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Освобождава Никола Георгиев Минчев от
поста председател на Народното събрание.
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 14 юни 2022 г.

по конституционно дело № 13 от 2021 г.
Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов,
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова
разгледа в закрито заседание на 14 юни 2022 г.
конституционно дело № 13 от 2021 г., докладвано от съдията Атанас Семов.
Дело т о е доп уснат о за разглеж да не с
определение на Констит у ционни я съд от
14 септември 2021 г.
Конс т и т у ц ион но т о п роизводс т во е по
чл. 150, ал. 2 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията и е във фазата на произнасяне по същество.
Конституционното дело е образувано по
искане на тричленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) за установяване
на противоконституционност на чл. 194, ал. 4,
т. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от
27 юли 1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 20 от 11
март 2022 г.).
С определение от 15 юни 2021 г., постановено по адм. дело № 12312/2020, тричленен
състав на ВАС, Второ отделение, е установил
несъответствие между разпоредбата на чл. 194,
ал. 4, т. 1 от Закона за водите и чл. 19, ал. 2
от Конституцията и е постановил спиране на
производството по делото.
Член 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите
(ЗВ) предвижда таксата за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения от
река Дунав и водохранилища да се определя
на базата на разрешения обем за изземване.
За други такси, уредени в същата норма, е
предвиден различен начин на определяне, като
например таксата за водовземане от повърхностни и от подземни води съгласно чл. 194,
ал. 2 ЗВ се определя на основата на реално отнетия обем вода. Според вносителя на искането
този диференциращ подход по отношение на
таксите за различните икономически дейности,
свързани с водоползване, поставя стопанските
субекти, осъществяващи изземване на наносни
отложения от река Дунав, в неравностойно
положение спрямо останалите ползватели на
водите и поради това противоречи на принципа на еднакви правни условия за стопанска
дейност на гражданите и юридическите лица
и на забраната на нелоялната конкуренция,
прогласени в чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
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От поканените на основание чл. 20а от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (ПОДКС) заинтересувани институции и организации подкрепа на
твърдението за противоречие на оспорената
разпоредба с Конституцията е изразена в становищата на Съюза за стопанска инициатива,
Българската стопанска камара и Българската
асоциация на дунавските драгажни предприятия.
Съюзът за стопанска инициатива и Българската стопанска камара изтъкват липса на
основание за определянето на таксите не въз
основа на реално потребеното, а въз основа
на предварително разрешеното количество,
като отбелязват, че Директива 2000/60/ЕО не
предполага различно третиране на различните
видове водоползване и диференциращ подход
при определянето на таксите.
Българската асоциация на дунавските драгажни предприятия подчертава, че множество
фактори могат да препятстват достигането
на „разрешения“ обем добив, поради което
определянето на таксата в зависимост не от
реалния, а от разрешения обем води до несигурност и загуби. Посочва и риск да се наруши
прочистването на водните пътища, ако вместо
да събира такси, държавата се окаже в положение да плаща, за да осигурява плаваемост
по р. Дунав.
От поканените на основание чл. 20а ПОДКС
заинтересувани институции и организации и
изтъкнати специалисти несъгласие с виждането
за противоречие на оспорената разпоредба с
Конституцията е изразено в становищата на
Министерския съвет, министъра на околната
среда и водите, главния прокурор, сдружение
„Зелени Балкани“, Българската асоциация на
водите и в правното мнение на проф. д. ю. н.
Георги Пенчев.
Министерският съвет и министърът на околната среда и водите настояват, че дейността
по водовземане и дейността по изземване на
наносни отложения от река Дунав и водохранилища не са еднакви или сходни поради основни
и съществени различия и затова законодателят
ясно ги е разграничил и обособил самостоятелно и в отделни групи правни основания. За
стопанските субекти, осъществяващи изземване на наносни отложения, не са предвидени
различни правни условия при определяне на
таксите и няма предпоставки за субективизъм
и предоставяне на предимства на едни правни
субекти спрямо други. Министерският съвет
подчертава, че за разлика от дейността по
водовземане при определяне на възстановяването на екологичните разходи по дейността
по изземване на наносни отложения предвид
спецификата на дейността тежестта се пада
на принципа „замърсителят плаща“. Посочва
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и че при тази дейност са неприложими изисквания за използване на измервателни уреди
и измерване на отнетите количества в реален
обем, като същото виждане е споделено и от
Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Министърът посочва,
че поради „същностните характеристики на
водите като общонационален и неделим ресурс“ възприетото законодателно разрешение
за определяне на таксата защитава интересите
на обществото и се гарантират конституционно
защитени ценности, като опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането
и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и
ресурсите на страната (чл. 15), осигуряването
на здравословна и благоприятна околна среда
за гражданите (чл. 55), и едновременно с това
се постига баланс със защитата на свободната
стопанска инициатива (чл. 19 от Конституцията), както и съответствие с правната уредба
на Европейския съюз (ЕС). Настоява и че
оспорената разпоредба на чл. 194, ал. 4, т. 1
ЗВ напълно съответства на прокламираното в
чл. 19, ал. 2 от Конституцията задължение на
държавата да предотврати нелоялната конкуренция, тъй като с тази разпоредба фактически
„се прекратява и порочната практика, при
която водоползвателите заявяват по-голямо
количество воден ресурс от потребностите си
за стопанска дейност, с цел да бъде ограничен
броят на други титуляри на разрешителни от
същия воден обект“. Посочва и че дейността
по изземването на инертни материали от р.
Дунав е идентифицирана като вид натиск с
най-голяма тежест при оценка на морфологичните изменения, което оправдава размер
на таксата за акумулиране на по-големи приходи за опазване на р. Дунав и за дейности за
възстановяване на екологичното равновесие
като мярка за постигане на целите за добро
състояние на повърхностните водни тела
съгласно чл. 4 от Директива 2000/60/ЕО и в
съответствие с чл. 143, т. 1 ЗВ.
Главният прокурор изразява становище, че
принципите, които са в основата на начина
на определяне на таксите по тарифата, са
регламентирани в чл. 192, ал. 1 ЗВ и са свързани с икономическо регулиране, основано на
„възстановяване на разходите за водни услуги,
включително на тези за околна среда и за ресурса“ и респ. с принципа „замърсителят плаща“.
Подчертава, че чл. 4 и 13 от тарифата, предмет
на производството пред тричленния състав на
ВАС, възпроизвеждат чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ и
имат и своя строго специфичен икономически
ефект, свързан с възможността на държавата
да планира и предвиди конкретни финансови
постъпления от ползватели на услугите и да
ги предвиди при възстановяване на разходите
за водни услуги.
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Сдружение „Зелени Балкани“ и Българската
асоциация на водите приемат за безспорно, че
ползвателите на води и ползвателите на наносни отложения не осъществяват идентична
или сходна дейност и не са част от един и
същи отрасъл, и подчертават, че начинът на
определяне на таксите за ползване на наносни
отложения в ЗВ не създава условия за нелоялна конкуренция и не уврежда правата на
потребителите. Посочват, че разрешителният
режим по глава четвърта от ЗВ показва ясно
разграничение между формите и разновидностите на водоползванията, които се отразяват
в правния режим и различните правни изисквания, квалификации, условия и параметри
на разрешителните и административните
производства по тяхното издаване и изменяне.
Проф. д. ю. н. Георги Пенчев твърди, че
начинът на определяне на таксата е не само
законосъобразен и правилен, но е и логичен
от екологична гледна точка. Посочва, че в
разрешителното на компетентния орган се
прогнозира такъв обем ползване на наносни
отложения, който би следвало да отговаря
на икономическите интереси на титуляря на
разрешителното и на екологичните интереси
на обществото, свързани с разрешаване на
допустимото антропогенно въздействие върху околната среда с оглед на недопускане на
прекомерно природоползване. Изтъква, че
екологичният аспект на проблема се състои в
разликата между природните ресурси – обект
на водоползване (само водна маса), и природните ресурси – обект на ползване на воден
обект (в случая – наносни отложения по р.
Дунав и водохранилищата). Така наречените
„наносни отложения“ не са водна маса, а
са твърди частици във водата, намиращи се
в плаващо състояние или намиращи се на
дъното на реката или водохранилищата, поради което трябва да се прави разлика между
вода (водна маса) и специфична земна маса,
намираща се във водата, респ. става дума за
различни по вид природни ресурси. Смята за
правилно от юридическа и екологична гледна
точка различното определяне на таксите, тъй
като не е възможно и екологосъобразно да се
приложи еднакъв (единен) критерий спрямо
всички видове водоползване, респ. ползване на
водни обекти, без да се отчитат спецификата на
съответния природен ресурс, видът и начинът
на ползването му, екологичните последици от
ползването му, както и връзката му с други
природни ресурси. Обратното би означавало
(и съответно довело до) нерационално природоползване, нарушаващо не само чл. 15 от
Конституцията, но и разпоредби от общото
и специалното екологично законодателство
(напр. принципите по чл. 3, т. 1 и 7 от Закона
за опазване на околната среда).
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, релевантната правна уредба и
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постъпилите по делото писмени становища и
правни мнения, като съобрази тези от документите, приложени към адм. дело № 12312/2020 г.
по описа на ВАС, имащи значение за настоящото производство, като проучи подготвителните документи и проведените обсъждания
в Народното събрание при приемането на
Закона за водите и неговите изменения и като
отчита връзката на закона с правото на ЕС
и в частност обстоятелството, че Законът за
водите и Законът за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(ЗИДЗВ) са приети и с цел транспониране в
националната правна система на директиви
на ЕС в областта на околната среда, за да се
произнесе, взе предвид следното:
І. Законът за водите и оспорената разпоредба
Законът за водите е приет през 1999 г. като
рамков закон, който (според неговия чл. 1)
урежда собствеността и управлението на водите
на територията на Република България като
общонационален неделим природен ресурс. В
мотивите на вносителя на законопроекта
(Министерския съвет), при обсъждането в
постоянните комисии на Народното събрание
и в техните доклади за парламентарните заседания се подчертава стремеж за създаване на
правна рамка за хармонизиране на българското
законодателство с релевантната правна уредба
на ЕС преди присъединяването на Република
България. Изрично се прави диференциация
на дейностите по водоползване и по ползване
на водни обекти.
