговско наименование: …
0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобрение — информация за одобрението на типа
на базовото превозно средство/превозното средство от предишните етапи (опишете
информацията за всеки етап):
- Тип: …
14
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— Вариант (a): …
— Версия (a): …
Номер на одобрението на типа, номер на разширението …
0.2.3. Идентификатори (ако е приложимо) ( с ):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационна фамилия: …
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: …
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение по пътя
0.2.3.5. Идентификатор на фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя
(ако е приложимо): …
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на изпитването на емисии от изпаряване: …
0.4. Категория на превозното средство: …
0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …
0.5.1. За превозни средства с многоетапно одобрение — наименование на дружеството и
адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предишния
етап (предишните етапи)…
0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …
0.9. Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …
0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …
а) е напълно комплектувано и изменено (1), както следва: … и
б) съответства във всички отношения на типа, описан в одобрението (… номер на
одобрението на типа, включително номер на разширението), издадено на (… дата на
издаване), и
в) може да получи постоянна регистрация в държавите членки с дясно/ляво (б) движение,
използващи метрични/британски (в) мерни единици на скоростомера (в) и
метрични/британски (в) мерни единици на километражния брояч (г).
(Място) (Дата): …

(Подпис): …

Приложения: Сертификат за съответствие, издаден на всеки предишен етап.
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М1
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
15
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4. База (междуосово разстояние) (д): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: …
kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо
превозно средство с външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство без
външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно
зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно
зареждане ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1 )
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
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27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка

28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) ( з ) ( с ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)
Каросерия
38. Код на каросерията (и): …
40. Цвят на превозното средство (й): …
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (k): …
42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е
неподвижно: …
42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
— В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
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— В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове (л): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind ( с )
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 ( t ): ……
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение ( с )
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC (1)
CO: … … HC: … … NOx … … HC + NOx … … Прахови частици: ….
Димност (ELR): … m –1
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) (1)
CO: … ТНС: … NMHC: … NOx : … THC + NO x : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой): …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … m –1
48.2. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е
приложимо)
Пълен маршрут в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
Градска част от маршрута в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
49. Емисии на CO2 /разход на гориво/разход на електрическа енергия ( м ) ( c ):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
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Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2.Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP
1

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( )

… g/km

Среден (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )
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Много висок (1):

… g/km

l/100 km или m 3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …
Допълнителни комбинация гума/колело: технически параметри (не са посочени RR)
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М2
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2
Общи конструктивни характеристики
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1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
9. Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглителноприкачното устройство: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( o )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
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17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо
превозно средство с външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство без
външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно
зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно
зареждане ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm 3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1 )
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка
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28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm и т.н.
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) (з) (с): ……
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
39. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B ( 1 )
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) ( k ): …
42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е
неподвижно: …
42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …
43. Брой на местата за правостоящи пътници: …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
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В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове (л): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind ( с )
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение ( с )
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (f dsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … … HC: … … NOx … … HC + NOx … … Прахови частици: ….
Димност (ELR): … m –1
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой): …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
48.2. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е
приложимо)
Пълен маршрут в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
Градска част от маршрута в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
49. Емисии на CO2 /разход на гориво/разход на електрическа енергия ( м ) ( c ):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

Извънградски

Разход на гориво
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
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условия(1) :
Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2.Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP
1

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( )

… g/km

Среден (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )
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l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М3
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
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2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
9. Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглителноприкачното устройство: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
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18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1 )
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30.1. Колея на всяка управляема ос: … mm
30.2. Колея на всички останали оси: … mm
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело ( з ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
39. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B ( 1 )
41. Брой и конфигурация на вратите: …
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42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) ( k ): …
42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е
неподвижно: …
42.2. Брой на местата за сядане на пътници: (долен етаж) … (горен етаж) (включително
мястото на водача)
42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …
43. Брой на местата за правостоящи пътници: …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване Електронна система за управление на стабилността (ESC)
CO: … HC: … NO x : … HC + NO x : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: WHSC (ЕВРО VI)
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
Разни
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …
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СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N1
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
9. Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглителноприкачното устройство: … mm
11. Дължина на товарната площ: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
14. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg ( 1 ) ( р )
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке с централна ос: … kg
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18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо
превозно средство с външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство без
външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно
зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно
зареждане ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1
)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
3-та
4-та
2-ра
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
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Оси и окачване
30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) ( з ) ( с ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
40. Цвят на превозното средство ( й ): …
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) ( k ): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind ( с )
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение ( с )
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (f dsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
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48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … HC: … NOx : … HC + NOx : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
48.2. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е
приложимо)
Пълен маршрут в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
Градска част от маршрута в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
49. Емисии на CO2 /разход на гориво/разход на електрическа енергия ( м ) ( c ):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Проверочен показател
(ако е приложимо)

„1“ или „0“
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2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1))

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисиите при NEDC: …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисиите при WLTP: …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151
Стойности при WLTP
1

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( )

… g/km

Среден ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m 3 100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m /100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение ( 1 )

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства (1) или (ако е приложимо)
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km
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5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (1) или (ако е
приложимо)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
50. Съответният тип е одобрен съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни
товари: да/клас(ове): …/не ( л ):
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …
Списък на гумите: технически параметри (не са посочени RR)

СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N2
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина (с): … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
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9. Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглителноприкачното устройство: … mm
11. Дължина на товарната площ: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке с централна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
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Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо
превозно средство с външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство без
външно зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно
зареждане/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно
зареждане ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1
)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (1) (т);
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
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31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не (1)
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) (з) (с): ……
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Каросерия
38. Код на каросерията (и): …
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (k): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове (л): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind (с)
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение (с)
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … HC: … NO x : … HC + NO x : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
38

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
48.2. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е
приложимо)
Пълен маршрут в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
Градска част от маршрута в реални условия на движение: NOx: …, частици (брой): …
49. Емисии на CO2 /разход на гориво/разход на електрическа енергия ( м ) ( c ):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства
Разход на гориво

Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Извънградски
условия(1) :

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Проверочен показател
(ако е приложимо)

„1“ или „0“

2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1))

… Wh/km
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… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисиите при NEDC: …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисиите при WLTP: …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151
Стойности при WLTP

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък (1)

… g/km

Среден (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Много висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства, обхванати от
Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства ( 1 ) или (ако е приложимо)
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2. Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (1) или (ако е
приложимо)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на

… km
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задвижване (ПНЕР)
Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
50. Съответният тип е одобрен съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни
товари: да/клас(ове): …/не ( л ):
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …

СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N3
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
9. Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглителноприкачното устройство: … mm
11. Дължина на товарната площ: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
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3. … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке с централна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
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26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) (1)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело ( з ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) ( k ): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване Електронна система за управление на стабилността (ESC)
CO: … HC: … NO x : … HC + NO x : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: WHSC (ЕВРО VI)
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
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CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
Разни
50. Съответният тип е одобрен съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни
товари: да/клас(ове): …/не ( л ):
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O1 И O2
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
10. Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на
превозното средство: … mm
11. Дължина на товарната площ: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
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16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на
полуремарке или ремарке със средна ос: … kg

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30.1. Колея на всяка управляема ос: … mm
30.2. Колея на всички останали оси: … mm
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
34. Ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело ( з ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Разни
50. Съответният тип е одобрен съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни
товари: да/клас(ове): …/не ( л ):
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки (н): …
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СТРАНА 2
КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O3 И O4
(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5. Дължина: … mm
6. Ширина: … mm
7. Височина: … mm
10. Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на
превозното средство: … mm
11. Дължина на товарната площ: … mm
12. Заден надвес: … mm
Маси
13. Маса в готовност за движение: … kg
13.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
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1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на
полуремарке или ремарке с централна ос: … kg
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
34. Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело ( з ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
Каросерия
38. Код на каросерията ( и ): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …å
Разни
50. Съответният тип е одобрен съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни
товари: да/клас(ове): …/не ( л ):
51. За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с
приложение II, раздел 5: …
52. Забележки ( н ): …

ЧАСТ II
НЕКОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ОБРАЗЕЦ В1 — СТРАНА 1
НЕКОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
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ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Страна 1
Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното
средство:
0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …
0.2. Тип: …
Вариант ( a ): …
Версия ( a ): …
0.2.1. Търговско наименование: …
0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобрение — информация за одобрението на типа
на базовото превозно средство/превозното средство от предишните етапи:
(да се опише информацията за всеки етап):
Тип: …
Вариант ( a ): …
Версия ( a ): …
Номер на одобрението на типа, номер на разширението …
0.2.3. Идентификатори (ако е приложимо) ( с ):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационна фамилия: …
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: …
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение по пътя
0.2.3.5. Идентификатор на фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя
(ако е приложимо): …
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на изпитването на емисии от изпаряване: …
0.4. Категория на превозното средство: …
0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …
0.5.1. За превозни средства с многоетапно одобрение — наименование на дружеството и
адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предишния
етап (предишните етапи) …
0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …
0.9. Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …
0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрението (… номер на одобрението
на типа, включително номер на разширението), издадено на (… дата на издаване), и
не може да получи постоянна регистрация без допълнително одобряване.
(Място) (Дата): …

(Подпис): …
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ОБРАЗЕЦ В2 — СТРАНА 1
НЕКОМПЛЕКТУВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА
ТИПА ЗА МАЛКИ СЕРИИ
(Година)

(Пореден номер)

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Страна 1
Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното
средство:
0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …
0.2. Тип: …
Вариант ( a ): …
Версия ( a ): …
0.2.1. Търговско наименование: …
0.2.3. Идентификатори (ако е приложимо) ( с ):
0.2.3.1. Идентификатор на интерполационна фамилия: …
0.2.3.2. Идентификатор на фамилия за изпитване с корекция за околната температура: …
0.2.3.3. Идентификатор на фамилия за PEMS: …
0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение по пътя
0.2.3.5. Идентификатор на фамилия с матрица на съпротивленията при движение по пътя
(ако е приложимо): …
0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за система за периодично регенериране: …
0.2.3.7. Идентификатор на фамилията на изпитването на емисии от изпаряване: …
0.4. Категория на превозното средство: …
0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …
0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …
0.9. Име и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …
0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрението (… номер на одобрението
на типа, включително номер на разширението), издадено на (… дата на издаване), и
не може да получи постоянна регистрация без допълнително одобряване.
(Място) (Дата): …

(Подпис): …

СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М1
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
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Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
7.1. Максимална допустима височина: … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: …
kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
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22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1 )
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) ( з ) ( с ): ……
Спирачки
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36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
Каросерия
41. Брой и конфигурация на вратите: …
42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) ( k ): …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind ( с )
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2: …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение (с)
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … HC: … NO x : … HC + NOx : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )

52

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

49. Емисии на CO2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м) (с):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3 /100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3 /100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3 /100 km или kg/100 km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP
1

Нисък ( )

Емисии на CO2
… g/km

Разход на гориво
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
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Среден ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение ( 1 )

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
52. Забележки (н): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
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2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
7.1. Максимална допустима височина: … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
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17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) ( 1 )
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка
28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка
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Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) ( з ) ( с ): ……
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани:
…
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind (с)
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение ( с )
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
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CO: … HC: … NO x : … HC + NO x : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
49. Емисии на CO2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м) (с):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km
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3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP
1

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( )

… g/km

Среден ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3 /100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение ( 1 )

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km
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Разни
52. Забележки (н): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА М3
(некомплектувани превозни средства)

Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) (д): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
7.1. Максимална допустима височина: … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
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3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт (1) (о)
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на
състава:…………………………….. kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.3. Ремарке с централна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не (1)
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород (1)
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност (*): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) (1)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (1) (т);
61

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

28. Предавателна кутия (тип): …
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30.1. Колея на всяка управляема ос: … mm
30.2. Колея на всички останали оси: … mm
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не (1)
35. Комбинация гума/колело (з): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …

Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване Електронна система за управление на стабилността (ESC)
CO: … HC: … NO x : … HC + NOx : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: WHSC (ЕВРО VI)
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици: …
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
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Разни
52. Забележки ( н ): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N1
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
7.1. Максимална допустима височина: … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
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16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не (1)
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород (1)
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност (ж): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) (1)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (1) (т);
28. Предавателна кутия (тип): ……………………………..
28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка
28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
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30. Колея на оста/осите:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако
е приложимо) ( з ) ( с ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове (л): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind ( с )
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2 : …
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение ( с )
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … HC: … NOx : … HC + NO x : … Прахови частици: …
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Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици:
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой)
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
49. Емисии на CO2 /разход на гориво/разход на електрическа енергия (м) (с):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на
движение

… g/km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво

Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km
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3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( 1 )

… g/km

Среден ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок ( 1 ):

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение ( 1 )

… g/km

l/100 km или m 3 /100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km

5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km
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Разни
52. Забележки ( н ): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
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16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт (1) (о)
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке с централна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm 3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност (ж): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене) (1)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) (т);
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (1) (т);
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
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28.1. Предавателни отношения (да се попълни за превозни средства с предавателни кутии с
ръчно управление) ( с )
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка предавка
28.1.1. Крайно предавателно число (ако е приложимо): …
28.1.2. Крайни предавателни числа (да се попълни, ако е приложимо)
2-ра
3-та
4-та
1-ва
5-та
6-та
7-ма
8-ма
…
предавка
предавка
предавка предавка предавка предавка предавка
предавка

Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)
35. Подходяща комбинация гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на
съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2
(ако е приложимо) (з) (с): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
47.1. Параметри за изпитване за емисии на Vind (с)
47.1.1 Маса на изпитваното превозно средство, [kg]: …
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47.1.2. Челна площ, m2 (t)…
47.1.2.1. Издадена челна площ на въздушния вход на предната решетка (ако е приложимо),
cm2: …………
47.1.3. Коефициенти на съпротивление при движение по път
47.1.3.0. f0, N:
47.1.3.1. f1, N/(km/h):
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2
47.2. Цикъл на движение (с)
47.2.1. Клас на цикъла на движение: 1/2/3a/3b
47.2.2. Коефициент на намаляване (fdsc ): …
47.2.3. Ограничена скорост: да/не
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване тип I или ESC ( 1 )
CO: … HC: … NO x : … HC + NO x : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: Тип 1 (средни стойности от изпитване NEDC, най-високи
стойности от изпитване WLTP) или WHSC (EURO VI) ( 1 )
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици:
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
49. Емисии на CO2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м) (с):
1. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства (ако е приложимо)
Стойности на NEDC

Емисии на CO2

Градски условия (1):

… g/km
… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)

Комбиниран цикъл на
движение (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km

Среднопретеглена
стойност (1) за
комбиниран цикъл на

… g/km

Извънградски
условия(1) :

Разход на гориво при изпитване за емисии в
съответствие с Регламент (ЕО) № 692/2008
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движение
Коефициент на
отклонение (ако е
приложимо)
Коефициент на
проверка (ако е
приложимо)

„1“ или „0“

2. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане (ако е приложимо)
Разход на електрическа
енергия (среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… Wh/km

Пробег в електрически
режим на задвижване:

… km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация(и): да/не ( 1 )
3.1. Общ код на екологичната иновация(и) ( п1 ): …
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2 , дължащо се на екологичната иновация(и) ( п2 )
(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):
3.2.1. Намаления на емисии при NEDC …g/km (ако е приложимо)
3.2.2. Намаления на емисии при WLTP …g/km (ако е приложимо)
4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни
средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
Стойности при WLTP
1

Емисии на CO2

Разход на гориво

Нисък ( )

… g/km

Среден (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)
l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Много висок (1):

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Комбиниран цикъл на
движение:

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

Среднопретеглена
стойност за комбиниран
цикъл на движение (1)

… g/km

l/100 km или m3/100 km или kg/100 km ( 1 )

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни превозни средства с външно
зареждане съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)
5.1. Изцяло електрически превозни средства
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Разход на електрическа енергия

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия:
… km

… km
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5.2 Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC)
Разход на електрическа енергия
EC AC,weighted

… Wh/km

Пробег в електрически режим на
задвижване (ПНЕР)

… km

Пробег в електрически режим на
задвижване в градски условия
(ПНЕР - град)

… km

Разни
52. Забележки ( н ): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА N3
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
3. Задвижващи оси (брой, разположение, взаимно свързване): … …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
8. Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
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1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.4. Технически допустима максимална маса на състава: … kg
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
… kg
18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: … kg
18.2. Полуремарке: … kg
18.3. Ремарке със средна ос: … kg
18.4. Ремарке без спирачки: … kg
19. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg
Силова уредба
20. Производител на двигателя: …
21. Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …
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22. Принцип на работа: …
23. Изцяло електрически: да/не ( 1 )
23.1. Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не ( 1 )
24. Брой и разположение на цилиндрите: …
25. Обем на двигателя: … cm 3
26. Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/СПГ-биометан/ВПГ/етанол/ биодизел/водород ( 1 )
26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво ( 1 )
26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б ( 1 )
27. Максимална мощност
27.1. Максимална полезна мощност ( ж ): …kW при … min –1 (двигател с вътрешно горене)
(1)
27.2. Максимална часова мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) ( 1 ) ( т );
28. Предавателна кутия (тип): …
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
33. Задвижваща ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело ( з ): …
Спирачки
36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето:
механични/електрически/пневматични/хидравлични ( 1 )
37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … бара
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Екологични характеристики
46. Ниво на шума
В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … (min –1 ):
В движение: … dВ(А)
47. Ниво на емисии на отработилите газове ( л ): Евро …
48. Емисии на отработилите газове ( м ) ( м1 ) ( м2 ):
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Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последен изменящ го
регулаторен акт: …
1.1 Процедури на изпитване Електронна система за управление на стабилността (ESC)
CO: … HC: … NOx : … HC + NOx : … Прахови частици: …
Димност (ELR): … (m –1 )
1.2 Процедура на изпитване: WHSC (ЕВРО VI)
CO: … THC: … NMHC: … NOx : … THC + NOx : … NH3 : … Прахови частици (маса): …
Частици (брой) …
2.1 Процедура на изпитване ETC (ако е приложимо)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … Прахови частици:
2.2 Процедури на изпитване WHTC (EURO VI)
CO: … NOx : … NMHC: … THC: … CH4 : … NH3 : … Прахови частици (маса): … Частици
(брой) …
48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m –1 )
Разни
52. Забележки (н): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O1 И O2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) ( д ): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: … mm
7.1. Максимална допустима височина: … mm
10. Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на
превозното средство: … mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: … mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
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15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
19.1. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на
полуремарке или ремарке с централна ос: … kg
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
30.1. Колея на всяка управляема ос: … mm
30.2. Колея на всички останали оси: … mm
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
34. Ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело (з): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките ( 1 ): D: …/ V… /S …/ U: …
Разни
52. Забележки (н): …
СТРАНА 2
КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O3 И O4
(некомплектувани превозни средства)
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Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1. Брой на осите: … и колелата: …
1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …
2. Управляеми оси (брой, местоположение): …
Основни размери
4. База (междуосово разстояние) (д): … mm
4.1. Разстояние между осите:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1. Максимална допустима дължина: … mm
6.1. Максимална допустима широчина: …mm
7.1. Максимална допустима височина: …mm
10. Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на
превозното средство: …mm
12.1. Максимален допустим заден надвес: …mm
Маси
14. Маса в готовност за движение на некомплектуваното превозно средство: … kg
14.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
15. Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: … kg
15.1. Разпределение на тази маса между осите:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16. Технически допустими максимални маси
16.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние… kg
16.2. Технически допустима маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg и т.н.
17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при
национален/международен транспорт ( 1 ) ( о )
17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: … kg
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17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
19.1. Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на
полуремарке или ремарке със средна ос: … kg
Максимална скорост
29. Максимална скорост: … km/h
Оси и окачване
31. Местоположение на повдигащата ос(и): …
32. Местоположение на товароносещата ос(и): …
34. Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не ( 1 )
35. Комбинация гума/колело (з): …
Теглително-прикачно устройство
44. Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното
устройство (ако е монтирано): …
45. Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат
монтирани: …
45.1. Стойности на характеристиките (1): D: …/ V… /S …/ U: …
Разни
52. Забележки (н): …
Обяснителни бележки:
Обяснителни бележки
(1) Излишното се зачертава.
a
(1) Излишното
се зачертава.
( ) Посочва
се идентификационният
код.
a
(б) Посочва
се дали превозното средство е подходящо за употреба при дясно или ляво движение, или
(
)
Посочва
се
идентификационният
код.
и при двата вида движение.
б
( ) Посочва
се монтираният
дали превозното
средство
е подходящо
за употреба
при дясно
или
ляво
(в) Посочва
се дали
скоростомер
е с метрични
или с метрични
и британски
мерни
единици.
(г) Тази
декларация
ограничава
на държавите членки да изискват технически адаптации с
движение,
или ине
при
двата видаправото
движение.
цел разрешаване
на регистрацията на дадено превозно средство в държава членка, различна от тази, за
в
се даликогато
монтираният
скоростомер
е сотметрични
или с метрични
и пътя.
британски
която (то) еПосочва
предназначено,
движението
се извършва
противоположната
страна на
мерни единици.
(д) Позиции
4 и 4.1 се попълват съответно съгласно определение 25 („Колесна база“) и определение 26
(„Разстояние
осите“) не
от Регламент
№ 1230/2012.
(г) Тазимежду
декларация
ограничава(ЕС)
правото
на държавите членки да изискват технически
(ж) За хибридните електрически превозни средства се посочват и двете стойности на изходната мощност.
адаптации
с
цел
разрешаване
на
регистрацията
на дадено
превозно
държава
з
( ) Незадължително оборудване и допълнителни комбинации
колела/гуми
по средство
тази точкавмогат
да се
членка,
различна
от тази,Ако
за която
е предназначено,
се извършва
от
добавят
в рубриката
„Бележки“.
даденотопревозно
средство секогато
доставядвижението
с пълен набор
от стандартни
колелапротивоположната
и гуми и пълен набор
от на
зимни
страна
пътя.гуми (маркирани със символа 3PMS, изобразяващ планина с 3
върха ид снежинка), със или без колела, зимните гуми и техните колела се считат, където е приложимо,
( ) Позиции
4 и 4.1 сегума/колело,
попълват съответно
определение
25 („Колесна
база“)
и
за допълнителни
комбинации
независимосъгласно
от колелата/гумите,
с които
е оборудвано
дейстопределение
26
(„Разстояние
между
осите“)
от
Регламент
(ЕС)
№
1230/2012.
вително превозното средство.
(и) Използват
се кодовете,електрически
описани в приложение
буква В. се посочват и двете стойности на
(ж) За хибридните
превозни II,средства
(й) Посочва(т) се само основният(те) цвят(цветове), както следва: бял, жълт, оранжев, червен, виолетов,
изходната
мощност.
син, зелен,
сив, кафяв
или черен.
з
k
( ) (С) изключение
на седалките,
предвидени
за използване
само когатоколела/гуми
превозното средство
неподНезадължително
оборудване
и допълнителни
комбинации
по тази еточка
вижно,могат
и местата
за инвалидни
колички.
За междуградските/туристическите
автобуси,
принадлежащи
да се добавят
в рубриката
„Бележки“.
Ако дадено превозно средство
се доставя
с пълен
към категория M3, броят на членовете на екипажа се включва в броя на пътниците.
79
(л) Добавя се номерът на нивото „Евро“ и знакът, съответстващ на разпоредбите за одобряване на типа.
(м) Повтаря се за различните горива, които могат да се използват. Превозните средства, които могат
да използват както бензин, така и газово гориво, но при които бензиновата уредба е монтирана само
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за извънредни случаи или за потегляне и чийто резервоар за бензин е с вместимост до 15 литра бензин,
се смятат за превозни средства, които могат да се движат само с газово гориво.
(м1) В случай на двигатели, работещи с два вида гориво, и превозни средства, отговарящи на екологична
категория Евро VI, се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо.
(м2) Декларират се само емисии, които са изчислени в съответствие с приложимия регулаторен акт
или приложимите регулаторни актове.
(н) Ако превозното средство е оборудвано с радарно съоръжение с малък обсег на действие, работещо
в обхвата 24 GHz, в съответствие с Решение 2005/50/ЕО на Комисията (ОВ L 21, 25.01.2005 г., стр. 15),
производителят трябва да отбележи: „Превозно средство, оборудвано с късообхватно радарно устройство,
работещо в обхвата 24 GHz“.
(o) Производителят може да попълни тези позиции или за международен транспорт, или за национален
транспорт, или и за двата вида. За националния транспорт се посочва кодът на страната, в която е предвидено да се извърши регистрацията. Кодът е в съответствие със стандарт ISO 3166-1:2006. За международния транспорт се посочва номерът на директивата (напр. „96/53/ЕО“ за Директива 96/53/ЕО на Съвета).
(п) Екологични иновации.
(п1) Общият код на екологичната(ите) иновация(и) се състои от следните елементи, като всеки от тях е
разделен от останалите с интервал: – код на органа по одобряването, определен в приложение № 5; – индивидуален код на всяка екологична иновация, монтирана на превозното средство, посочен в хронологичен ред на решенията за одобряване на Комисията (Например общият код на три екологични иновации,
одобрени хронологично под номера 10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство, което е сертифицирано
от германския орган по одобряването, следва да бъде: „e1 10 15 16“).
(п2) Сума на намаленията на емисиите на CO2 за всяка отделна екологична иновация.
( р) В случай на напълно комплектувани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕО) № 715/2007.
(c) Приложимо само ако превозното средство е одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007.
(т) В случай, че има повече от един електрически двигател, се посочва общата мощност на всички
двигатели.
(у) Приложимо само за отделни превозни средства от фамилия с матрица на съпротивленията при
движение.“