Според ал. 1 на чл. 2 законът цели да осигури
интегрирано управление на водите в интерес
на обществото и за опазване на здравето на
населението, както и да създаде условия в
частност за осигуряване на достатъчно количество и добро качество на повърхностните и
подземните води за устойчиво, балансирано
и справедливо водоползване, намаляване на
замърсяването на водите и опазване на повърхностните води. Тези цели (според чл. 2, ал. 2) се
постигат чрез: предотвратяване на влошаването
и опазване и подобряване на състоянието на
водните екосистеми; насърчаване на устойчивото използване на водите; прилагане на мерки
за опазване и подобряване на водната среда
и др. При постигането на целите на закона
(според чл. 2а) се следват няколко основни
принципа, сред които: признаване на водите
като жизненоважен ресурс и общо наследство,
което се опазва и защитава; определяне на
речните басейни като основна единица за
интегрирано управление на водите; прилагане
на икономически регулатори за постигане на
устойчиво използване на водите и опазването им; предотвратяване или намаляване на
замърсяването на водите при източника на
замърсяване; замърсителят плаща разходите
за мерките за предотвратяване, ограничаване
и намаляване на замърсяването, както и за
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възстановяване на вредите; възмездност на
водните услуги и възстановяване на разходите
за водни услуги, включително на разходите за
ресурса и опазване на околната среда.
В чл. 44, ал. 1 законът въвежда общ разрешителен режим (подробно уреден в глава
четвърта), приложим във всички слу чаи,
освен за предвидените изключения и в частност за водовземане от повърхностни или
от подземни води (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква
„ж“) и за изземване на наносни отложения
от повърхностни водни обекти (чл. 46, ал. 1,
т. 4). За водовземане и ползване на водните
обекти с цел стопанска дейност чл. 8, ал. 2 ЗВ
определя да се заплаща такса за използването
на природния ресурс (за разлика от общото
водовземане и ползване на водните обекти и
водовземането за задоволяване на собствени
потребности, което според ал. 1 на чл. 8 е
безвъзмездно) като гаранция за създаване на
еднакви правни условия за стопанска дейност
на всички граждани и юридически лица, което
(според ал. 3 на чл. 8) не освобождава лицата,
осъществяващи тези дейности, от задължението
да опазват околната среда.
Особено значение в закона има екологичният аспект, като на опазването на водите е
отделено специално внимание (самостоятелната глава осма), а разпоредбата на чл. 116,
ал. 1 предписва всички води и водни обекти
да се опазват от изтощаване, замърсяване и
увреждане с цел поддържане на необходимото
количество и качество на водите и здравословна
околна среда, съхраняване на екосистемите,
запазване на ландшафта и предотвратяване на
стопански щети. Управлението на водите (предмет на глава десета) е подчинено на изрично
предвидени цели за опазване на околната среда
(раздел ІІІ), а самостоятелен раздел (раздел V)
е посветен на програмите от мерки за опазване
и възстановяване на водите.
Икономическото регулиране се основава
(съгласно чл. 49, ал. 1) на принципа на възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса,
и на принципа „замърсителят плаща“. В тази
концептуална рамка предвидените в чл. 194
такси са част от икономическото регулиране
на дейностите по управление на водите, основаващо се на основните положения в чл. 192,
ал. 1 от закона и на Директива 2000/60/ЕО,
установяваща рамката за действията на ЕС в
областта на политиката за водите. Разпоредбата
на чл. 194 регламентира различни дейности по
използване на водите, подлежащи на заплащане на такси, и начина на определяне на тези
такси. В частност таксите за „водовземане от
повърхностни води“ са уредени в чл. 194, ал. 1,
т. 1, буква „а“, а таксите за „ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения от
река Дунав и водохранилищата“ – в чл. 194,
ал. 1, т. 2, буква „а“ ЗВ.
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Оспорената разпоредба на чл. 194, ал. 4,
т. 1 от Закона за водите, както е изменена
със ЗИДЗВ (ДВ, бр. 58 от 2015 г.), предвижда
таксата за изземване на наносни отложения от
река Дунав и водохранилища да се определя
на база разрешения обем на изземване – „таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на: 1.
разрешен обем на изземване – в случаите по
буква „а“;“, подобно на таксата за водовземане
от минерални води (съгласно ал. 3 на същия
чл. 194) и различно от предвиденото за другите уредени в чл. 194 дейности (с отчитане на
реално отнетото количество или аналогично).
В мотивите на вносителя на проекта на ЗИДЗВ (Министерския съвет) се подчертава, че
законът цели осигуряване на интегриране на
политиката по водите и политиките в отраслите във водния сектор и обезпечаване (вкл.
финансово) на изпълнението на програмите от
мерки в плановете за управление на речните
басейни, както и добро (вкл. с отстраняване
на пропуските в отговор на получените препоръки от Комисията на ЕС) транспониране на
Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива,
във връзка с която към момента на приемането на закона Комисията на ЕС е започнала
процедура за установяване на нарушение и е
издала официално уведомително писмо), Директива 2007/60/ЕО и Директива 2006/118/ЕО.
В мотивите на законопроекта се подчертава,
че това са „необходими изменения“, като на
първо място се поставят „финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите, вкл. ефективно въвеждане на
принципа „замърсителят плаща“, и въвеждане
на такси за всички дейности, които могат да
въздействат значимо върху водите, определени
съгласно Рамковата директива за водите като
„водни услуги“ и идентифицирани в първите
планове за управление на речните басейни“.
Видно от тези планове, дейността по изземване на наносни отложения в Дунавския район
се квалифицира като причиняваща „сериозен
натиск върху околната среда“. Именно с оглед
на този натиск и в приложение на заложения в
Рамковата директива принцип „замърсителят
плаща“ законодателят е предприел съответни
промени в метода за определяне на таксата
при изземването на наносните отложения. По
този начин националният законодател следва
стандартите на правото на ЕС при създаване
на правни гаранции за опазването на околната
среда и в частност на водите като призната
европейска ценност и общо наследство.
Таксите за индивидуално използване на
водите и водните обекти (съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 ЗВ) и размерът на таксите
по ал. 1, т. 1 – 3, начинът и редът за тяхното
изчисляване и заплащане (според чл. 194,
ал. 6) се определят с тарифа, приета от Министерския съвет.
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Приложимата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от
1.01.2017 г.) (тарифата) е приета с Постановление
№ 383 от 29.12.2016 г. на Министерския съвет
на Република България. Разпоредбите на чл. 4
и 13 от тарифата уреждат таксите за ползване на воден обект за изземване на наносни
отложения от река Дунав и водохранилища,
като възпроизвеждат изцяло разпоредбата на
чл. 194, ал. 4, т. 1 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗВ.
Тези разпоредби на тарифата са предмет на
оспорване по адм. дело № 12312/2020 г. по
описа на ВАС, по повод на което е отправено
искането по настоящото конституционно дело.
ІІ. Относимо право на Европейския съюз
С определение от 14 септември 2021 г. за
допускане на искането за разглеждане по
същество Конституционният съд е указал на
вносителя – тричленен състав на ВАС – да
направи допълнителни уточнения със съответните доводи относно приложимото право в
съдебното производство пред него. Макар вносителят да не е представил нови съображения
в тази насока, Конституционният съд отчита,
че като посочва в искането си становището на
ответника по делото пред него – Министерския съвет – тричленният състав на ВАС не
прави възражения относно указаната в това
становище връзка на оспорения пред него акт
(тарифата) с правото на ЕС. Конституционният
съд намира, че тричленният състав на ВАС
споделя тази позиция на Министерския съвет
при определянето на приложимото по делото
пред него право.
Съдът не отстъпва от своята позиция, че
изясняване на приложимото вътрешно право
в контекста на правото на Европейския съюз е
необходимо винаги когато приложима вътрешна правна норма попада в приложното поле на
правото на ЕС и особено когато представлява
акт по транспониране на съюзна директива
(какъвто е Законът за водите) и поради това се
дължи на общо основание (ipso jure) от всеки
правен субект, който я прилага, и в частност
от всеки съд в съдебната система. Тази преценка от сезиращ по реда на чл. 150, ал. 2 от
Конституцията субект (съдебен състав на ВКС/
ВАС) попада също така в обхвата на отсъждане
от Конституционния съд, доколкото пряко се
отнася към решаването на преюдициалния
въпрос за неговата юрисдикция (Определение
от 24.02.2022 г. по к.д. № 15/2021 г.).
Това е така, тъй като Република България
като член на ЕС и по смисъла на чл. 4, ал. 3
от Конституцията е обвързана от принципите на непосредствена приложимост, примат
и директен ефект на правото на ЕС (в този
смисъл Решение № 14 от 12 октомври 2021 г.
по к.д. № 14/2020 г.) и от задължението за
съответстващо на правото на ЕС тълкуване
на попадащите в неговото приложно поле
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вътрешни правни норми в изпълнение на
принципа на ефективност на правото на ЕС
(чл. 19, § 1, ал. 2 от Договора за ЕС, ДЕС).
Всеки съд от националната съдебна система
по всяко дело следва служебно да провери дали
предметът на делото или приложимите вътрешни правни норми имат връзка с правото на ЕС
(дали приложимата вътрешна правна норма
представлява мярка по прилагането му, или по
друг начин е свързана с него) и ако установи
връзка – да съобрази в пълнота последиците
от неговото действие. Това означава последователно да бъде установено дали в правото на
ЕС има самоизпълними норми (годни за прилагане като източник на субективни права), ако
не – кои са относимите съюзни правни норми
(вкл. принципи); дали те налагат определено
съдържание на приложимата вътрешноправна
уредба; дали допускат изключение (дерогация);
дали оставят на държавата свобода на преценка (дискреция) при приемането на вътрешни
правни мерки (особено при транспониране
на директива), дали са спазени границите
на допустимата дерогация и/или дискреция;
какво е съответстващото на правото на ЕС
тълкуване на приложимите вътрешноправни
норми, вкл. и дали то не преодолява евентуално съмнение за противоречие на тези норми
с Конституцията; както и дали те не са несъвместими с правото на ЕС. Ако съответстващо
на правото на ЕС тълкуване на приложимата
вътрешна правна норма се окаже невъзможно,
тъй като би противоречало пряко на смисъла
на нормата (тълкуване contra legem), е налице
противоречие, при което вътрешната правна
норма трябва да бъде оставена неприложена,
без да се иска или изчаква отмяната на тази
разпоредба по законодателен или друг конституционно предвиден ред (Съд на ЕС, дело
A c/ B et a., C-112/13, ECLI:EU:C:2014:2195), с
резервата за съмнение за порок на относимата
съюзна правна норма (ultra vires или друг) или
за нарушаване на националната конституционна идентичност, при което ще е необходимо произнасяне на Съда на ЕС. В случай на
основателно съмнение относно валидността
или тълкуването на относима съюзна правна
норма националният съд също трябва да поиска
преюдициално произнасяне на Съда на ЕС и
да се съобрази с него.