„

„

§ 7. В приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Част I се изменя така:
а) ред 46 от таблицата се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка

Предмет

Регулаторен акт

72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

М1

М2

М3

Х

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Х

“

2. В Допълнение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в таблица № 1:
aa) ред 46 се заличава;
бб) създава се ред 72:

Точка
72

„

Приложимост

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти Приложимост и специфични
изисквания

Система eCall Регламент (ЕС) 2015/758

N/A

“

б) в таблица № 2:
аа) ред 46 се заличава;
бб) създава се ред 72:

Точка
72

Предмет

Регулаторен акт

Система eCall Регламент (ЕС) 2015/758

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични изисквания
N/A

“
3. В Допълнение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
a) в ред 2А от таблицата към Допълнение № 3 думите „таблица 1 към приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН.“ се заменят с
„таблица 2 към приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило
№ 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 07. Нормите за емисиите и бордова диагностика за
превозните средства трябва да отговарят най-малко на действащите изисквания, така както са
посочени в таблица 1 на Допълнение № 6 към приложение № 1 от Регламент 2017/1151, или на
действащите изисквания от таблица 1 на Допълнение № 6 към приложение № 1 от Регламент
692/2008.“;
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Регулаторен акт

Алтернативни изисквания

Приложимост

Изискванията по този регламент
не се прилагат

M1 и N1

§ 8. В приложение № 11 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата от част 1:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка

Предмет

Регулаторен акт

72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)
G

G

М2

М3

N/A

N/A

Предмет

“

“

2. В таблицата от част 2:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:

72

„

Предмет

Система eCall Регламент (ЕС) 2015/758

Точка

„

ВЕСТНИК

б) създава се ред 72:

Точка (*)

„
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Регулаторен акт

M1

Система eCall Регламент (ЕС) 2015/758

G

M2

M3

N/A N/A

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

“

3. В таблицата от част 3:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка

Предмет

72

Система eCall

Регулаторен акт

М1

Регламент (ЕС) 2015/758

G

“

4. В таблицата от част 4:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка

Предмет

Регулаторен акт

72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

M2

M3

N/A N/A

N1
G

N2

N3

O1

O2

O3

O4

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“
5. В таблицата от част 5 ред 46 се заличава.
6. В таблицата от част 6 ред 46 се заличава.
§ 9. В приложение № 15 към чл. 59, ал. 5, в т. 2 „Списък на регулаторните актове“ ред 46
от таблицата се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми
по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (обн., ДВ,
бр. 22 от 2004 г.; изм., бр. 58 и 90 от 2006 г.).
2. Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата
за виждане назад (обн., ДВ, бр. 33 от 2004 г.; изм., бр. 39 и 87 от 2006 г.).
§ 11. Издадените от изпълнителния директор на ИА „А А“ до влизане в сила на тази наредба удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, чиито емисии не
отговорят на изискванията на ред 2А от таблицата към допълнение № 3 на приложение № 10,
се считат за валидни в продължение на три месеца от датата на влизане в сила на наредбата.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
3364
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и
реда за водене и съхраняване на регистрите
за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от
2010 г.; изм., бр. 79 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 2 думите „който включва:
възраст, пол, специални нужди – информацията за трайното увреждане и възможност за
социална адаптация“ се заменят със „съгласно
приложение № 5а“.
§ 2. В чл. 24, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. регистъра на осиновяващи, в който
лицето желае да бъде вписано – по чл. 85 от
Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3
от Семейния кодекс; за вписване в регистъра
по чл. 85 от Семейния кодекс се изброяват
регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да
бъде вписано;“.
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4 за
българските граждани се установяват служебно
от дирекция „Социално подпомагане“.“
2. Сегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
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„(1) В 7-дневен срок от представянето на
доклада по чл. 27 директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ издава разрешение
или мотивиран отказ за вписване в регистъра
на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се
посочва регистърът, в който да бъде вписано
лицето съобразно заявеното от него желание.
При вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс се посочват и другите регионални
дирекции за социално подпомагане, в чиито
регистри да бъде вписано лицето.“
§ 5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 3-дневен срок от издаване на разрешението директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ го изпраща заедно с доклада
относно годността, заявлението по чл. 24 и
всички документи по чл. 25 на директора на
регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния адрес на осиновяващия за
вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния
кодекс. Когато лицето желае да осинови дете
с обичайно местопребиваване в чужбина, разрешението заедно с доклада относно годността
и документите по чл. 25 се предоставят на
лицето за извършване на превод и подаване в
Министерството на правосъдието за вписване
в регистъра на осиновяващи по чл. 113, ал. 1,
т. 3 от Семейния кодекс.“
§ 6. В чл. 30, ал. 3 след думите „регионалната
дирекция“ се добавя „или на Министерството
на правосъдието, ако лицето е вписано в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс,“.
§ 7. Създава се приложение № 5а:
„Приложение № 5а
към чл. 21, ал. 2

Съвет по осиновя- Пол на детето
ване към РДСП

Възраст

Информация за профила на детето
Към настоящия момент детето се отглежда във:
– Алтернативна форма на семейна грижа 
– Друга форма на грижа 
Моля, отбележете съответните характеристики в статуса
на детето, а където е необходимо – опишете
Особености на здравния статус – детето е със:
– Хронично заболяване 
– Леки и лечими заболявания 
– Генетично заболяване 
– Провеждана ли е хоспитализация 
– С необходимост от постоянна поддържаща терапия 
– С необходимост от последващо оперативно лечение 
– Без отклонения в здравния статус 
– Друго (моля, посочете)
Особености на психическо, емоционално и поведенческо
състояние:
– Наличие на емоционални трудности 
– Наличие на поведенчески проблеми 
– Необходимост от работа със специалист 
– Трудности в адаптацията 
– Друго (моля, посочете)

С Т Р.

108

Съвет по осиновя- Пол на детето
ване към РДСП

ДЪРЖАВЕН
Възраст

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Информация за профила на детето
Наличие на изоставане в развитието:
– Изоставане в умственото развитие 
– Изоставане в познавателно развитие 
– Изоставане в говорно развитие 
– Изоставане в НПР 
– Комуникативни трудности 
– Друго (моля, посочете)
Заключение относно степента на увреждане на детето и
възможността за социална адаптация. Необходимост от
помощ при организиране на бита и ежедневието поради
особености в здравословното състояние.

“
§ 8. В приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. Моля, посочете регистъра на осиновяващи, в който желаете да бъдете вписан/и (по чл. 85
от Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс). За вписване в регистъра по
чл. 85 от Семейния кодекс посочете в регистрите на кои други регионални дирекции за социално
подпомагане желаете да бъдете вписан/и.“
§ 9. В приложение № 7 цифрата „5“ се заменя с цифрата „6“.
Министър:
Бисер Петков
3437

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

№
7.
8.

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗАПОВЕД № РД-16-435
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62
от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от
2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41
и бр. 70 от 2018 г.), и във връзка с предложение
вх. № 04-15-29 от 15.03.2019 г. от министъра на
труда и социалната политика утвърждавам списък
на общините, в които за 2018 г. равнището на
безработица е равно или по-високо от средното
за страната, съгласно приложението.
Министър:
Е. Караниколов
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната
за 2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Област/община
Благоевград
Банско
Белица
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Малко Търново
Руен
Средец
Сунгурларе

1.

Аврен

2.

Бяла

3.
4.
5.
6.

Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол

1.
2.
3.

Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухиндол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Добрич
Генерал Тошево
Крушари
Тервел

4.

Шабла

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Черноочене

1.
2.
3.
4.

Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Бургас
1.
2.
3.
4.
5.

Област/община
Провадия
Суворово

Кърджали

Варна

Кюстендил

С Т Р.
№
5.
6.
7.
8.
9.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Област/община
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Ловеч
Априлци
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Чипровци
Якимово
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Ракитово
Септември

8.

Стрелча

9.

Сърница

1.
2.
3.
4.

Брезник
Земен
Ковачевци
Трън

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.

№
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Карлово
Кричим
Перущица
Първомай
Раковски
Садово
Съединение
Хисаря

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Борово
Бяла
Вeтово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

1.
2.
3.

Котел
Сливен
Твърдица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антон
Годеч
Долна баня
Етрополе
Ихтиман
Костенец
Мирково
Правец

БРОЙ 39
Област/община

Разград

Русе

Силистра

Сливен
Перник

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВЕСТНИК

Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново

Смолян

Софийска

БРОЙ 39
№
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
3414
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Област/община

Самоков
Своге
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от ЗПУО във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на Дупница след Решение № 7
по протокол № 1 от 25.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Дупница, решение на Педагогическия
съвет на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница, отразено в протокол
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№ 3 от 4.12.2018 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗПУО
и чл. 4, ал. 5 от наредбата считано от 15.09.2019 г.
определям наименованието на Средно училище
„Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница, както
следва: Средно езиково училище „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3391

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-260
от 15 април 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 50, ал. 3, т. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
утвърждавам Методика за подбор и оценка на
работодатели, подали заявки за ползване на
насърчителни мерки за заетост и обучение по
Закона за насърчаване на заетостта.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД01-172 от 2.03.2018 г. на министъра на труда и
социалната политика.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на директора на дирекция „Политика на пазара
на труда и трудова мобилност“ за сведение и на
изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за сведение и изпълнение.
Министър:
Б. Петков
МЕТОДИКА
за подбор и оценка на работодатели, подали
заявки за ползване на насърчителни мерки за
заетост и обучение по Закона за насърчаване
на заетостта
І. Съветът за сътрудничество към съответната
дирекция „Бюро по труда“ допуска за подбор и
оценка за ползване на насърчителни мерки за
заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 4 от ЗНЗ, с
изключение на мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а,
чл. 55 и чл. 55д от ЗНЗ работодатели, които:
1. са подали заявки в срока по чл. 50, ал. 3,
т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта (ППЗНЗ);
2. отговарят на условията по чл. 50, ал. 1 от
ППЗНЗ;
работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по чл. 50, ал. 1, т. 1, 3,
4, 5 и 6, като за верността им носи наказателна
отговорност;
3. не осъществяват на заявените работни места
дейност, посочена в чл. 28б, ал. 1 от ППЗНЗ – при
кандидатстване за преференции, предоставяни
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под формата на схеми за минимална помощ в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г., или на дейност, която води до
нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 г. – при кандидатстване за преференции, предоставяни под формата на схеми за
държавна помощ (по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ).
ІІ. Оценката се извършва по критериите,
определени в чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ, при
следните условия и параметри:
Критерии
1. Вид на предприятието съгласно Закона за малките и средните предприятия
(ЗМСП):
1.1. Микропредприятие
1.2. Малко предприятие
1.3. Средно предприятие
1.4. Голямо предприятие
2. Вид на основната дейност:
2.1. Вид на основната дейност съгласно
К ласификацията на икономическите
дейности, 2008 г. (КИД, 2008 г.)
2.1.1. Индустрия (секторите от B до F)
и културно-просветни организации с
дейност 94.99 по КИД, 2008 г.; селско,
горско и рибно стопанство – приложимо
само при кандидатстване за преференции
по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ
2.1.2. Услуги (секторите от G до N по
КИД, 2008 г.)
2.1.3. Други дейности (секторите от О
до S, с изключение на културно-просветните организации с дейност 94.99
по КИД, 2008 г.)
2.2. Осигуряване на заетост в дейности,
които не са със сезонен характер
2.3. Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно
значение в съответствие с общинския
план за развитие
3. Ползвани насърчителни мерки през
предходните 24 месеца. Запазена заетост
на наетите безработни лица след изтичане
срока на договора по насърчителната
мярка, вкл. и на допълнителния период
по чл. 56, ал. 4 от ЗНЗ по договори,
изпълнени през предходните 24 месеца:
3.1. Запазена заетост на до 50 %, включително от наетите безработни лица за
срок не по-малък от 3 месеца
3.2. Запазена заетост на над 50 % от
наетите безработни лица за срок не помалък от 3 месеца
4. Изпълнение на задълженията по пред
ходни договори без санкции
5. Неползвани насърчителни мерки през
предходните 24 месеца
6. Осигурено трудово възнаграждение
над минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и икономическа
дейност

Точки

10
5
3
1

10
5

3
5

5

10
15
5
20
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Критерии

6.1. Осигурени суми от работодателя за
трудово възнаграждение над 5 % до 10 %,
включително над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и
икономическа дейност на не по-малко
от 50 % от заявените работни места за
целия период на субсидиране
6.2. Осигурени суми от работодателя за
трудово възнаграждение над 10 до 15 %
над минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и икономическа
дейност на не по-малко от 50 % от заявените работни места за целия период
на субсидиране
6.3. Осигурени суми от работодателя
за трудово възнаграждение над 15 %
над минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и икономическа
дейност на не по-малко от 50 % от заявените работни места за целия период
на субсидиране
Максимален брой точки

Точки

5

10

15
65

По т. 2 от критериите за оценка проверката
се извършва по служебен път в електронните
регистри на Агенцията по вписванията (Търговския регистър, БУЛСТАТ).
По т. 3, 4 и 5 от критериите за оценка информация се получава от регистъра на Агенцията
по заетостта за сключените договори.
По т. 6 от критериите за оценка работодателите посочват в заявката броя на работните
места и размера на трудовото възнаграждение,
което ще осигурят за съответната длъжност и
икономическа дейност.
ІІІ. След оценяване по посочените критерии
работодателите с одобрени заявки се класират
по всяка насърчителна мярка в низходящ ред
според получената обща оценка.
Когато класирани работодатели са „предприятия – партньори“ по смисъла на чл. 4, ал. 3 от
ЗМСП или „свързани предприятия“ по смисъла на
чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, в списъка на работодателите
с одобрени заявки по чл. 50, ал. 3, т. 7 от ППЗНЗ
се включва само този от тях, който е получил
най-голям брой точки, ако средствата не са достатъчни за удовлетворяване на всички заявки.
ІV. При равни оценки в случай че финансовите средства не са достатъчни за финансиране
на заявените работни места, с предимство се
финансират работодатели, които през предходните
12 месеца са осигурили заетост на първичния
пазар на труда на регистрирани безработни лица
от целевите групи, като критерият е общият брой
устроени лица.
Когато този подход не е приложим, работодателите се класират по реда на подаване на заявките,
като Съветът за сътрудничество взема решение
за сключване на договор с работодателите за
по-малък брой от заявените работни места или
за непълно работно време.
V. Съветът за сътрудничество предлага на
директора на дирекция „Бюро по труда“ списък
на работодателите с одобрени заявки, с които в
едномесечен срок да бъдат сключени договори за
ползване на насърчителни мерки, след извършена
оценка за допустимост/съответствие с условията
на схеми за минимални/държавни помощи.
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При предоставяне на средства под формата на
схеми за минимална помощ се извършва проверка
на работодателите по Методика за оценка за съответствието за минимална помощ по програми,
проекти и насърчителни мерки за заетост и обучение, утвърдена на основание чл. 28в, ал. 11 от
ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта.
При предоставяне на средства под формата на
схеми за държавна помощ (по чл. 51, ал. 1 и 2 от
ЗНЗ) се извършва проверка на работодателите по
Методика за оценка за съответствието на помощ
за заетост по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ, утвърдена
на основание чл. 28з, ал. 4 от ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта.
В случай че в едномесечния срок не се сключи
договор с работодател от списъка на класираните
по реда на т. ІІІ работодатели или сключените
договори са за по-малко от одобрените работни
места, договор се сключва в рамките на неусвоените средства със следващия класиран работодател и допустим за получаване на минимална
помощ по реда на глава девета „а“ от ППЗНЗ
или за получаване на държавна помощ по реда
на глава девета „б“ от ППЗНЗ (за кандидати по
чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ).
3407

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-235
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на гр.
Пордим, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3509
ЗАПОВЕД № РД-18-236
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Борислав, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3510
ЗАПОВЕД № РД-18-237
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3511
ЗАПОВЕД № РД-18-238
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Згалево, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3512
ЗАПОВЕД № РД-18-239
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каменец, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3513
ЗАПОВЕД № РД-18-240
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Катерица, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3514
ЗАПОВЕД № РД-18-241
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Одърне, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3515
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ЗАПОВЕД № РД-18-242
от 10 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3516
ЗАПОВЕД № РД-18-243
от 16 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мугла, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3517
ЗАПОВЕД № КД-14-16
от 16 април 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявление вх. № 01487989/10.12.2018 г. от ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура“ и приложения
към него проект, изработен съгласно чл. 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Рисиманово,
ЕКАТТЕ 62712, община Раднево, одобрени със
Заповед № РД-18-664 от 10.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 62712.19.47:
площ: 136 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.48:
площ: 76 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.49:
площ: 36 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.50:
площ: 1514 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.51:
площ: 41 765 кв. м, нива, собственост на Дияна
Янкова Дикова съгласно н.а. № 1189, том II от
5.12.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.52:
площ: 12 088 кв. м, нива, собственост на Никола
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Тенев Николов съгласно договор за делба на земеделски имот № 87, том II, рег. 1648 от 21.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.53:
площ: 12 144 кв. м, нива, собственост на Донка
Тенева Петкова съгласно договор за делба на земеделски имот № 87, том II, рег. 1648 от 21.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.54:
площ: 931 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.149:
площ: 30 051 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 116, том II, дело
№ 238 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.150:
площ: 31 255 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ –ЕООД, съгласно н.а. № 79, том V,
рег. 1600, дело № 890 от 27.08.2015 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.151:
площ: 27 459 кв. м, нива, собственост на Христо
Атанасов Механдов съгласно н.а. № 11, том VI,
рег. 1625, дело № 1009 от 17.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.153:
площ: 13 062 кв. м, нива, собственост на Георги
Димитров Балев съгласно н.а. № 48, том XI, рег.
3520, дело № 2126 от 21.07.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.154:
площ: 9988 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 105, том I,
рег. 205, дело № 96 от 12.02.2015 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.155:
площ: 9942 кв. м, нива, собственост на Динка
Иванова Маринова съгласно договор за делба
на земеделски имот № 1792, том V, рег. 23 от
30.05.2001 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.156:
площ: 9911 кв. м, нива, собственост на Каньо
Иванов Радев съгласно н.а. № 63, том V, рег. 1674,
дело № 825 от 13.09.2016 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.157:
площ: 30 950 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 117, том II, дело
№ 239 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.158:
площ: 20 575 кв. м, нива, собственост на Каньо
Кънчев Канев съгласно решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 115 от 2.03.1994 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.159:
площ: 8135 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 177, том III,
рег. 875, дело № 568 от 31.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.160:
площ: 8111 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 16, том VII,
рег. 2136, дело № 1226 от 27.09.2013 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.161:
площ: 8109 кв. м, нива, собственост на Мирчо
Кръстев Мирчев съгласно договор за делба на
земеделски имот № 186, рег. 622 от 5.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.162:
площ: 8060 кв. м, нива, собственост на Елка Янева
Мирчева, Грозданка Ганчева Кръстева, Мария
Ганчева Кръстева съгласно договор за делба на
земеделски имот № 186, рег. 622 от 5.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.163:
площ: 17 308 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 118, том II, дело
№ 240 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.164:
площ: 7028 кв. м, нива, собственост на Петър
Тончев Атанасов съгласно н.а. № 78, том V, рег.
1707, дело № 868 от 29.08.2014 г.;
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поземлен имот с идентификатор 62712.22.165:
площ: 18 654 кв. м, нива, собственост на „‚Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 123, том III,
рег. 980, дело № 532 от 28.06.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.166:
площ: 8600 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.167:
площ: 1529 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.168:
площ: 397 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.169:
площ: 2601 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.171:
площ: 15 778 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 42, том II, рег.
424, дело № 248 от 11.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.172:
площ: 14 769 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 35, том II, рег.
413, дело № 260 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.23.45:
площ: 9425 кв. м, нива, собственост на Райчо
Иванов Динчев съгласно решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.23.46:
площ: 12 094 кв. м, нива, собственост на Велика
Бонева Иванова съгласно съдебно-разделителен
протокол № 944, том II от 21.11.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.234:
площ: 7435 кв. м, пасище, собственост на Община
Раднево съгласно АЧОС № 4879 от 27.07.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.235:
площ: 295 кв. м, за местен път, собственост на
Община Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.236:
площ: 3018 кв. м, за железопътна гара, спирка,
собственост на държавата чрез НКЖИ съгласно АПДС № 41, том II, рег. 423, дело № 247 от
11.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.237:
площ: 23 207 кв. м, пасище, собственост на Община Раднево съгласно протокол на ПК за предоставяне земи за стопанисване от общината по
чл. 19 ЗСПЗЗ № 1 от 17.10.2008 г., АЧОС № 4887
от 27.07.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.238:
площ: 15 145 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.239:
площ: 15 389 кв. м, нива, собственост на Марко
Тенев Георгиев съгласно договор за делба на земеделски имот № 28, том III, рег. 2156 от 8.10.2010 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.240:
площ: 25 810 кв. м, нива, собственост на Господин
Йорданов Динев, н.а. № 1043, том II, дело № 2623
от 20.11.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.160:
площ: 18 757 кв. м, нива, собственост на Таня
Русева Грозева съгласно н.а. № 97, том III, рег.
954, дело № 489 от 15.05.2014 г.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5   