Само ако след осъществяването в пълнота
на този анализ за съда остане или възникне
основателно съмнение за противоречие с Конституцията на приложима вътрешна правна
норма или на относима съюзна правна норма,
той следва да потърси произнасяне на Конституционния съд със съответните доводи.
Когато една вътрешна правна норма попада
в приложното поле на правото на ЕС, единствено прочитът є в неговия контекст може
да разкрие в пълнота нейните цели, съдържание и правни последици. Съответстващото
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на правото на ЕС тълкуване на вътрешната
правна норма в неговия обхват е определящо
за прилагането на тази норма. То може да
позволи преодоляване на противоречие между
вътрешната норма и правото на ЕС, от една
страна, както и между вътрешната норма и
националната конституция, от друга страна.
Така обоснованият подход е още по-наложителен в случаите, какъвто е и настоящият,
когато оспорената пред Конституционния съд
норма – или целият акт – транспонира съюзна
директива.
В съответствие с посоченото Конституционният съд установи следното:
Съвкупността от основни положения и разпоредби в посочените актове на правото на ЕС
ясно очертава връзка с настоящото конституционно дело. Съгласно деветото съображение от
преамбюла на ДЕС държавите членки изразяват
решимост да насърчават засилени единство
и защита на околната среда. Според чл. 3,
§ 3, ал. 1 ДЕС Съюзът работи за устойчивото
развитие на Европа, основаващо се на силно
конкурентна социална пазарна икономика, една
от целите на която е високо равнище на защита
и подобряване качеството на околната среда.
Съгласно чл. 4, ал. 2, буква „д“ от Договора
за функционирането на ЕС (ДФЕС) околната
среда е материя в поделена с държавите членки
компетентност на ЕС, уредена в чл. 191 и сл. в
дял ХХ „Околна среда“ от ДФЕС и визирана
в редица други негови разпоредби. В обхвата
на тази материя се включват и водите (видно
и от първото съображение в преамбюла на
Рамковата директива за водите). Редом с това
Законът за водите е мярка по транспониране на съюзни директиви. Поради това както
делото пред тричленния състав на ВАС, така
и предметът на настоящото конституционно
дело са в приложното поле на правото на ЕС.
Облагането с държавни такси на услугите,
свързани с ползване на водите, не е уредено
в правото на ЕС със самоизпълними норми.
Относими към делото, освен вече посоченото, са и редица други разпоредби от ДФЕС,
а пряко относима към предмета на делото е
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите (обн., ОВЕО, L 327, 22.12.2000 г., Рамкова
директива за водите). Съгласно чл. 191, § 2
ДФЕС съюзната политика за околната среда се
основава на принципите на предпазните мерки
и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване на замърсяването на
околната среда още при източника и на принципа „замърсителят плаща“ и според чл. 191,
§ 1 има за цел постигането на високо равнище
на защита и допринася за осъществяването
на целите за опазване, защита и подобряване
на качеството на околната среда, защита на

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

здравето на хората, разумно и рационално
използване на природните ресурси и др. Тази
съюзна политика е регламентирана от широк
кръг правни актове, като в частност политиката
по водите е уредена от Директива 2000/60/ЕО
(Рамковата директива за водите), Директива
2006/118/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за опазване на подземните води от
замърсяване и влошаване на състоянието им,
Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти
за качество на околната среда в областта на
политиката за водите и много други. В Закона
за водите изрично са посочени голям брой
съюзни директиви, транспонирани със закона
или пряко относими към него, и са посочени
редица „релевантни актове“. Съгласно чл. 193
ДФЕС държавите членки могат да приемат построги предпазни мерки, ако са съвместими с
Учредителните договори на ЕС.
Таксите по чл. 194 ЗВ са част от регулирането на дейностите по управление на водите,
основаващо се на принципите, установени в
чл. 192, ал. 1 от този закон, и на Рамковата
директива за водите. Пряко относими към
предмета на делото са и съображения 4, 11,
13, 17, 18, 19, 26, 33, 34 и 38 от преамбюла
и разпоредбите на чл. 1 (Цел) и чл. 2 (Определения), т. 1 („Повърхностни води“), т. 3
(„Вътрешнотериториални води“), т. 4 („Река“),
т. 7 („Крайбрежни води“), т. 11 („Водоносен
хоризонт“), т. 33 („Замърсяване“) от Рамковата
директива. Те не налагат определено конкретно съдържание на вътрешните правни норми
относно определянето и/или изчисляването на
таксите за ползване на води или водни услуги.
Оспорената норма на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ е
мярка по транспониране, която не възпроизвежда конкретна норма от транспонираната
съюзна директива, а се вписва във и служи за
постигане на поставените от нея цели и посочени дължими от държавите членки резултати.
Относимата съюзна правна уредба не налага
конкретни задължения за държавите членки
относно правния режим на приложимите в
обсъжданата материя такси. Тя оставя на държавите членки свобода на преценка относно
начина на определяне или изчисляване на
таксите в рамките на общите изисквания и
цели на директивата и стандартите, установени от нея и от други относими разпоредби на
правото на ЕС, посочени по-горе.
Оспорената разпоредба на чл. 194, ал. 4,
т. 1 ЗВ е националната законодателна мярка
за постигане на определените в Рамковата
директива резултати, която остава в пределите
на предоставената свобода на преценка и е в
съответствие с духа и буквата на относимите
норми на правото на ЕС. Тя е приложимото
право в съдебното производство пред сезиращия
субект – тричленен състав на ВАС, и съответно – годен предмет на преценка в настоящото
конституционно производство.
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ІІІ. Конституционна защита на околната
среда и водите
Опазването на околната среда е прогласена от Конституцията на Република България
ценност с оглед защита на интересите както
на обществото като цяло, така и на правата на
отделните граждани. Конституцията потвърждава необходимостта от осигуряване на здравословна околна среда за благосъстоянието на
човека и осъществяването на основните права
на човека, включително и правото на живот.
Разпоредбата на чл. 55 закрепва като основно
право правото на гражданите на здравословна
и благоприятна околна среда в съответствие с
установените стандарти и нормативи, а чл. 15
налага задължения на държавата да осигурява
опазването и възпроизводството на околната
среда, поддържането и разнообразието на
живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната (Решение № 5 от 19.04.2019 г. по к.д.
№ 12/2018 г.). Неделима част от тези задължения е опазването на водите.
Предвидените в чл. 15 от Основния закон
задължения обвързват всички правни субекти,
но държавата има отговорност за осигуряване
на опазването и възпроизводството на околната
среда и на изпълнението на задълженията към
околната среда на другите правни субекти.
Едно от проявленията на тази отговорност
е задължението на законодателя да създаде
такова законодателство, което да гарантира
осъществяването на правата по чл. 15 и 55 от
Конституцията, като грижата за околната среда
следва да се осигури на всички равнища на
правна регулация (Решение № 6 от 16.06.2020 г.
по к.д. № 10/2019 г. и Решение № 12 от 2013 г.
по к.д. № 9/2013 г.). Задълженията, произтичащи от чл. 15 от Конституцията, са „императив“, който се отнася до „всички дейности“
на държавата (Решение № 12 от 28.11.2013 г.
по к.д. № 9 от 2013 г.).
Разпоредбите на чл. 15 и 55 от Конституцията, разгледани в систематична и телеологическа връзка, показват, че защитата на околната
среда не се свежда просто до съхранението
на един ресурс, а е важно средство за осигуряване на това общо благо и за защита на
широк спектър от неимуществени интереси
на гражданите.
Законът за водите е основният правен акт
в българската правна система, закрепващ
принципите и правната рамка на екологичното използване на водите, вкл. чрез система
от предпазни мерки и стимули, целящи избягването на негативното въздействие върху
околната среда от човешката дейност, което е
важен приоритет в условията на изключителен
натиск върху околната среда, включително
големите загуби на води през последните
десетилетия. Законът има решаваща роля за
изграждането на национална система за осигу-
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ряване на предпазни мерки и стимули, целящи
избягването на негативното въздействие върху
околната среда от човешката дейност, което е
„важен приоритет в условията на изключителен
натиск върху околната среда, включително
големите загуби на биологично разнообразие
през последните десетилетия“ (Решение № 14
от 12.10.2021 г. по к.д. № 14/2020 г.).
Направените изменения в ЗВ, вкл. в чл. 194,
ал. 4, т. 1, макар да не са изрично мотивирани
със защитата на конкретно посочени конституционни ценности, естествено и пълноценно
се вписват в задължението на държавата да
осигури опазването на околната среда по
смисъла на чл. 15 и да гарантира правото на
гражданите на здравословна и благоприятна
околна среда в съответствие с установените
стандарти и нормативи съгласно разпоредбата
на чл. 55 от Основния закон. Доколкото ЗВ
и посоченият ЗИДЗВ са приети, както беше
посочено по-горе, и с цел транспониране на
директиви на ЕС в обсъжданата по настоящото
конституционно дело материя достиженията
на правото на ЕС и установените стандарти
на защита на околната среда, включително
на водите като общо европейско наследство,
следва да бъдат взети предвид в настоящото
производство.
ІV. Конституционни основи на правния
режим на таксите
„Такса“ не е законово определено понятие.
В доктрината и съдебната практика таксата се
разглежда като вид вземане с финансовоправен
произход, представляващо насрещна престация за определена публична услуга. Общата
правна уредба се съдържа в чл. 60, ал. 1 от
Конституцията и е доразвита на законово и
подзаконово ниво.
Таксите имат характер на дължимо парично плащане, което се закрепва и определя
по размер едностранно от държавата чрез
властническия метод на правно регулиране.