поземлен имот с идентификатор 62712.34.161:
площ: 14 278 кв. м, нива, собственост на Община
Раднево съгласно АЧОС № 5346 от 26.03.2008 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.163:
площ: 19 878 кв. м, нива, собственост на Мирослав Ванев Желязков съгласно н.а. № 70, том V,
рег. 1435, дело № 868 от 23.07.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.164:
площ: 9960 кв. м, нива, собственост на Димитър Тодоров Генев съгласно договор за делба
на земеделски имот № 259, том VI, рег. 2859 от
19.10.2004 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.165:
площ: 11 557 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агро инвест“ – ЕООД, съгласно н.а. № 34, том
III, рег. 953, дело № 440 от 29.04.2011 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.166:
площ: 6748 кв. м, нива, собственост на Иван
Господинов Динев съгласно н.а. № 1086, том II,
дело № 2690 от 26.11.1997 г., Иван Тенев Буров
съгласно н.а. № 1273, том II от 28.12.1995 г.,
Тихомир Валентинов Икемджиев съгласно н.а.
№ 1241, том II от 11.12.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.167:
площ: 6642 кв. м, нива, собственост на Желязко
Динков Желязков съгласно договор за делба
на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от
16.04.2007 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.168:
площ: 6569 кв. м, нива, собственост на Петър
Иванов Тенев съгласно договор за делба на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от 16.04.2007 г.
на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.169:
площ: 3630 кв. м, нива, собственост на Танка
Петкова Драгиева съгласно договор за делба
на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от
16.04.2007 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.170:
площ: 3571 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.171:
площ: 3581 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.174:
площ: 15 293 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 34, том II, рег.
412, дело № 239 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.175:
площ: 12 251 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 32, том II, рег.
410, дело № 237 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.149:
площ: 1763 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.150:
площ: 8648 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.151:
площ: 12 098 кв. м, пасище, собственост на Община
Раднево съгласно протокол № 1 от 17.10.2008 г.
на ПК за предоставяне земи за стопанисване
от общината по чл. 19 ЗСПЗЗ, АЧОС № 4891 от
27.07.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.152:
площ: 5833 кв. м, за местен път, собственост на
Община Раднево;
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поземлен имот с идентификатор 62712.36.153:
площ: 2051 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.154:
площ: 2775 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 36, том II, рег.
414, дело № 241 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.37.13:
площ: 17 470 кв. м, нива, собственост на Коста
Георгиев Костов, Димо Георгиев Костов съгласно
н.а. № 327, том II, дело № 559 от 6.04.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.37.14:
площ: 29 628 кв. м, нива, собственост на Марийка
Димова Митрева съгласно н.а. № 37, том II от
26.01.1995 г.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 62712.19.1:
площ: 42 017 кв. м, нива, собственост на Дияна
Янкова Дикова съгласно н.а. № 1189, том II, от
5.12.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.3:
площ: 12 208 кв. м, нива, собственост на Никола Тенев Николов съгласно договор за делба
на земеделски имот № 87, том II, рег. 1648 от
21.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.4:
площ: 12 209 кв. м, нива, собственост на Донка
Тенева Петкова съгласно договор за делба на земеделски имот № 87, том II, рег. 1648 от 21.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.32:
площ: 2396 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.19.46:
площ: 932 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.1:
площ: 30 207 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 116, том II, дело
№ 238 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.2:
площ: 31 297 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 79, том V,
рег. 1600, дело № 890 от 27.08.2015 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.3:
площ: 27 466 кв. м, нива, собственост на Христо
Атанасов Механдов съгласно н.а. № 11, том VI,
рег. 1625, дело № 1009 от 17.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.6:
площ: 31 158 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 117, том II, дело
№ 239 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.7:
площ: 20 589 кв. м, нива, собственост на Каньо
Кънчев Канев съгласно решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 115 от 2.03.1994 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.9:
площ: 17 473 кв. м, нива, собственост на Дженка
Динева Дикова съгласно н.а. № 118, том II, дело
№ 240 от 23.02.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.12:
площ: 13 077 кв. м, нива, собственост на Георги
Димитров Балев съгласно н.а. № 48, том XI, рег.
3520, дело № 2126 от 21.07.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.14:
площ: 9998 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 105, том I,
рег. 205, дело № 96 от 12.02.2015 г.;
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поземлен имот с идентификатор 62712.22.15:
площ: 9999 кв. м, нива, собственост на Динка
Иванова Маринова съгласно договор за делба
на земеделски имот № 1792, том V, рег. 23 от
30.05.2001 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.16:
площ: 9999 кв. м, нива, собственост на Каньо
Иванов Радев съгласно н.а. № 63, том V, рег. 1674,
дело № 825 от 13.09.2016 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.17:
площ: 8136 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 177, том III,
рег. 875, дело № 568 от 31.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.18:
площ: 8135 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 16, том VII,
рег. 2136, дело № 1226 от 27.09.2013 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.19:
площ: 8136 кв. м, нива, собственост на Мирчо
Кръстев Мирчев съгласно договор за делба на
земеделски имот № 186, рег. 622 от 5.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.20:
площ: 8137 кв. м, нива, собственост на Елка Янева
Мирчева, Грозданка Ганчева Кръстева, Мария
Ганчева Кръстева съгласно договор за делба на
земеделски имот № 186, рег. 622 от 5.03.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.21:
площ: 7082 кв. м, нива, собственост на Петър
Тончев Атанасов съгласно н.а. № 78, том V, рег.
1707, дело № 868 от 29.08.2014 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.22:
площ: 19 745 кв. м, нива, собственост на „‚Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 123, том III,
рег. 980, дело № 532 от 28.06.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.32:
площ: 6656 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.54:
площ: 9647 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.111:
площ: 12 498 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 42, том II, рег.
424, дело № 248 от 11.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.22.147:
площ: 11 285 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 35, том II, рег.
413, дело № 260 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.23.3:
площ: 9500 кв. м, нива, собственост на Райчо
Иванов Динчев съгласно решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 № 115 от 2.03.1994 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.23.5:
площ: 12 099 кв. м, нива, собственост на Велика
Бонева Иванова съгласно съдебно-разделителен
протокол № 944, том II от 21.11.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.4:
площ: 26 717 кв. м, нива, собственост на Господин Йорданов Динев съгласно н.а. № 1043, том
II, дело № 2623 от 20.11.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.7:
площ: 23 715 кв. м, пасище, собственост на Община Раднево съгласно протокол на ПК за предоставяне земи за стопанисване от общината по
чл. 19 ЗСПЗЗ № 1 от 17.10.2008 г., АЧОС № 4887
от 27.07.2006 г.;
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поземлен имот с идентификатор 62712.32.17:
площ: 15 416 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.18:
площ: 15 415 кв. м, нива, собственост на Марко
Тенев Георгиев съгласно договор за делба на земеделски имот № 28, том III, рег. 2156 от 8.10.2010 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.90:
площ: 3037 кв. м, за железопътна гара, спирка,
собственост на държавата чрез НКЖИ съгласно АПДС № 41, том II, рег. 423, дело № 247 от
11.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.91:
площ: 301 кв. м, за местен път, собственост на
Община Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.32.92:
площ: 7695 кв. м, пасище, собственост на Община
Раднево съгласно АЧОС № 4879 от 27.07.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.2:
площ: 20 002 кв. м, нива, собственост на Мирослав Ванев Желязков съгласно н.а. № 70, том V,
рег. 1435, дело № 868 от 23.07.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.4:
площ: 11 598 кв. м, нива, собственост на „Омега
Агро инвест“ – ЕООД, съгласно н.а. № 34, том
III, рег. 953, дело № 440 от 29.04.2011 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.6:
площ: 6790 кв. м, нива, собственост на Иван
Господинов Динев съгласно н.а. № 1086, том II,
дело № 2690 от 26.11.1997 г., Иван Тенев Буров
съгласно н.а. № 1273, том II от 28.12.1995 г.,
Тихомир Валентинов Икемджиев съгласно н.а.
№ 1241, том II от 11.12.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.14:
площ: 10 001 кв. м, нива, собственост на Димитър Тодоров Генев съгласно договор за делба
на земеделски имот № 259, том VI, рег. 2859 от
19.10.2004 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.18:
площ: 19 450 кв. м, нива, собственост на Таня
Русева Грозева съгласно н.а. № 97, том III, рег.
954, дело № 489 от 15.05.2014 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.19:
площ: 15 723 кв. м, нива, собственост на Община
Раднево съгласно АЧОС № 5346 от 26.03.2008 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.20:
площ: 3704 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.21:
площ: 3704 кв. м, нива, собственост на „Йоана – КР“ – ЕООД, съгласно н.а. № 85, том I,
рег. 179, дело № 84 от 2.02.2017 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.22:
площ: 3704 кв. м, нива, собственост на Танка
Петкова Драгиева съгласно договор за делба
на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от
16.04.2007 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.23:
площ: 6673 кв. м, нива, собственост на Петър
Иванов Тенев съгласно договор за делба на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от 16.04.2007 г.
на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.24:
площ: 6672 кв. м, нива, собственост на Желязко
Динков Желязков съгласно договор за делба
на земеделски имот № 250, том II, рег. 991 от
16.04.2007 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.31:
площ: 13 563 кв. м, за друг поземлен имот за
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движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 34, том II, рег.
412, дело № 239 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.34.147:
площ: 9401 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 32, том II, рег.
410, дело № 237 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.1:
площ: 13 005 кв. м, пасище, собственост на Община Раднево съгласно протокол на ПК за предоставяне земи за стопанисване от общината по
чл. 19 ЗСПЗЗ № 1 от 17.10.2008 г., АЧОС № 4891
от 27.07.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.43:
площ: 1772 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Раднево
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.99:
площ: 5853 кв. м, за местен път, собственост на
Община Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.102:
площ: 8691 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.111:
площ: 1785 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ;
поземлен имот с идентификатор 62712.36.147:
площ: 1796 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата
чрез НКЖИ съгласно АПДС № 36, том II, рег.
414, дело № 241 от 10.04.2018 г. на СВ – Раднево;
поземлен имот с идентификатор 62712.37.3:
площ: 29 999 кв. м, нива, собственост на Марийка
Димова Митрева съгласно н.а. № 37, том II, от
26.01.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 62712.37.6:
площ: 17 498 кв. м, нива, собственост на Коста
Георгиев Костов, Димо Георгиев Костов съгласно
н.а. № 327, том II, дело 559 от 6.04.1995 г.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3518

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 49.12
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 от
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 32278.78.8 по КК на гр. Игнатиево, община
Аксаково (стар номер 078008 по КВС на землище
гр. Игнатиево) с цел отреждането му за логистична и складова дейност, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Соп; Ет./h/ – 3(10); Пл. – 60 %; Кинт.
1,2; Озел. – 25 %.
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Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
3421
РЕШЕНИЕ № 49.15
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПУР) за изменение на действащия план
на с. Въглен в частта му изработване на плансхема за дъждовна канализация като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
3422

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 48-5
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен
имот (ПИ) 72624.274.87 (местен път – публична
общинска собственост) за обект: „Интегриран
проек т за подобряване на водни я сек тор в
гр. Добрич“ – фаза 1, ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТ-а,
обхващащ частта от проекта извън границите на
урбанизираните територии.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.

3439

Председател:
И. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 48-6
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище – публична
общинска собственост) и 72624.274.86 (път от
републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич“ – фаза
1, ВиК – разпределителна водопроводна и кана-
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лизационна мрежа – 3 ЛОТ-а, обхващащ частта
от проекта извън границите на урбанизираните
територии.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
3440
РЕШЕНИЕ № 48-7
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и
72624.474.81 (за движение и транспорт – публична
държавна собственост) за обект: „Интегриран
проек т за подобряване на водни я сек тор в
гр. Добрич“ – фаза 1, ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТ-а,
обхващащ частта от проекта извън границите на
урбанизираните територии до разпределителна
шахта в ПИ 72624.474.82.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
3441

ОБЩИНА ЗАВЕТ
РЕШЕНИЕ № 449
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Завет, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места
за обект „Трасе на кабел 20 kV до нов трафопост
тип БКТП 630 kVA 20/0,4 kV, разположен в УПИ
XX, за „Производствени и складови дейности“
от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния съд – Разград, чрез Общинския съвет –
гр. Завет, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Е. Исмаил
3406

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 998
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка
с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
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приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищни
имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521,
с площ 507 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес: Казанлък, ул. Петьо
Ганин; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м); представлява урегулиран
поземлен имот (УПИ) Х-9105, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385
по ПУП, одобрен с решения № 684 и № 777 от
2013 г. на ОбС – гр. Казанлък.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.363,
с площ 173 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК; адрес: Казанлък, ул. Петьо
Ганин; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м); представлява урегулиран
поземлен имот (УПИ) I-17, отреден „За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385 по ПУП,
одобрен с решения № 684 и № 777 от 2013 г. на
ОбС – гр. Казанлък.
3. Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, със
застроена площ 75 кв. м по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК; адрес: Казанлък; сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.391; брой етажи: 1, предназначение:
сграда за търговия.
Председател:
Н. Златанов
3427
РЕШЕНИЕ № 1003
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС
№ 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 375 от
23.02.2017 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.502.3973 с площ 322 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
изпълнителния директор на АГКК, адрес: Казанлък, кв. 48; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 52 500 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в Търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3428
РЕШЕНИЕ № 1008
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
25.09.2003 г.) и свое Решение № 865 от 26.09.2018 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се проведат
публични търгове с явно наддаване за продажба
на следните общински нежилищни имоти: поземлен имот с идентификатор 40292.66.657 с площ
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1319 кв. м, поземлен имот с идентификатор
40292.66.658 с площ 1348 кв. м, поземлен имот с
идентификатор 40292.66.659 с площ 2078 кв. м, поземлен имот с идентификатор 40292.66.660 с площ
522 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Крън, одобрени със Заповед № РД18-21 от 3.01.2018 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с адрес: гр. Крън, община Казанлък,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
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№

Обект

1.