Правният режим на таксите в немалка степен
е идентичен на режима на данъците, но за
разлика от данъците таксите нямат безвъзмезден характер и имат разходопокривна цел, а в
материята на околната среда са подчинени и
на принципа „замърсителят плаща“. Таксите
се дължат за дейност или услуга, предоставени
от орган с властнически правомощия.
Правното основание и размерът на таксите
се определят от държавата чрез нормативен
акт, като основен критерий при определяне на
размера е покриването на извършените разходи
или на част от тях. По-конкретно, необходимо е таксата да съответства на разходите на
административния орган за извършване на
даденото действие или услуга, за упражняване
на контрол и всички административни разходи
за изпълнение на задълженията на длъжностните лица. В този смисъл приложение намира
принципът на съразмерност, уреден в чл. 8
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от Административнопроцесуалния кодекс. В
повечето случаи задължението за плащане на
такса се поражда по волята на правните субекти, които желаят да се ползват от дадената
дейност или услуга. От фискална гледна точка
таксите, когато се дължат към държавата или
общините, представляват вид бюджетен приход
с постоянен характер.
В практиката на Конституционния съд (Решение № 10 от 1.11.2003 г. по к.д. № 12/2003 г.)
се подчертава, че по отношение на тази категория публични вземания намира приложение
принципът на законоустановеност, който се
прилага по отношение на правното закрепване
на таксите: уреждане със закон на основанията
и условията, при които се дължат, и на начина
на определяне на задължените лица и на органа,
в чиято полза следва да се заплатят. По отношение на размера на таксата обаче, макар отново
да е налице необходимост от регламентация
в нормативен акт, не е задължително той да
бъде закон в тесен смисъл – допустимо е това
да се извършва и чрез подзаконов нормативен
акт (обратното е валидно за данъците – арг.
от чл. 84, т. 3 от Конституцията). Такова е и
преобладаващото разрешение в практиката,
като поради многообразието и необходимостта от чести промени размерът на таксите се
определя в тарифа, приета с постановление на
Министерския съвет или друг орган. В Закона
за водите чл. 43, ал. 4 и чл. 194, ал. 6 изрично
предвиждат именно такъв подход.
При определянето на размера на таксите
отделните дейности по предоставянето на
дадената услуга следва да бъдат ясно разграничени една от друга и обособени (Решение
№ 13 от 31.07.2014 г. по к.д. № 1/2014 г.). Само
в този слу чай е допустимо определянето
на няколко отделни такси за всяка една от
обособените дейности/услуги. В компетентността на законодателя е да установи вида на
таксите и принципите, въз основа на които
се определя техният размер. Тази дейност се
извършва едностранно с властнически актове.
Необходимо е още да бъдат спазени ясни правила, които да гарантират, че юридическите
лица и гражданите няма да бъдат излишно
и неоснователно обременени от финансовите
задължения. Следователно необходимостта от
плащането на такса трябва да е обективна,
очевидна, обоснована и определена въз основа
на прозрачна процедура. Следва да бъде съблюдаван и принципът на пропорционалност
с оглед намиране на баланс между частния
и публичния интерес. Необходимо е и така
определените такси да бъдат насочени към
постигане на целите на съответния закон.
При таксите, за разлика от гражданските
правоотношения, с оглед специфичния характер на вземането не е налице изискване за
еквивалентност на престациите. Въз основа на
властническия метод на регулиране държав-
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ните органи и в конкретния случай Народното събрание в качеството си на законодател
имат дискрецията да определят режима, като
отчитат обективните особености и евентуално
диференциращи характеристики на дейностите
и принципа на целесъобразност. Тази свобода
на преценка не е неограничена, а е рамкирана
от различни конституционно установени ценности, въплътени в принципите за защита от
дискриминация, еднакви правни условия за
стопанска дейност, предотвратяване на нелоялната конкуренция и др.
Глава единадесета на ЗВ урежда икономическото регулиране на водите, една от целите на
което е устойчивото използване и опазването
на водите. Икономическото регулиране (вкл.
чрез такси) е подчинено съгласно чл. 192, ал. 1
ЗВ на принципите „възстановяване на разходите за водни услуги, включително на тези за
околна среда и за ресурса“ и „замърсителят
плаща“, които са в основата и на начина на
определяне на таксите по Тарифата за таксите
за водовземане, за ползване на воден обект и
за замърсяване. Тези принципи се прилагат,
като се вземе предвид и дължимият икономически анализ по ал. 2, т. 1, разработен
съгласно чл. 192а ЗВ за съответния район на
басейново управление. В съответствие с конституционната повеля за опазване на околната
среда чл. 192б ЗВ изисква таксите да бъдат
съобразени със социалния и икономическия
ефект и с ефекта на опазване на околната
среда чрез възстановяване на разходите за
водни услуги. Предвидените в закона такси
за водовземане, водоползване и замърсяване
са един от инструментите на икономическо
регулиране и за възстановяване на ресурсните
разходи и разходите за околната среда. Той
осигурява приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите
за водни услуги и насърчава ограниченото
използване на водите като силно застрашено
природно богатство. Тарифата е разработена в
съответствие с предвидените мерки, включени
в плановете за управление на речните басейни,
за осигуряване на ценовата политика, създаваща подходящи стимули за потребителите
за ефективно използване на водите и принос
на водоползвателите към възстановяване на
разходите за водни услуги. Членове 4 и 13
от тарифата, които възпроизвеждат чл. 194,
ал. 4, т. 1 ЗВ и предвиждат базата за определяне на таксата да бъде разрешеният обем на
изземване, а не реално иззетият обем вода,
имат и своя строго специфичен икономически
ефект, свързан с възможността на държавата
да планира и предвиди конкретни финансови
постъпления от ползватели на услугите и да
ги предвиди при възстановяване на разходите
за водни услуги.
Изложеното позволява да се заключи, че
разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за
водите не противоречи на конституционните
основи на правния режим на таксите.
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V. Конституционният принцип на еднакво
третиране
Преценката на основателността на изразеното в искането на ВАС съмнение относно
съответствието на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ с
принципа на еднакви условия за стопанска
дейност на гражданите и юридическите лица,
установен с чл. 19, ал. 2 от Конституцията,
трябва да се постави на основата на конституционното разбиране за равенство и за това
кому се дължи еднакво третиране.
Разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Основния
закон в частта „еднакви условия за стопанска дейност“ конкретизира конституционния
принцип на равенство. Равенството е основен
конституционен принцип на гражданското
общество и правовата държава по смисъла
на второто съображение в преамбюла и чл. 6,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и е основа за тълкуване и прилагане на Конституцията и за нормотворческата дейност и
основно право на гражданите (Решение № 4
от 20.04.2021 г. по к.д. № 1/2021 г. и Решение
№ 14 от 14.11.1992 г. по к.д. № 14/1992 г.).
Принципът на равенство гарантира равенство
пред закона (Решение № 6 от 27.04.2010 г. по
к.д. № 16/2009 г.). Равенството пред закона
се изразява в две основни форми – задължение за равно третиране и забрана за произволно неравно третиране (Решение № 4 от
20.04.2021 г. по к.д. № 1/2021 г. и Решение
№ 1 от 27.01.2005 г. по к.д. № 8/2004 г.). Забраната за произвол е материален елемент от
принципа на правовата държава и е насочен
към държавните органи, включително и към
законодателя.
Конституционният съд последователно се
придържа към утвърденото в съвременната
конституционноправна доктрина и практика
схващане за равенството пред закона като
относителна, а не абсолютна равнопоставеност (Решение № 5 от 11.05.2017 г. по к.д.
12/2016 г.). В правовата държава повелята за
равно третиране задължава нормотвореца да
урежда подобните случаи по еднакъв начин, а
различните – по различен, респ. задължение
на публичната власт е да третира „еднаквите
еднакво“ (Решение № 4 от 20.04.2021 г. по к.д.
№ 1/2021 г. и Решение № 11 от 10.05.2010 г. по
к.д. № 13/2010 г.). Само така може да се гарантира равенството пред закона и да се осигури
справедливост в обществото.
Това разбиране съответства на основния
принцип на равенство в правото на ЕС. Европейският съюз като „правов съюз“ е основан
на равенството като висша ценност, на която
принципът на еднакво третиране (недискриминация) е същностно юридическо проявление.
Правната уредба и съдебната практика придават на принципа на равенство роля на един
от централните принципи на интеграционния
правопорядък. Дял І на ДЕС, озаглавен „Раз-
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поредби относно демократичните принципи“,
закрепва на първо място (в чл. 9) зачитането
на равенството между гражданите и го урежда
като „трансверсален принцип“, който обхваща
„всички дейности на Съюза“. Като такъв той
е естествено съобразен и в съюзната правна уредба на опазването на околната среда.
Хартата на основните права на ЕС потвърди
с нова и по-пълна редакция забраната в ЕС
на дискриминацията във всички възможни
форми, вкл. по отношение на всяка мярка на
държава членка, попадаща в обхвата на правото на ЕС (арг. от Разясненията по чл. 21 от
Хартата, които уточняват и че чл. 19 ДФЕС
предоставя на Съюза компетентност да приема законодателни актове, включително да
хармонизира законовите и подзаконовите
разпоредби на държавите членки с цел борба
с изброените в чл. 19 от Хартата форми на
дискриминация). В този смисъл законодателството на ЕС може да обхване действията на
органите на държава членка (както и отношенията между правните субекти) във всяка
област, попадаща в областите на компетентност
на Съюза – а водите са една от тях като част
от материята на околната среда. Разясненията
към Хартата потвърждават, че разпоредбата на
чл. 20 (определяща, че „всички хора са равни
пред закона“) съответства на общ принцип
на правото, който е закрепен във всички
европейски конституции и признат от Съда
на ЕС като основен принцип на правото на
ЕС (Racke, 283/83, ECLI:EU:C:1984:344; EARL,
15/95, ECLI:EU:C:1997:196, и Karlsson, 292/97,
ECLI:EU:C:2000:202). В своя прочит на приложението на принципа на равенство Съдът на ЕС
последователно потвърждава разбирането, че
„лицата, които се намират в една и съща ситуация, трябва да получат еднакво правно третиране“ (Grzelczyk, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458).
Приложението на принципа на равенство в
частност по отношение на заплащането на
държавни такси няма уредба в правото на ЕС
и спрямо тази материя приложимо е общото
разбиране за еднакво третиране, което допуска
диференциация между групи лица, основана на
обективен и предвиден в закона признак, който
съответства на легитимни цели и на общия
принцип на съответствие между законовите
мерки и преследваните цели (пропорционалност) и не противоречи на друго основание
на общия принцип на равенство пред закона.
Водеща следва да бъде обективната преценка
дали правните субекти се намират в една и
съща или сходна ситуация, или не.
Еднакви са ситуациите, между съществените характеристики на които няма разлика.
Сходни са ситуациите, които не са еднакви,
но са съпоставими в съществените си характеристики и между които няма съществени
разлики, което изключва случаите на привидна
съпоставимост или близост без реална връз-
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ка. Преценката за еднаквост или сходство в
съществените характеристики или за наличие
на съществени разлики не може да бъде направена абстрактно – тя зависи от обективните
особености на конкретната материя (в частност
икономическа дейност) и се прави за всеки
отделен случай с оглед характеристиките му.
Наличието на съществени разлики изисква
от законодателя да диференцира правната
уредба (Решение № 3 от 27.06.2013 г. по к.д.
№ 7/2013 г.). Конституционният съд е изяснил
в практиката си, че ако за едно и също право
или задължение законът предвижда диференциация, това не означава нарушаване на
конституционния принцип на равенство пред
закона. Без диференциация не биха могли да
се отчетат обективните или субективните различия, изискващи нееднаква правна уредба, за
да се постигне равенство пред закона. Уредбата
на правата и задълженията на гражданите в
Конституцията и тяхната детайлна уредба в
другите нормативни актове се изграждат на
основата на диференцираност, за да се постигне
необходимата справедливост чрез равно третиране (Решение № 6 от 27.04.2010 г. по к.д.
№ 16/2009 г.). Диференциацията позволява в
закона в по-голяма степен да се отчете точното
и справедливо приложение на равенството, като
се вземат предвид съществуващите обективни
и субективни различия, изискващи нееднаква
правна уредба (Решение № 8 от 30.06.2020 г.
по к.д. № 14 от 2019 г.). Затова равенството на
гражданите пред закона не изключва правото
на законодателя да въведе със закон специфични условия и/или изисквания за упражняване
на определена дейност. Ако тези условия са
еднакви за всички, които я упражняват, те са
равнопоставени, независимо от това, че част
от тях не могат фактически да отговорят на
тези условия (Решение № 4 от 20.04.2021 г. по
к.д. № 1/2021 г.). Затова, ако диференциацията
се основава на определен критерий и той се
прилага спрямо всички от една група субекти,
предвиждането в закона на диференциация
за едно и също право или задължение не
е нарушение на конституционния принцип
на равенство пред закона (Решение № 3 от
27.06.2013 г. по к.д. № 7/2013 г. и Решение № 6
от 27.04.2010 г. по к.д. № 16/2009 г.).
Съдът е подчертавал в практиката си, че
заложените в чл. 19, ал. 2 от Конституцията
принципи на свободна стопанска инициатива и
еднакво третиране (чрез еднакви правни условия за стопанска дейност) закрепват правно, а
не икономическо равенство и не са абсолютни,
а може да бъдат ограничавани с оглед защитата
на други конституционни ценности, както и
при наличие на съображения за обществено
значими и приоритетни цели (Решение № 6 от
27.04.2010 г. по к.д. № 16/2009 г., Решение № 11
от 18.12.2007 г. по к.д. № 6/2007 г., Решение № 5
от 26.09.2002 г. по к.д. № 5/2002 г., Решение № 6
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от 25.02.1997 г. по к.д. № 32/1996 г., Решение
№ 3 от 13.04.2006 г. по к.д. № 4/2006 г. и др.).
По отношение на стопанските субекти
принципът на еднакво третиране има предвид
еднакви правни условия за всички стопански
и правни субекти, осъществяващи еднакви
или сходни дейности в отделен икономически отрасъл, но не непременно еднаквост между
всичките многообразни икономически отрасли,
нито между различните стопански дейности
в рамките на един икономически отрасъл.
Гарантиране на еднакви правни условия се
дължи на всички стопански оператори, осъществяващи еднакви или сходни дейности в
определен отрасъл, но разбира се не и еднакви
правни условия за всички многообразни стопански дейности или абстрактно за всички
правни субекти. Равенството пред закона
не е еднаквост на всички субекти на едно
право или задължение. Принципът на равно
третиране може да намери приложение по
отношение на всички правни субекти само в
рамките на определен конкретен вид стопанска
дейност. Съдът ясно определя, че при еднакви
условия трябва да бъдат поставени субектите,
осъществяващи идентична или сходна дейност
в даден икономически отрасъл (Решение № 4
от 11.03.2014 г. по к.д. № 12/2013 г.). Член 19,
ал. 2 от Конституцията има предвид „еднакви
правни условия за всички стопански и правни
субекти, осъществяващи еднакви или сходни
дейности в определена сфера, но не непременно еднаквост между всичките многообразни
стопански сфери“ (Решение № 5 от 26.09.2002 г.
по к.д. № 5/2002 г.).
Различните стопански дейности се характеризират с вътрешни специфики, които по
необходимост изискват прилагането на гъвкав
нормативен подход за постигане на целите
на правната уредба. Поради това при определени условия някои конституционни норми
допускат нюансирано законодателно решение.
Според Решение № 5 от 26.09.2002 г. по к.д.
№ 5/2002 г. „многообразието и спецификата
на различните стопански сфери предпоставят
потребност от различни правни режими за
ефикасно осъществяване на съответстващите
им различни дейности“ (така и в Решение
№ 11 от 10.07.2014 г. по к.д. № 2/2013 г. и Решение № 5 от 26.09.2002 г. по к.д. № 5/2002 г.).
„…Конституционното правило на чл. 19, ал. 2,
според което законът създава и гарантира на
всички граждани и юридически лица еднакви
правни условия за стопанска дейност, не е
абсолютно. То има предвид еднакви правни
условия за всички стопански и правни субекти,
осъществяващи еднакви или сходни дейности
в определена сфера, но не непременно еднаквост между всичките многообразни стопански
сфери. Съображения за целесъобразност, както
и наличието на потребност от постигането на
обществено приоритетни и значими цели… до-
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пускат различия в законодателните решения,
без това да противоречи на конституционния
принцип по чл. 19, ал. 2. В подобен смисъл
са и други решения на Конституционния съд,
като например Решение № 9 от 1999 г. по к.д.
№ 8/99 г. и Решение № 30 от 1998 г. по к.д.
№ 23/98 г.“ Затова в практиката на Конституционния съд е трайно утвърдено разбирането
(обобщено в Решение № 5 от 11.05.2017 г. по
к.д. 12/2016 г.), че конституционният принцип на равенство пред закона не е нарушен,
когато за едно и също право или задължение
законът предвижда диференциация, вкл. чрез
специален режим за определена група икономически субекти, ако диференциацията се
основава на определен критерий, приложим
спрямо всички субекти от една група (Решение № 6 от 27.04.2010 г. по к.д. № 16/2009 г.),
и признакът за разграничаване е обективен,
прозрачен и недискриминационен. Основният
закон не допуска необоснованата диференциация и изисква да се предоставят еднакви
гаранции и условия за стопанска дейност за
всички субекти в дадена група (Решение № 13
от 31.07.2014 г. по к.д. № 1/2014 г.).
Въпросът за избора на критерий при диференциране на субектите по групи, вкл. за
възлагане на субектите на нееднакви задължения, е въпрос за социална, икономическа и
политическа целесъобразност, като критерият
трябва да е закрепен в закона или да може
да бъде изведен от съответната правна уредба
и да отчита спецификата на извършваната
дейност (Решение № 6 от 27.04.2010 г. по к.д.
№ 16/2009 г.). Съображения за целесъобразност,
както и наличието на потребност от постигане
на обществено приоритетни и значими цели
допускат различия в законодателните решения,
без това да противоречи на конституционния
принцип по чл. 19, ал. 2 от Конституцията (Решение № 5 от 26.09.2002 г. по к.д. № 5/2002 г.).
Поради това и преценката за обоснованост на
диференциращ подход и критериите, на които
той се основава, се прави конкретно за всеки
отделен случай.
Изложеното позволява да се заключи, че
равно третиране се дължи на извършващите
икономическа дейност правни субекти, когато осъществяват една и съща или сходна
дейност. Това разбиране е приложимо и за
законодателното закрепване на задължение
за заплащане на такси.
Воден от изложеното разбиране, съдът следва
да направи преценка дали в конкретния случай
е налице конституционно допустима диференциация на законовата уредба на таксите по
Закона за водите. За да се установи дали на
всички правни субекти, извършващи свързани
с водоползване икономически дейности, се
дължи еднакво третиране по отношение на
определянето на дължимите такси, е необ-
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ходимо да се прецени дали тези дейности са
еднакви или поне сходни, или са различни.
Законът за водите прилага диференциращ
подход в редица случаи, включително и в
чл. 194 по отношение на начина на определяне
на таксите за правото на използване на водите.
Този подход се основава на обособяване на
стопанските субекти с оглед различия между
осъществяваните от тях дейности. В същото
време субектите, осъществяващи една и съща
дейност или сходни дейности, се третират
еднакво. Вносителят на искането смята, че
диференциращият подход по отношение на
таксуването на различните икономически
дейности, свързани с водоползване, поставя
стопанските субекти, осъществяващи изземване на наносни отложения от река Дунав и
водохранилищата, в неравностойно положение
спрямо останалите ползватели на водите и
поради това противоречи на чл. 19, ал. 2 от
Конституцията.
Конституционната допустимост на заложена в закон диференциация в частност по
отношение на стопански дейности зависи
от преценката дали са налице специфични
особености на конкретния отрасъл или на
осъществяваната стопанска дейност, т. е. на
условията, които са присъщи само на този
отрасъл или на конкретната стопанска дейност
(в този смисъл Решение № 11 от 18.12.2007 г.
по к.д. № 6/2007 г.).
За да се реши дали оспорената разпоредба
на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ нарушава принципа на
еднакви правни условия за стопанска дейност
(и по-общо принципа на равно третиране), е
необходимо да се провери дали отразената в
нея диференциация се основава на обективни критерии, или дейността по изземване
на наносни отложения, таксувана по реда на
чл. 194, ал. 4, т. 1 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗВ,
може да бъде разглеждана като еднаква или
по същество сходна с дейностите по водовземане, таксувана по реда на чл. 194, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗВ, в рамките на една и
съща стопанска сфера, при което би било налице недопустимо диференцирано третиране
на правните субекти, докато при съществени
различия в дейността не би могло да се установи нарушаване на правото на еднакви
правни условия за стопанска дейност поради
хетерогенния им характер.