Поземлен имот с идентификатор 40292.66.657

8600

2.

Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658

8800

3.

Поземлен имот с идентификатор 40292.66.659

13 500

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3429

4.

Поземлен имот с идентификатор 40292.66.660

5200

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Пазарна
оценка, лв.
без ДДС

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в Търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,

РЕШЕНИЕ № 815
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 150, ал. 3 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и изложените мотиви в докладната записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП в частта му
план за регулация за УПИ ІІ с идентификатор
по кадастрална карта 51500.503.409 в кв. 10А по
плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър, и план
за регулация за поземлен имот 51500.503.454,
местност Кокалу, гр. Несебър, граничещи с
имоти с идентификатори по кадастрална карта
51500.503.331 и 51500.510.70 – отредени за второстепенни улици като част от КПИИ, с който план
се оформя кръгово кръстовище с малък радиус на
вътрешния кръг 5 м и ленти за движение в него
с ширина 8 м, продължава се западният тротоар
с ширина 3 м и връзката му с ПИ 51500.503.454,
с което се отнема част от УПИ ІІ. Преоформят
се бордюрните криви в обсега на разработката
в кв. 28 в ж.к. Черно море и южният бордюр на
пътя Несебър – Равда, като се оформят и средни
разделителни острови. Запазва се входното кръстовище при о.т. 118а, част от ПИ 51500.503.454
(45 кв. м) се превръща в прилежащ тротоар и
платно на пътя в района на кръговото кръстовище.
С изменението за улица от УПИ ІІ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.409 в
кв. 10А по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър, се отнемат 436 кв. м, а от поземлен имот с
идентификатор 51500.503.454, местност Кокалу,
гр. Несебър, се отнемат 45 кв. м. След промяната
площта на УПИ ІІ в кв. 10А с идентификатор
по кадастрална карта 51500.503.409 е 796 кв. м, а
площта на имот с идентификатор 51500.503.454 е
11 770 кв. м. Двата имота запазват отреждането
си. С изменението площта на поземлен имот с
идентификатор 51500.503.331 става 15 934 кв. м,
а площта на поземлен имот с идентификатор
51500.510.70 става 23 891 кв. м.
Решението за одобряване на ПУП ведно с останалите части на КПИИ, в т.ч. разрешението за
строеж следва да бъдат съобщени едновременно
чрез обнародването им в „Държавен вестник“.
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Решението ведно с останалите части на КПИИ
може да бъде оспорено пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнородването
в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Кулев
3448

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 729
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 и 9 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Павликени, реши:
1. Допълва раздел трети „Продажба на имоти“,
т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол“ от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2019 г., приета
от Общинския съвет – гр. Павликени, със следния имот: склад със застроена площ 53,58 кв. м,
разположен в североизточния ъгъл на първи
(сутеренен) етаж от комбинирана сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и търговски обект
(„Гастроном“), намиращ се в УПИ I, квартал 81
по ПУП на гр. Павликени, при граници и съседи
на имота: от изток – бул. Руски, от запад – ул.
Георги Кирков, от север – пл. Свобода, и от
юг – улица, актуван с АОС № 272/19.10.2000 г.,
вписан в регистрите на Службата по вписванията
на 21.05.2007 г., рег. № 2173, том 1351, стр. 1333.
2. Допълва Списъка на обектите, обявени за
приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на
Общинския съвет – гр. Павликени (ДВ, бр. 116 от
2002 г.), със следния обект: склад със застроена
площ 53,58 кв. м, разположен в североизточния
ъгъл на първи (сутеренен) етаж от комбинирана
сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и
търговски обект („Гастроном“), намиращ се в
УПИ I, квартал 81 по ПУП на гр. Павликени,
при граници и съседи на имота: от изток – бул.
Руски, от запад – ул. Георги К ирков, от север – пл. Свобода, и от юг – улица, актуван с
АОС № 272/19.10.2000 г., вписан в регистрите на
Службата по вписванията на 21.05.2007 г., рег.
№ 2173, том 1351, стр. 1333.
3. Дава съгласие да се извърши приватизация
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:
обект на търга – недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ склад
със застроена площ 53,58 кв. м, разположен в
североизточния ъгъл на първи (сутеренен) етаж
от комбинирана сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и търговски обект („Гастроном“),
намиращ се в УПИ I, квартал 81 по ПУП на гр.
Павликени, при граници и съседи на имота: от
изток – бул. Руски, от запад – ул. Георги Кирков,
от север – пл. Свобода, и от юг – улица, актуван
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с АОС № 272/19.10.2000 г., вписан в регистрите
на Службата по вписванията на 21.05.2007 г., рег.
№ 2173, том 1351, стр. 1333;
начална тръжна цена – 39 550 лв. без ДДС;
сделката е необлагаема по ЗДДС;
стъпка на наддаване – 500 лв.;
депозит за участие в търга – 3900 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени; краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга;
цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени и
се получава от отдел „Общинска собственост и
стопански дейности“ в Информационния център
на Община Павликени след представяне на документ за платена цена; тръжната документация
се закупува до 12 ч. на деня, предхождащ деня
на провеждане на търга;
предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура;
оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата;
търгът ще се проведе на 16-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени; при неявяване на кандидати ще
бъде проведен повторен търг при същите условия
15 дни след датата на провеждане на първата
тръжна процедура за обекта;
достигнатата крайна тръжна цена се заплаща
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
5. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа да представения от комисията протокол.
6. Всички действително направени разходи по
процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.
7. Купувачът се задължава да затвори подходите към склада откъм ресторант „Ракета“ и
търговски обект („Гастроном“).
8. Ку пу вачът се задъл жава да подсиг у ри
нормалната експлоатация на съществуващите
водопровод и канализация. За целта, ако сегашното им местоположение пречи на нормалната
експлоатация на помещението, следва да ги
премести, като запази съществуващия капацитет.
9. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.
Председател:
В. Антонова
3458
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-6
от 17 април 2019 г.
На основание чл. 128, ал. 12, т. 1, чл. 129, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ и във връзка с постъпили заявления с вх. № 04-00-4/8.01.2019 г. и вх. № 19613-(2)/12.04.2019 г. в Областната администрация – Перник, от зам.-министъра на регионалното
развитие и благоустройството, представляван чрез  
Мирослава Мирчева, за одобряване на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Канализационни помпени станции
КПС 1 и КПС 2 и напорен тръбопровод от КПС
1, кв. Върба, до КПС 2 – гр. Радомир, и от КПС
2, гр. Радомир, до ПСОВ – гр. Батановци“, както
и въз основа на Заповед № РР-19 от 10.12.2018 г.
и Заповед № РР-5 от 11.04.2019 г. на областния
управител за допускане изработване на проект
на ПУП – ПП и протокол № 1 от 15.03.2019 г.
от заседание на Областния експертен съвет по
устройство на територията, на който е разглеждан проектът, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС
2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. Върба, до
КПС 2 – гр. Радомир, и от КПС 2, гр. Радомир,
до ПСОВ – гр. Батановци“,   с възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и изпълнител Обединение
„ЕРА 2015“ – ДЗЗД. Предвиденото трасе попада
на територията на землища:
1. гр. Батановци, община Перник (поземлени имоти с идентификатори: № 72223.12.189,
№ 72223.12.193 и № 72223.12.188);
2. с. Лесковец, община Перник: (14 бр. поземлени имоти земеделска територия, приложени в одобрено задание със Заповед № РР-19 от
10.12.2018 г. на областния управител), и
3. гр. Радомир, община Радомир: (112 бр. поземлени имоти земеделска територия, приложени в одобрено задание със Заповед № РР-19 от
10.12.2018 г. на областния управител).
Към проекта за ПУП – ПП са приложени:
съгласувателни писма и становища от централни,
териториални администрации, специализирани
контролни органи, експлоатационни дружества,
както и инженерно-геоложки и хидрогеоложки
условия по трасето, описани в инженерно-геоложко проучване за реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция
на канализационна мрежа на гр. Радомир, кв.
Върба – ниска зона, и изграждане на два броя
канализационни помпени станции и тласкател
до ПСОВ – гр. Батановци.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 1 и
2 от ЗУТ в двете общини съгласно писмо с изх.
№ 19/СЛУ-739-3/27.03.2019 г. на Община Перник
и писмо с изх. № АБ-92-00-6(1)/11.04.2019 г. на
Община Радомир, като в законоустановения
едномесечен срок не са постъпили писмени възражения, предложения или искания по проекта.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на възложителя, до кмета на община Перник
и кмета на община Радомир.
Областен управител:
Ир. Соколова
3405
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1170
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно
ел.захранване до УПИ I-098035, поземлен имот
с идентификатор 47189.98.35 по КККР, местност
Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, преминаващо през поземлен имот
с идентификатор 47189.98.492 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, съгласно приложените 3 броя скицапроект и 3 броя регистър на засегнатите имоти,
съгласуван от началника на СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
3459

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1109
от 18 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на реална част от масивна
триетажна сграда със застроена площ 85 кв. м,
заедно с 5 % ид.ч. от общите части на сградата,
разположена на първи етаж със самостоятелен
вход от източната част на сградата, състояща се
от книжарница, склад, преддверие и сервизни
помещения, изградена в поземлен имот № 502.554,
кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, община Русе, предмет на АОС № 8183 от 20.04.2017 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 14 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 1000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