Член 194 ЗВ урежда общо режима на таксите за правото на използване на водите и
диференцирано – начина на определяне на
таксите за различните видове водоползване.
Алинея 1 определя като подлежащи на таксуване водовземането, ползването на воден обект
и замърсяването. Алинея 2 предвижда таксата
по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ (водовземане от
повърхностни или от подземни води) да се
определя на базата на отнетия обем вода и
съответните норми за водопотребление, оп-
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ределени в наредбата, предвидена в чл. 117а,
докато ал. 3 предвижда таксата за водовземане
от минерални води да се определя на база
разрешения обем вода и температурата на
минералната вода. Оспорената разпоредба на
чл. 194, ал. 4, т. 1 предвижда таксата по ал. 1,
т. 2 (за ползване на воден обект) в случаите по
буква „а“ (изземване на наносни отложения от
река Дунав и водохранилища) да се определя
на базата на разрешен обем на изземване. Този
начин на определяне на таксата е различен от
предвидения в ал. 2 и аналогичен на предвидения в ал. 3.
Законодателят използва диференциращ подход в цялата уредба на чл. 194 ЗВ и третира
различно отделни групи стопански дейности.
Той ясно разграничава (и урежда поотделно)
дейностите по водовземане (ал. 1, т. 1) и по
ползване на воден обект (ал. 1, т. 2), като ги
обособява самостоятелно и в отделни групи
правни основания, както и замърсяването
(т. 3) и концесиите (т. 4). Същевременно за
определянето на таксите законодателят третира по различен начин водовземането по ал. 1,
т. 1, букви „а“ и „б“ (от повърхностни или от
подземни води), водовземането по ал. 1, т. 1,
буква „в“ (от минерални води) и изземването
на наносни отложения от река Дунав и водохранилища по ал. 1, т. 2, буква „а“, както и
нарушаването на непрекъснатостта на река от
съоръженията по ал. 4 (във връзка с чл. 156и,
ал. 2, т. 4).
Тъй като вече бе установено, че диференциращ подход сам по себе си не е противоконституционен, следва да се провери дали е
оправдан от специфики на дейностите. В случая
разграничение между различните дейности,
свързани с водите, е приложено в целия закон,
който отчита различни по характер, цели и
средства дейности в областта на водния сектор.
Член 39 ЗВ изрично посочва, че „използването
на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водния обект“. Член 48,
ал. 5 предвижда диференциация по отношение на водоползвателите, които са титуляри
на разрешителни за водовземане по чл. 44 за
аквакултури и свързаните с тях дейности – те
не са задължени да измерват изземваните и
използваните води, като ги отчитат въз основа
на обема, посочен в издаденото разрешително.
Член 50, ал. 4 прилага диференциращ подход
по отношение на реда за удовлетворяване на
исканията за разрешаване на водовземанията
с оглед на обществения интерес, а ал. 5 подчинява промишлените цели на спазването на
изискванията за опазване на околната среда,
като според чл. 50а разрешителните по чл. 50,
ал. 1 се преразглеждат относно съответствието
с целите за опазване на околната среда и дори
може да се отнемат. Член 58, ал. 1 въвежда
изключения от общия разрешителен режим
според някои специфики на дейностите. Член 60
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предвижда редица диференциации по отношение на заявлението за издаване на разрешително, вкл. в ал. 3 по отношение на искане за
издаване на разрешително за водовземане от
повърхностни води (за обосновка на заявеното
водно количество).
За справедливото и законосъобразно прилагане на закона и на предвидените в него
диференциации в допълнителните разпоредби
на ЗВ са закрепени повече от сто дефиниции
на използваните понятия.
Разрешителният режим по глава четвърта
от ЗВ показва ясно разграничение между формите и разновидностите на използването на
водите, които се отразяват в правния режим и
различните правни изисквания, квалификации,
условия и параметри на разрешителните и
административните производства по тяхното
издаване и изменяне. По отношение на водовземането например поради неговите особености, свързани с опазването на водите и в
частност на питейните води, чл. 83 предвижда
възможности за ограничаване на правата на
водовземане, произтичащи от разрешителното, каквито не са предвидени за ползването
на воден обект (в частност чрез изземване на
наносни отложения). Вътрешната диференциация в рамките на водоползването е отразена
и в целия чл. 12 от тарифата и в частност с
оглед на целите (ал. 6).
Този подход на законодателя не може да се
разглежда като несъвместимо с Конституцията
неравно третиране на еднотипни ситуации/субекти, а като различно третиране на различни
дейности/субекти. В частност дейностите по
„водовземане“ и по „изземването на наносни
отложения от река Дунав и водохранилища“ не
могат да бъдат разглеждани нито като еднаква
дейност, нито като еднотипни или сходни дейности поради основни и съществени различия:
различен предмет на дейност, различни обективни характеристики, вкл. различен натиск
върху околната среда.
Разграничението между разглежданите стопански дейности се основава и на различния
предмет на всяка от тях: според § 1, ал. 1, т. 7
от допълнителните разпоредби на ЗВ „водовземането“ обхваща всички дейности, свързани с
отнемане на води от водните обекти, докато
по смисъла на § 1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ изземване на наносни
отложения (като водоползване или ползване на
воден обект) се отнася именно за дейности по
изземване на „динамичен възобновяем запас
от твърдия отток, отложен в речното легло по
време на пълноводие, с едрина на зърната над
0,1 мм, съставени от неразтворими минерални
и скални частици“.
Нормативно закрепено (в чл. 1, ал. 1, т. 89
от ДР на ЗВ) е разграничението, според което
наносните отложения не са водна маса, а са
твърди частици във водата, намиращи се в
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плаващо състояние или намиращи се на дъното
на реката или водохранилищата, което предполага да се прави разлика между вода (водна
маса) и специфична земна маса, намираща се
във водата, респ. става дума за различни по
вид природни ресурси. По своите свойства
наносните отложения не само не са води, но и
попадат в категорията на инертните материали.
Тяхното изземване в България е разрешено
единствено в река Дунав и водохранилища (с
изключение на изземване на наносни отложения за осигуряване проводимостта на реките,
като в този случай също е приложена съществена диференциация предвид полезността на
дейността – и такса не се дължи, чл. 143 ЗВ).
Специфика на дейностите разкрива и начинът на измерване на добития ресурс. При
водовземането отнетият обем вода се измерва
чрез монтирани измервателни устройства,
които отговарят на нормативните изисквания
за отчитане на реалното водопотребление (съгласно чл. 194а, ал. 1 ЗВ), докато при изземване
на наносни отложения такова изискване за
измервателни уреди, както и съответно измерване на отнетите количества в реален обем са
практически неприложими, тъй като в рамките
на речните легла ситуацията динамично се
променя в зависимост от речния отток.
Различия между разглежданите дейности
могат да бъдат установени и по екологични
съображения. Екологичният аспект на проблема се състои в разликата между природните
ресурси – обект на водовземане (отнемане
само на водна маса), и природните ресурси – обект на ползването на воден обект (в
частност чрез изземване на наносни отложения
по р. Дунав и водохранилища), и в различната степен на натиск върху околната среда
при тяхното добиване. Заповед № РД-970 от
28.07.2003 г. на министъра на околната среда
и водите определя целия Дунавски район за
басейново управление за „чувствителна зона“
(такива зони са територии, чувствителни към
биогенните елементи съгласно критериите на
Директива 91/271/ЕО). Механизмите на управление на водите, предвидени в Рамковата
директива за водите и в режима на Плановете
за управление на речните басейни, най-общо
включват специфичен подход към повърхностните води и водни тела и определяне на
натиска върху водните системи и оценката
на антропогенното въздействие при анализа
на извършваните дейности, вкл. с оценка на
хидроморфоложките елементи и условия на
повърхностните водни тела, където изземването
на наносите се оценява като форма на тежко
въздействие и натиск върху водните тела и
водните екосистеми. Процесът на добиване
на материалите от наносите оказва едно от
най-тежките въздействия върху водните тела
и водните екосистеми и в този смисъл натиск
и върху околната среда като цяло. Затова ЗВ
е разпределил дейностите в различни групи с
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оглед на видовете разрешителни за водоползване. Дейността по изземването на инертни
материали от р. Дунав е идентифицирана (и това
е потвърдено в становището на министъра на
околната среда и водите) като вид въздействие
(„натиск“) с най-голяма тежест при оценка
на морфологичните изменения, при което
се получават деформации на речното легло,
изменят се очертанията на бреговете, прави
се преразпределение на дълбочините, изменя
се площта на речната повърхност, изменят
се скоростта на течението и разпределението
є. Всичко това причинява въздействие върху
биологичните елементи за качество и екологично състояние на повърхностните водни
тела и обосновава определянето на таксата с
оглед акумулиране на по-големи приходи за
опазване на р. Дунав и за дейности за възстановяване на екологичното равновесие в резултат от извършваната стопанска дейност и се
насърчава опазването на бреговете на реките
и намаляване на използването на природни
ресурси за сметка на рециклирани материали,
освен в случаите, когато чрез изземването на
наносни материали се осигурява проводимостта на реките (дейност, която е определена от
чл. 138, ал. 4, т. 5 ЗВ като постоянна за защита
от вредното въздействие на водите по смисъла
на чл. 137 и е освободена с чл. 58, ал. 1, т. 4 от
разрешителния режим при определени условия)
и се постигат екологични цели.