3438

За председател:
Д. Кънчев

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 082
от 23 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 16 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 3
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България Общинският
съвет – гр. Севлиево, реши:
1. Променя границите на кметство Батошево,
като присъединява към територията му населените места Карамичевци и Кастел.
2. Променя границите на кметство Душево,
като присъединява към територията му населените
места Душевски колиби и Корията.
3. Променя границите на кметство Стоките,
като присъединява към територията му населените места Валевци, Купен, Попска, Селище,
Тумбалово и Угорелец.
4. Променя границите на кметство Шумата,
като присъединява към територията му населено
място Енев рът.
Председател:
Здр. Лалева
3430
6. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУ Т) съобщава, че е издал Заповед № РС39 от 7.05.2019 г. за допълване на Разрешение
за строеж № 19 от 19.10.2007 г., издадено от
главния архитект на община Рила, за строеж:
„Институционално-търговска структура източно
от Самоковската порта на Рилския манастир“,
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с подобекти: „Блок I“, „Блок II“, „Блок III“ и
„Блок IV“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по
КК и КР на землището на Рилския манастир,
община Рила, с въвеждане на следните етапи:
Първи етап: подобекти – Подпорна стена, служебен път, благоустройство и паркоустройство.
Втори етап: подобекти – Блок 1, Блок 2, Блок
3, Блок 4 и площадкови ВиК и ел. мрежи, с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 от А дминистративнопроцесуални я
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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3630
2. – 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 № РС40 от 13.05.2019 г. за обект: Път І-9 „Слънчев
бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие
от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж
по проект)“, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването 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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3634
34. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 42/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Нели Георгиева Димитрова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3549
35. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 47/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Орлин Николов Борисов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3550
36. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 35/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Красимир Петров Иванов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3551
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37. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 38/2019 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Марианна Димитрова Георгиева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
3552
38. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 49/2019 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Параскева Георгиева Георгиева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
3553
39. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 50/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Петко Георгиев Николов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3554
40. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 53/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Райко Асенов Семерджиев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3555
41. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 57/2019 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Таньо Байков Танев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3556
42. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 63/2019 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Цанко Бенчов Вътев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3557
43. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 32/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Катя Иванова Викьова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
3558
88. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности:
доцент по: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването
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и фармацията“ към катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“ – половин щатна длъжност; професор по: област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Неврология“ към катедра
„Неврология“ за преподаването на български
и английски език – един, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, Научен
отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032)602 224, e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
3493
1. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
на Промишлена зона-юг, гр. Девня, във фаза
„предварителен проект“, обхващащ поземлени
имоти с идентификатори 20482.98.39, 20482.124.1,
2 0 4 8 2 .1 2 4 . 3 , 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 0 0 , 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 01 ,
2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 0 2 , 2 0 4 8 2 .1 2 5 . 2 , 2 0 4 8 2 .1 2 5 .1 2 ,
20482.125.15, 20482.125.16, 20482.125.22, 20482.125.27,
20482.125.28, 20482.125.29, 20482.125.32, 20482.125.45,
2 0 4 8 2 .1 2 5.70 2 , 2 0 4 8 2 .1 2 5.69 8 , 2 0 4 8 2 .1 2 5.9 9 7,
20482.125.999, 20482.125.10 0 0, 20482.125.10 01,
20482.150.4, 20482.159.36, 20482.185.13, 20482.186.9,
20482.245.10, 20482.282.59, 20482.505.1, 20482.505.2,
20482.505.6, 20482.505.7, 20482.505.10, 20482.505.12,
20482.505.15, 20482.505.21, 20482.505.22, 20482.505.23,
20482.505.24, 20482.505.26, 20482.505.27, 20482.505.29,
20482.505.30, 20482.505.33, 20482.505.36, 20482.505.41,
2 0 4 82 . 505.42 , 2 0 4 82 . 505.4 4, 2 0 4 82 . 505.6 4,
20482.505.88, 20482.505.92, 20482.505.97, 20482.505.98,
2 0 4 8 2 . 50 5.10 0 , 2 0 4 8 2 . 50 5.10 2 , 2 0 4 8 2 . 50 5.10 3,
2 0 4 8 2 . 50 5.10 5, 2 0 4 8 2 . 50 5.10 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.10 9,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.111, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.117, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.119,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.14 0 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.141, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.142 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.143, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.14 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.145,
2 0 4 8 2 . 50 5.14 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.162 , 2 0 4 8 2 . 50 5.16 3,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.17 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.175, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.17 7,
2 0 4 82 . 50 5.18 0 , 2 0 4 82 . 50 5.181, 2 0 4 82 . 50 5.2 0 0 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 01, 2 0 4 82 . 50 5.2 03, 2 0 4 82 . 50 5.2 0 6 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 0 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 210 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 21 3,
2 0 4 82 . 50 5.214 , 2 0 4 82 . 50 5.2 21, 2 0 4 82 . 50 5.2 2 3,
2 0 4 82 . 50 5.22 4, 2 0 4 82 . 50 5.22 5, 2 0 4 82 . 50 5.22 6 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 29, 2 0 4 82 . 50 5.2 3 0 , 2 0 4 82 . 50 5.2 31,
2 0 4 82 . 50 5.2 35, 2 0 4 82 . 50 5.2 36 , 2 0 4 82 . 50 5.2 39,
2 0 4 82 . 50 5.2 41, 2 0 4 82 . 50 5.2 42 , 2 0 4 82 . 50 5.2 43,
2 0 4 82 . 50 5.2 4 6 , 2 0 4 82 . 50 5.2 47, 2 0 4 82 . 50 5.2 4 8 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 50 , 2 0 4 82 . 50 5.2 51, 2 0 4 82 . 50 5.2 52 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 53, 2 0 4 82 . 50 5.2 54 , 2 0 4 82 . 50 5.2 55,
2 0 4 82 . 50 5.2 56 , 2 0 4 82 . 50 5.2 57, 2 0 4 82 . 50 5.2 59,
2 0 4 82 . 50 5.2 6 0 , 2 0 4 82 . 50 5.2 61, 2 0 4 82 . 50 5.2 62 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 63, 2 0 4 82 . 50 5.2 6 4, 2 0 4 82 . 50 5.2 65,
2 0 4 82 . 50 5.2 6 6 , 2 0 4 82 . 50 5.2 8 7, 2 0 4 82 . 50 5.2 89,
2 0 4 82 . 50 5.29 0 , 2 0 4 82 . 50 5.291, 2 0 4 82 . 50 5.29 2 ,
2 0 4 82 . 50 5.29 3, 2 0 4 82 . 50 5.29 4, 2 0 4 82 . 50 5.295,
2 0 4 82 . 50 5.29 6 , 2 0 4 82 . 50 5.29 7, 2 0 4 82 . 50 5.29 8 ,
2 0 4 82 . 50 5.29 9, 2 0 4 82 . 50 5. 3 0 0 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 01,
2 0 4 82 . 505. 3 0 2 , 2 0 4 82 . 505. 3 03, 2 0 4 82 . 505. 3 0 4,
2 0 4 82 . 50 5. 3 0 5, 2 0 4 82 . 50 5. 3 0 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 0 7,
2 0 4 82 . 50 5. 3 0 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 0 9, 2 0 4 82 . 50 5. 310 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 31 2 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 314 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 316 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 317, 2 0 4 8 2 . 50 5. 318 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 32 0 ,
2 0 4 82 . 50 5. 321, 2 0 4 82 . 50 5. 32 3, 2 0 4 82 . 50 5. 32 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 32 5, 2 0 4 82 . 50 5. 32 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 329,
2 0 4 82 . 50 5. 33 0 , 2 0 4 82 . 50 5. 331, 2 0 4 82 . 50 5. 332 ,
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2 0 4 82 . 50 5. 33 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 335, 2 0 4 82 . 50 5. 336 ,
2 0 4 82 . 50 5. 337, 2 0 4 8 2 . 50 5. 3 41, 2 0 4 8 2 . 50 5. 3 4 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 3 45, 2 0 4 82 . 50 5. 3 4 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 47,
2 0 4 82 . 50 5. 3 4 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 49, 2 0 4 82 . 50 5. 350 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 351, 2 0 4 8 2 . 50 5. 353, 2 0 4 8 2 . 50 5. 354 ,
2 0 4 82 . 50 5. 355, 2 0 4 8 2 . 50 5. 357, 2 0 4 8 2 . 50 5. 3 62 ,
2 0 4 82 . 50 5. 363, 2 0 4 82 . 50 5. 36 4, 2 0 4 82 . 50 5. 365,
2 0 4 82 . 50 5. 36 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 367, 2 0 4 82 . 50 5. 36 8 ,
2 0 4 82 . 50 5. 3 69, 2 0 4 8 2 . 50 5. 370 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 371,
2 0 4 82 . 50 5. 372 , 2 0 4 82 . 50 5. 373, 2 0 4 82 . 50 5. 374 ,
2 0 4 82 . 50 5. 375, 2 0 4 82 . 50 5. 376 , 2 0 4 82 . 50 5. 39 2 ,
2 0 4 82 . 50 5. 39 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 395, 2 0 4 82 . 50 5. 39 9,
2 0 4 82 . 50 5.4 0 0 , 2 0 4 82 . 50 5.4 01, 2 0 4 82 . 50 5.4 0 2 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 0 3, 2 0 4 82 . 50 5.4 0 4, 2 0 4 82 . 50 5.4 0 5,
2 0 4 82 . 50 5.4 0 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 0 7, 2 0 4 8 2 . 50 5.414 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.419, 2 0 4 8 2 . 50 5.42 0 , 2 0 4 8 2 . 50 5.421,
2 0 4 82 . 50 5.42 2 , 2 0 4 82 . 50 5.42 3, 2 0 4 82 . 50 5.42 5,
2 0 4 82 . 50 5.42 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.42 7, 2 0 4 8 2 . 50 5.42 8 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.431, 2 0 4 8 2 . 50 5.432 , 2 0 4 8 2 . 50 5.439,
2 0 4 82 . 50 5.4 4 0 , 2 0 4 82 . 50 5.4 42 , 2 0 4 82 . 50 5.4 43,
2 0 4 82 . 50 5.4 45, 2 0 4 82 . 50 5.4 4 6 , 2 0 4 82 . 50 5.4 47,
2 0 4 82 . 50 5.4 4 8 , 2 0 4 8 2 . 50 5.450 , 2 0 4 8 2 . 50 5.451,
2 0 4 8 2 . 50 5.452 , 2 0 4 8 2 . 50 5.454 , 2 0 4 8 2 . 50 5.455,
2 0 4 82 . 50 5.456 , 2 0 4 8 2 . 50 5.458 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 61,
2 0 4 82 . 50 5.4 62 , 2 0 4 82 . 50 5.4 63, 2 0 4 82 . 50 5.4 6 6 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 67, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 6 8 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 69,
2 0 4 82 . 50 5.479, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 81, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 8 4 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 8 5, 2 0 4 82 . 50 5.4 8 7, 2 0 4 82 . 50 5.4 8 8 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 89, 2 0 4 8 2 . 50 5.491, 2 0 4 8 2 . 50 5.49 2 ,
2 0 4 82 . 50 5.49 3, 2 0 4 8 2 . 50 5.49 4 , 2 0 4 8 2 . 50 5.49 5,
2 0 4 82 . 50 5.49 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.49 7, 2 0 4 8 2 . 50 5.49 8 ,
2 0 4 82 . 50 5.49 9, 2 0 4 82 . 50 5. 50 0 , 2 0 4 82 . 50 5. 501,
2 0 4 82 . 50 5. 50 2 , 2 0 4 82 . 50 5. 50 3, 2 0 4 82 . 50 5. 50 9,
2 0 4 8 2 . 50 5. 510 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 511, 2 0 4 8 2 . 50 5. 51 2 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 51 3, 2 0 4 8 2 . 50 5. 51 5, 2 0 4 8 2 . 50 5. 516 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 517, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 518 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 519,
2 0 4 82 . 50 5. 521, 2 0 4 82 . 50 5. 52 2 , 2 0 4 82 . 50 5. 52 3,
2 0 4 82 . 50 5. 52 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 52 5, 2 0 4 82 . 50 5. 52 6 ,
2 0 4 82 . 50 5. 527, 2 0 4 82 . 50 5. 52 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 53 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 54 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 547, 2 0 4 82 . 50 5. 54 8 ,
2 0 4 82 . 50 5. 554 , 2 0 4 82 . 50 5. 555, 2 0 4 82 . 50 5. 556 ,
2 0 4 82 . 50 5. 56 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 569, 2 0 4 82 . 50 5. 570 ,
2 0 4 82 . 50 5. 582 , 2 0 4 82 . 50 5. 58 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 58 7,
2 0 4 82 . 50 5. 59 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 59 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 59 9,
2 0 4 8 2 . 50 5.6 0 3, 2 0 4 8 2 . 50 5.611, 2 0 4 8 2 . 50 5.61 2 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.61 3, 2 0 4 8 2 . 50 5.614 , 2 0 4 8 2 . 50 5.6 33,
20482.505.634 по кадастралната карта на землището на гр. Девня. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.
3388
4. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на ПУП – ПП за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за трасе
на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“. С
проекта за ПУП – ПП за трасе на водопровод се
предвижда да се осигури вода чрез водоснабдителна система, захранваща се от напорен водоем
„Чуково“. Довеждащият водопровод ще бъде с
тръби РЕ с ∅ 75/4,5 мм, с дължина на трасето от
650 м и сервитут 3 м – по 1,5 м от двете страни
на водопровода. Трасето започва от резервоар
в ПИ 027002 в землище с. Чуково, преминава
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през имоти – общинска и частна собственост, в
землището на селото, така както е показано в
текстовата и графичната част на проекта. Проектът
за ПУП – ПП може да се разгледа в общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Дряново.
3426
3. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за трасе на линеен обект за
изграждане на „Надземен тръбопровод за пренос
на компресиран природен газ (метан)“ от поземлен
имот с идентификатор № 06598.12.25, местност
Брусненски слог в землището на с. Брусен, до
поземлен имот с идентификатор № 47714.500.2408
в урбанизираната територия на гр. Мездра. Проектите са на разположение в сградата на Община
Мездра, стая 105. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проектите и да изкажат
предложения или възражения по тях.
3507
3. – Община Несебър на основание чл. 150,
ал. 8 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 815 от
31.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Несебър,
е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план в частта му план за регулация за
УПИ ІІ, кв. 10А, с идентификатор по одобрена
КК 51500.503.409 по плана на ж.к. Черно море,
гр. Несебър, и план за регулация на поземлен
имот 51500.503.454, местност Кокалу, гр. Несебър, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от: 1. проект
за изменение на подробен устройствен план в
частта му относно план за регулация за УПИ ІІ,
к в. 10А , с и ден т ификат ор по одобрена К К
51500.503.409 по плана на ж.к. Черно море, гр.
Несебър, и план за регулация на поземлен имот
51500.503.454, местност Кокалу, гр. Несебър, и
2. технически проект за кръгово кръстовище
на ул. Първа, ж.к. Черно море, гр. Несебър, и
общински път „Равда – Несебър“ при о.т. 118.
Във връзка с решението за одобряване на проекта за изменение на ПУП – ПР и останалите
части на КПИИ е издадено разрешение за строеж от главния архитект № 119 от 18.04.2019 г.
за строеж: „Кръгово кръстовище на ул. Първа,
ж.к. Черно море, гр. Несебър, и общински път
„Равда – Несебър“ при о.т. 118“, в имоти: ПИ с
идентификатор по одобрена КК 51500.503.70, ПИ
с идентификатор по одобрена КК 51500.503.331,
ПИ с проектен идентификатор 51500.503.485 и
ПИ с проектен идентификатор КК 51500.503.484
по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър, с административен адрес: гр. Несебър, ж.к. Черно
море. Решението за одобряване на проекта за
изменение на ПУП – ПР ведно с останалите
части на КПИИ и разрешение за строеж от
главния архитект № 119 от 18.04.2019 г., издадено от главния архитект на Община Несебър,
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могат да бъдат оспорени в 30-дневен срок от
обнародването им в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
3449
1. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
съобщава на всички заинтересовани лица на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на част
от кв. 114 и кв. 115, за поземлен имот № 1946,
попадащ в УПИ І – зеленина, и УПИ ІІ и ІІІ в
кв. 114 и УПИ І и ІІ от кв. 115 по ПРЗ на гр.
Перущица, община Перущица, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
представения проект в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до служителите
на общинската администрация – Перущица.
3460
10. – Община Русе на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през април 2019 г. е извършена продажба на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с
площ 63,86 кв. м, с адрес: гр. Русе, ул. Борисова
№ 51, вх. 1, ет. 0, с предназначение: за търговска
дейност, предмет на АОС № 6622/23.01.2012 г.,
продаден по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК
на „Фокс 94“ – АД, представлявано от Борис
Иванов Димитров, с достигната цена 107 000 лв.,
еднократно изплатени.
3431
2. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на „Трасе на новопроектирана кабелна линия
1 kV от новомонтирано табло на стълб № 11, извод „Д“ ТП 4 за електрозахранване на поземлен
имот 056005, м. Каратопрак, в землището на с.
Катуница“. Проектът е на разположение в сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
3542
3. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на „Трасе на новопроектирана кабелна линия
1 kV от ТП „Кемера“ за електрозахранване на
поземлен имот 006038, м. Калевото, в землището
на с. Катуница“. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация.
3540
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14. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1558 от
18.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на eл. кабел НН от електромерно табло, намиращо се на северозападната
граница на ПИ 67338.48.54, до ново ел. табло на
североизточната граница на ПИ 67338.48.55, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника“, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с
НТП „полски път“, общинска собственост, всички
в местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
3494
15. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1559 от
18.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на довеждащ водопровод за
питейни води от резервоар с V=2500 куб. м от система Мечкарево, намиращ се в ПИ 67338.436.214,
местност Баш чардак, землище гр. Сливен, до
разпределителната мрежа на гр. Сливен. Общинският обект е от първостепенно значение
по смисъла на ЗУТ и ЗОС. Решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
3495
4. – Община гр. Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване
на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79,
4 01 2 4.1 3 4.18 9, 4 01 2 4.1 3 4.18 4 , 4 01 2 4.1 3 4.17 3,
4 01 2 4.1 3 4.169, 4 01 2 4.1 3 4.142 , 4 01 2 4.1 3 4.1 2 2 ,
4 01 2 4 .1 3 4 .9 4 , 4 01 2 4 .1 3 4 .1 2 9, 4 01 2 4 .1 3 4 .101 ,
40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“, в зона
по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол. Проектът се намира в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да подават писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3420
2. – Община Хасково на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен план на новообразуваните
имоти по § 4 и сл. от ПЗРЗСПЗЗ за бившa местност
Кенана (сега ж.р. Кенана), гр. Хасково. Съгласно
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Хасково.
3562
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31. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 31, взето с протокол № 11 от 14.03.2019 г. от ЕСУТ при Община
Хисаря, е допуснат проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на уличен водопровод за обект
„Дестилери я за етеричномаслени култ у ри и
обществено обслужване в ПИ 299011 (У ПИ
299009 – за производствена и складова дейност
(дестилерия за етеричномаслени култ у ри) и
общест венообсл у ж ващи дейност и)“ и обек т
„Изграждане на предприятие за преработка на
шипки“ в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност
Кошовица, землище с. Старосел, ЕК АТТЕ 69016,
община Хисаря, област Пловдив, преминаващ
през поземлени имоти: 0.532 – дере на Община
Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна
река на държавата, МОСВ, 1.112 – полски път
на Община Хисаря, 0.748 – републикански път
III-6061, по линии в зелено за трасето и пунктири
в черно и фон в сиво за сервитута на приложения проект. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Хисаря, ет. 2,
отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Хисаря.
3432
6. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за
ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица
с о. т. 203 – 204 и план за регулация (ПР) за УПИ
ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, предвиждащи
промяна на улица с о.т. 203 – 204, вследствие на
което 148 кв. м от улицата се присъединяват към
УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3461