Затова да се разглеждат еднакво всички
видове водоползване, респ. ползване на водни
обекти, без да се отчитат спецификата на потребявания природен ресурс, видът и начинът
на ползването му, екологичните последици от
ползването му и връзката му с други природни
ресурси, не би било екологосъобразно. Подобен
подход би означавал (и съответно довел до)
нерационално природоползване, нарушаващо
не само чл. 15 от Конституцията, но и разпоредби от общото и специалното екологично
законодателство (напр. принципите по чл. 3,
т. 1 и 7 от Закона за опазване на околната
среда). Прилагането на еднакъв критерий за
определяне на таксите за отделните видове
водоползване (изземване на наносни отложения
или отнемане на води от водни повърхности),
без да се отчита спецификата на природния
ресурс, която предопределя и начина за неговото
извършване, вкл. екологичните последици, би
противоречало на конституционните принципи и разпоредби относно околната среда и на
принципите по чл. 192 ЗВ и по чл. 9 от Директива 2000/60/ЕО. Поради същностните характеристики на водите като общонационален
и неделим ресурс възприетото законодателно
разрешение таксата за ползване на воден обект
за изземване на наносни отложения от река
Дунав и водохранилищата да се определя на
базата на разрешения обем за изземване, а не
на реално събрания обем, защитава интересите
на обществото и се гарантират конституционно

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

защитени ценности, като опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането
и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства
и ресурсите на страната (чл. 15), осигуряване
на здравословна и благоприятна околна среда
за гражданите (чл. 55) и едновременно с това
се постига баланс със защита на свободната
стопанска инициатива (чл. 19 от Конституцията), както и съответствие с правната уредба на
ЕС. Подобен подход е приложение на принципа
„замърсителят плаща“ с оглед на по-големия
натиск върху околната среда. На този принцип
се отдава по-голяма тежест при определяне
на възстановяването на екологичните разходи
по дейността по изземване на наносни отложения предвид спецификата на дейността в
сравнение с дейността по водовземане. Това е
мярка за постигане на целите за добро състояние на повърхностните водни тела съгласно
чл. 4 от Рамковата директива за водите и
като мярка по нейния чл. 11, т. 3, буква „б“,
както и в съответствие с чл. 143, т. 1 ЗВ (за
защита от вредното въздействие на водите се
забранява нарушаването на състоянието на
леглата, бреговете на реките и крайбрежните
заливаеми ивици) са въведени нормативните
промени в чл. 118ж, ал. 2 и 3 ЗВ и е създадена
забрана за изземване на наносни отложения
от водните обекти с изключение на р. Дунав
и водохранилищата или за поддържането на
проводимостта на речните легла.
По отношение на таксите по чл. 194 ЗВ
изразът „защитава потребителя“ в чл. 19, ал. 2
от Конституцията следва да се тълкува като
изискване за осигуряване на благоприятно
състояние на околната среда за потребителите
на водни услуги при извършването на дейности
по водоползване и ползване на водни обекти
(в случая – на наносни отложения в р. Дунав
и водохранилищата) от титулярите на разрешително, като таксите, които заплащат тези
титуляри, следва да отчитат съотношението
разходи – ползи за околната среда. В разрешителното, което се издава от компетентния орган,
се прогнозира такъв обем ползване на наносни
отложения, който би следвало едновременно
да отговаря на икономическите интереси на
получаващия разрешение и на екологичните
интереси на обществото, свързани с разрешаване на допустимото антропогенно въздействие
върху околната среда с оглед на недопускане
на прекомерно природоползване.
Обективните различия между ползването
на воден обект (в частност чрез изземване на
наносни отложения) и водовземането (с отнемане на води от водните обекти) обосновават
и различия в основата, размера или начина
на изчисляване на дължимите държавни такси. Поради това от гледна точка на неговия
предмет и материално съдържание ползването
на воден обект (в частност чрез изземване на
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наносни отложения) е дейност, различна от
водовземането (дейности, свързани с отнемане
на води от водните обекти). В същото време за
стопанските субекти, които я осъществяват, не
са предвидени различни правни условия при
определяне на таксите и няма предпоставки за
субективизъм и предоставяне на предимства
на едни правни субекти спрямо други.
Изложеното позволява да се заключи, че
доколкото разпоредбата на чл. 194 ЗВ не урежда
нито една и съща дейност, нито сходни дейности,
на субектите, които ги извършват, не се дължи
еднакво третиране. Поради това чл. 194, ал. 4,
т. 1 ЗВ не противоречи на конституционния
принцип на равенство пред закона и на конституционното изискване на чл. 19, ал. 2 от
Конституцията законът да създава и гарантира
еднакви правни условия за осъществяване на
стопанска дейност.
Предвидената с оспорената законодателна
разпоредба диференциация не надхвърля пределите на законодателната преценка – тя е в съответствие с легитимната цел на законодателя да
се предоставят адекватни гаранции за защитата
на околната среда, като се съобразяват екологичните последици от конкретната дейност. В
случая всички стопански оператори в обхвата
на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ са обединени в една
и съща група и в оспорената разпоредба не се
прави разграничаване между тях по някакъв
признак. Различният ред на изчисляване на
таксите, предвиден в разпоредбите на чл. 194,
е израз на, а не в противоречие с изискването
на чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът да
създава и гарантира еднакви правни условия
за осъществяване на стопанска дейност.
Предвид изложеното съдът приема, че с
оспорената законодателна норма не само не
се нарушава, но се постига ефективно реализиране на принципа законът да гарантира еднакви условия за стопанска дейност на всички
икономически активни субекти, прогласен в
чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
VІ. Конституционна защита на конкуренцията
В искането на тричленния състав на ВАС
се релевира и виждане за нарушаване на
конституционната защита на лоялната конкуренция, закрепена в чл. 19, ал. 2 от Основния
закон, чрез нееднаквото третиране на субектите, осъществяващи дейностите, визирани в
чл. 194 ЗВ.
Конституцията на Република България
прогласява, че икономиката на Република
България се основава на свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1) и за целта
законът трябва да предотвратява нелоялната
конкуренция (чл. 19, ал. 2). Затова е в съответствие с Конституцията закон да налага
ограничения или да поставя изисквания към
субектите при осъществяване на определена
дейност в изпълнение на задължението на
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държавата за предотвратяване на монополизма, ограничаване на нелоялната конкуренция или защита на потребителя (Решение
№ 6 от 27 април 2010 г. по к.д. № 16/2009 г.).
По законодателен ред трябва да се установи
подходящ правен режим, който успешно да
може да предотвратява всякаква злоупотреба
с монополизма, нелоялната конкуренция и
да защитава потребителя (Решение № 5 от 10
юли 2008 г. по к.д. № 2/2008 г.).
Разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ възпира
или съществено ограничава порочната практика водоползвателите да заявяват по-голямо
количество воден ресурс от потребностите си
за стопанска дейност, целейки да се ограничи
броят на други титуляри на разрешителни за
същия воден обект. Чрез изчисляване на таксата
на основата на разрешения обем се цели както
опазване на ресурса от прекомерно изземване,
така и избягване на „резервиране на права“ без
реалното им упражняване. Неслучайно чл. 60,
ал. 5 ЗВ изисква към искането за издаване
на разрешително за изземването на наносни
отложения да се приложат и обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на
изискванията по чл. 156е, ал. 2 ЗВ.
Начинът на определяне в ЗВ на таксите
за ползване на наносни отложения не налага
монополизъм и не уврежда правата на потребителите, а доколкото ползването на наносни
отложения може да се извършва и по реда на
концесионното право като добив на подземни
богатства като строителни материали по реда
на Закона за подземните богатства, при което
плащането е свързано с размера на добития
ресурс, разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от
Закона за водите не създава условия за нелоялна конкуренция, доколкото начинът на
ползване на наносните материали зависи от
стопанския субект.
Изложеното позволява да се заключи, че
разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 ЗВ съответства на закрепеното в чл. 19, ал. 2 от Основния
закон задължение на държавата да предотвратява нелоялната конкуренция.
В заключение съдът приема, че чл. 194, ал. 4,
т. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от
27 юли 1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 20 от 11
март 2022 г.) не противоречи на Конституцията.
Въз основа на изложеното и на основание
чл. 150, ал. 2 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 194,
ал. 4, т. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 27 юли 1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 20 от
11 март 2022 г.).
Председател:
Павлина Панова
3682
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за процедурите за
управление на безопасността на пътната
инфраструктура
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
процедурите за управление на безопасността
на пътната инфраструктура.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 2. Процедурите за оценка на въздействието върху пътната безопасност и за одит
за пътна безопасност, възложени по реда на
Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и
съдържанието на оценката на въздействието
върху пътната безопасност и на одита за пътна
безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на
професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9
от 2017 г.), се довършват по досегашния ред.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за процедурите за управление на безопасността
на пътната инфраструктура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Наредбата урежда обхвата, съдържанието, условията и реда за извършване на
процедурите за управление на безопасността
на пътната инфраструктура.
(2) С наредбата се определят и условията
и редът за:
1. к ласифициране на нивото на пътна
безопасност на участъци от пътната мрежа;
2. придобиване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“, поддържане на професионалната квалификация и
застраховката „Професионална отговорност“
на одитора;
3. регистриране, отказ от регистрация и
прекратяване регистрацията на одитора по
пътна безопасност, както и воденето на регистъра по чл. 36з1 , ал. 1 от Закона за пътищата;
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4. подготовка и изпълнение на планове за
изпълнение на преки коригиращи действия;
5. установяване и обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни
произшествия.
Чл. 2. (1) Процедурите за управление на
безопасността на пътната инфраструктура са:
1. цялостна оценка на безопасността на
пътната мрежа;
2. оценка на въздействието върху пътната
безопасност;
3. одит за пътна безопасност;
4. целенасочена инспекция за пътна безопасност;
5. периодична инспекция за пътна безопасност;
6. установяване и обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни
произшествия.
(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 – 5 се прилагат за пътища – част от трансевропейската
пътна мрежа, за автомагистрали и други
пътища първи клас, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство
или експлоатация, с изключение на пътища
в тунели, обхванати от Директива 2004/54/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. относно минималните
изисквания за безопасност за тунелите на
трансевропейската пътна мрежа.
(3) Процедурите по ал. 1, т. 1 – 5 се прилагат също и за пътища и проекти за пътна
инфраструктура, които не са обхванати от
ал. 2, разположени са извън урбанизирани
територии, не обслужват имоти, граничещи
с тях, и са завършени с финансиране от Европейския съюз, с изключение на пътища,
които не са отворени за обществено ползване.
(4) Списъкът на пътищата по ал. 2 и 3
се определя от министъра на регионалното
развитие и благоустройството и председателя
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ чрез съвместна заповед.
(5) Администрациите, управляващи програми и проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз, уведомяват Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за финансиране на изграждане на
нови пътища, основен ремонт и реконструкция
на съществуващи пътища ежегодно, до 31
януари, за предходната календарна година.