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, второ отделение, призовава Живко Костадинов Василев, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.10.2019 г.
в 9 ч., зала № 2, като ответник по адм. дело
№ 13970/2018 г., образувано по касационна жалба
на Гергана Петкова Тодорова, Красимир Петков
Петков, Георги Костадинов Василев, Елена Христова Василева, Събина Христова Василева и
Даниел Динков Троев срещу Решение № 965 от
16.05.2018 г. по адм. дело № 2102/2017 г. по описа
на Административния съд – Бургас.
3547
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпила жалба от Григор Огнянов Захариев
с адрес по лична карта: София, ж.к. Връбница-1,
бл. 534, вх. Г, ет. 2, ап. 82, и Никола Дельов
Тодев с адрес: София, ул. Неофит Рилски № 48,
срещу Наредбата за медицинската експертиза,
приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 62 от 2018 г., в сила от
27.07.2018 г., бр. 64 от 2018 г., в сила от 3.08.2018 г.),
както и Методиката за отправните точки на
оценка на трайно намалената работоспособност
(вида и степента на увреждането) в проценти,
като приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 (изм., ДВ,
бр. 64 от 2018 г., в сила от 3.08.2018 г.), по която
е образувано адм. дело № 10422/2018 г. по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за 25.09.2019 г. от 11 ч.
3496
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Ловно
сдружение „Зеленка“ със седалище и адрес на
управление: област Добрич, община Каварна, с.
Българево, на Заповед № РД-48-101 от 28.12.2018 г.
на министъра на земеделието, храните и горите,
по което е образувано адм. дело № 2749/2019 г.
по описа на Върховния административен съд,
пето отделение, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.06.2019 г. от 14 ч.
в зала № 3.
3497
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, срещу чл. 6, ал. 5 и 6, чл. 7,
ал. 5, т. 3 и 4 и чл. 7, ал. 5, т. 1 и 2 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане със
земи от общинския поземлен фонд на Община
Айтос, приета с Решение № 171 от 20.09.2012 г.
по протокол № 12 на Общинския съвет – гр.
Айтос. По оспорването е образувано адм. дело
№ 941/2019 г., насрочено за 13.06.2019 г. от 10,20 ч.
3537
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на чл. 31, ал. 2,
чл. 51, ал. 1, 2 и 3, чл. 53, ал. 3, т. 1 и чл. 57,
ал. 2, т. 1 и 4 от Наредбата за реда за управление
на горските територии, собственост на Община
Аксаково. Във връзка с оспорването е образувано
адм. дело № 1120/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХІІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.07.2019 г. от 13 ч.
3565
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на текстове от
Наредба № 16 за определяне на реда за управление
на горските територии – общинска собственост,
на Община Иваново, приета с Решение № 247
по протокол № 29 от 21.06.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Иваново, както следва: на чл. 20,
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ал. 2 – „Ползванията от горските територии на
общината са възмездни“; чл. 44, ал. 3 – „Право на
строеж върху поземлени имоти в горски територии
без промяна на предназначението на територията
се учредява за изграждане на: т. 1 – „стълбове
за въздушни електропроводи“; …; т. 4 – „нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи
за хидротехнически съоръжения за производство
на електрическа енергия“; т. 5 – „надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения,
водопроводи и канализация с диаметър над 1500
мм“. Образувано е адм. дело № 268 по описа на
Административния съд – Русе, за 2019 г., VІІІ
състав, насрочено за 19.06.2019 г. от 10,30 ч.
3499
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба на „НИКМИ“ – АД, срещу Решение № 490
от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет в
частта относно одобрения план за регулация,
план и застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на местност ж.к. Красно село – Стрелбище, урб.
бл. 32, Столична община, район „Триадица“, по
отношение на отпадане на улица по о.т. 505в – о.т.
505г – о.т. 587г от кв. 7е, е образувано и висящо
административно дело № 11742/2014 г. по описа
на съда, насрочено за 21.06.2019 г. от 9 ч. Заинтересованите лица, които притежават вещни
права върху недвижими имоти, разположени в
кв. 7е, прилежащи на улица по о.т. 505в – о.т.
505г – о.т. 587г от кв. 7е, местност ж.к. Красно
село – Стрелбище, урб. бл. 32, Столична община,
район „Триадица“, могат да се конституират като
ответници в производството по делото в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт.
3498
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Дарко Димитриевич, роден
на 17.04.1989 г., гражданин на Република Сърбия,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. дело № 286/2019 г.
по описа на съда, заведено от Донка Ангелова
Костева от с. Илинденци, община Сандански,
за развод. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
3567
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23. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Локомотив – 1929 – Нидо“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 25.06.2019 г. в 17 ч. в София,
бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността за 2018 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
и обявяването му в регистъра на ЮЛНЦ, воден
от Агенцията по вписванията; 3. приемане на
проектобюджета за 2019 г.; 4. промени в устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3541
14. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България (ИВОБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на ИВОБ на 3.07.2019 г.
в 17 ч. в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“ – София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. приемане на: годишен финансов
отчет за 2018 г.; отчет за дейността на ИВОБ за
периода 1 юни 2018 г. – 31 май 2019 г.; отчет за
дейността на контролния съвет за периода 1 юни
2018 г. – 31 май 2019 г.; отчет за изпълнението на
бюджета за 2018 г.; 3. избор на управителен съвет
на ИВОБ; 4. избор на членове на контролния съвет
на ИВОБ при необходимост; 5. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място, при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Регистрирането ще се извърши от 16,30 ч. на
3.07.2019 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще се
получи делегатска карта. Членовете, които нямат възможност да участват в общото събрание,
могат писмено да упълномощят други членове
да ги представляват и да гласуват от тяхно име.
Допълнително ще бъдат изпратени материали по
дневния ред на заседанието.
3559
90. – Управителният съвет на сдружение
„Агенция за Икономическо Развитие – Варна“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 28.06.2019 г. в 17 ч.
в офиса на сдружението във Варна, ул. Отец
Паисий № 11, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността и финансите на сдружението
за 2018 г.; 2. приемане на бюджет за 2019 г.; 3.
промени в устава; 4. други. 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.
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