(6) По мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ и/или с решение
на администрациите, изпълняващи процедурите по ал. 1, т. 1 – 5, същите могат да се
прилагат и за други пътища извън посочените
в ал. 2 и 3.
(7) От обхвата на процедурите по ал. 1,
т. 1 – 5 могат да бъдат изключени пътища
първи, втори, трети клас или общински пътища, които не са финансирани със средства

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

от Европейския съюз и са с нисък риск за
безопасността на движението.
(8) Пътищата, част от трансевропейската
пътна мрежа, както и пътища със среднодневна годишна интензивност на движението за
последните 5 години, по-голяма от 4000 авт./
ден, не могат да бъдат изключвани от обхвата
на процедурите.
(9) За пътища, чието строителство, реконструкция или основен ремонт е финансирано
със средства от Европейския съюз след датата
на прилагане на Директива 2008/96/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на
безопасността на пътните инфраструктури,
се прилагат процедурите по ал. 1, т. 1 – 5.
(10) Определянето на риска за безопасността на движението се извършва въз основа на обоснован анализ на интензивността
на движението и статистическите данни за
пътнотранспортните произшествия, изготвен
от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(11) При изпълнение на процедурите по
ал. 1 се вземат под внимание и потребностите
на уязвимите участници в движението на пътя.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
П РОЦ ЕД У РИ Т Е ЗА У П РА ВЛ ЕН И Е Н А
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I
Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа
Чл. 3. (1) Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа е оценка на риска
от произшествия и последствията от тях въз
основа на:
1. визуа лен оглед, на м ясто и ли ч рез
технически средства, на проектните характеристики на пътя;
2. анализ на участъците от пътната мрежа,
които са в експлоатация повече от три години и по които броят на настъпилите пътнотранспортни произшествия е съотнесен към
пътния поток.
(2) Оценката на риска от произшествия е
процес, който обхваща анализ и определяне
на опасностите, възникващи вследствие характеристиките на пътя и степента на въздействие за настъпване на пътнотранспортни
произшествия, и последствията от тях.
(3) Оценката по ал. 1 се осъществява при
обследване минимум на индикативните елементи по приложение № 1.
(4) Дейностите по ал. 1 – 3 се изпълняват
по методика, утвърдена от председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Чл. 4. (1) Цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа се извършва от
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Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(2) Администрациите, управляващи пътя,
предоставят цялата налична и относима информация по приложение № 1 в едномесечен
срок от нейното поискване и съдействат при
извършването на оценката.
(3) Ц ялостна оценка на безопасност та
на пътната мрежа се извършва най-малко
веднъж на всеки пет години.
Чл. 5. (1) Изпълнението на цялостната
оценка на безопасността на пътната мрежа се
извършва за всеки път поотделно, определен
в обхвата по чл. 36б от Закона за пътищата.
(2) Оценката води до извършване на целенасочени инспекции или до предприемане
на преки коригиращи действия, осигуряващи
безопасността на движението, които се изпълняват от администрацията, управляваща пътя.
(3) В случаите, когато оценката не води
до решение на идентифицираните проблеми
чрез преки коригиращи действия, се извършва
целенасочена инспекция.
Чл. 6. (1) Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ изпраща на администрациите, управляващи пътя, оценката
за всеки път поотделно в едномесечен срок
от изготвянето є за предприемане на последващи действия – целенасочена инспекция
за пътна безопасност или преки коригиращи
действия. Преките коригиращи действия се
предписват с мотивирано предложение и се
определя срок за тяхното изпълнение, съобразен с характера им.
(2) В срок три месеца след получаването
на оценката администрациите, управляващи
пътя, уведомяват Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за планираните и предприети последващи действия.
(3) Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ изготвя окончателен доклад за цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа, включващ всички
пътища, определени в обхвата по чл. 36б от
Закона за пътищата.
Раздел II
Оценка на въздействието върх у пътната
безопасност
Чл. 7. (1) Оценка на въздействието върху
пътната безопасност е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път
или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на
пътната инфраструктура.
(2) Оценка на въздействието върху пътната
безопасност се извършва преди стартиране
на прединвестиционни проучвания или на
инвестиционен проект.
(3) Обобщените резултати от оценката на
въздействието върху пътната безопасност се
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отразяват при изработването на задание за
проектиране.
(4) При съществено изменение на съществуващата пътна мрежа, произтекло от изпълнена
процедура по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 6, може
да не се извършва оценка на въздействието
върху пътната безопасност.
(5) Оценката на въздействието върху пътната безопасност е с обхват и съдържание
съгласно приложение № 2.
Чл. 8. (1) Администрацията, управляваща
пътя, организира планирането и възлагането
на оценка на въздействието върху пътната
безопасност.
(2) Оценката се извършва от експертни
екипи, в чийто състав участва поне един
одитор по пътна безопасност.
Чл. 9. А дминист раци ята, у правл яваща
пътя, уведомява ежегодно, до 15 февруари,
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за изпълнените процедури
по този раздел за предходната година.
Раздел III
Одит за пътна безопасност
Чл. 10. (1) Одит за пътна безопасност е
независима, подробна, систематична проверка за техническа безопасност на проектните
характеристики на пътната инфраструктура,
неразделна част от процеса на инвестиционното є проектиране, строителство и експлоатация, и се извършва задължително на
следните етапи:
1. преди съгласу ване и одобряване на
идейния проект;
2. преди съгласу ване и одобряване на
техническия/работния проект;
3. непосредствено след подписване на
констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона
за устройство на територията;
4. при началната експлоатация на пътя.
(2) Одитът за пътната безопасност завършва с доклад, който е неразделна част
от инвестиционния проект.
(3) На одит за пътна безопасност подлежат
проектите за ново строителство, реконструкция и основен ремонт на пътища.
Чл. 11. (1) В одита за пътна безопасност се
посочват проектните елементи, които могат
да се окажат критични за безопасността.
(2) Одит ът има за цел намал яване на
вероятността за възникване на пътнотранспортни произшествия чрез идентифициране
на потенциално опасни пътни участъци и
проектни характеристики и предписване на
мерки за тяхното отстраняване.
Чл. 12. (1) Одит за пътна безопасност се
извършва от един или повече одитори по
пътна безопасност.
(2) Участници в одитния процес са:
1. администрацията, управляваща пътя;
2. проектантът;
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3. одиторът или одиторите по пътна безопасност.
Чл. 13. (1) Одиторът представя на администрацията, управляваща пътя, одитен доклад
по образец съгласно приложение № 3.
(2) Одитният доклад съдържа:
1. кратко описание на проекта;
2. етап на проекта;
3. детайлно аргументирано описание на
установените недостатъци на проекта по отношение на осигуряване на пътна безопасност,
в случай че има такива;
4. детайлно аргументирано описание на
мерките за отстраняване на констатираните
недостатъци;
5. копия на чертежите, използвани по
време на одита, и списък на проверените
документи, заверявани по реда на чл. 36е,
ал. 2 от Закона за пътищата;
6. попълнени въпросници по образец съгласно приложение № 4;
7. заключителна част.
Чл. 14. Одитният доклад и решението по
чл. 22, ал. 1 са неразделна част от инвестиционния проект.
Чл. 15. Администрацията, управляваща
пътя, уведомява ежегодно, до 15 февруари,
председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за
изпълнените процедури по чл. 10, ал. 1 за
предходната година.
Раздел IV
Възлагане, извършване и приключване на
одит за пътна безопасност
Чл. 16. (1) Изпълнението на одит за пътна
безопасност се възлага от администрацията, управляваща пътя, на физически и/или
юридически лица.
(2) В ек ипа на юридическ ите лица за
изпълнение на одит за пътна безопасност
участва физическо лице, вписано в регистъра по чл. 36з1 , ал. 1 от Закона за пътищата.
Чл. 17. Одитор по пътна безопасност не
може да участва в друго качество при планирането, проектирането, строителството
или дейности по поддържане по време на
експлоатацията на съответния инфраструктурен проект.
Чл. 18. Администрацията, управляваща
пътя, изработва задание за одит за пътна
безопасност.
Чл. 19. (1) Одиторът извършва проверки и
докладва само за проблеми, свързани с пътната безопасност на инвестиционния проект,
и не извършва проверки за съответствието
на проекта по отношение на други критерии,
различни от пътната безопасност.
(2) Минималният обхват на одита включва
обследване на елементите, посочени в приложение № 5.
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Чл. 20. Одиторът носи отговорност за
предписаните мерки в одитния доклад пред
администрацията, управляваща пътя.
Чл. 21. Одитът за пътна безопасност се
извършва чрез анализ на:
1. изходна информация;
2. проектна и/или екзекутивна документация;
3. информация, получена от огледи на
място.
Чл. 22. (1) Администрацията, управляваща
пътя, взема решение по одитния доклад, в
което се отразяват:
1. предписаните мерки, които се приемат;
2. предписаните мерки, които не се приемат, и мотивите за това;
3. изменения във връзка с предписаните
мерки.
(2) В решението по ал. 1 се посочват сроковете за изпълнение на предписаните мерки,
като срокът за изпълнение на мерките на
етапите по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 не може да
бъде по-дълъг от 6 месеца.
(3) Решението по ал. 1 се подписва от
ръководителя на администраци ята, управляваща пътя, или оправомощено от него
длъжностно лице.
Чл. 23. В следващите етапи при изпълнение на одит се взема предвид решението
по чл. 22, ал. 1.
Раздел V
Състав и квалификация на членовете на
одитния екип
Ч л. 24. Оди т ор по п ът на безопаснос т
може да бъде всяко физическо лице, което
притежава сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ и
отговаря на изискванията на чл. 36д, ал. 1 – 3
от Закона за пътищата.
Чл. 25. Ръководителят на одитния екип
трябва да притежава сертификат за придобита професионална квалификация „одитор
по пътна безопасност“, да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 36д, ал. 1 – 3
от Закона за пътищата, и да е участвал в
извършването на най-малко три одита за
пътна безопасност.
Раздел VI
Целенасочена инспекция за пътна безопасност
Чл. 26. (1) Целенасочена инспекция за
пътна безопасност е независимо обследване
на път или на част от път за установяване
на опасни условия, недостатъци и проблеми,
които увеличават риска от произшествия и
наранявания.
(2) Инспекцията по ал. 1 се извършва въз
основа на:
1. констатациите от цялостна оценка на
безопасността на пътната мрежа;
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2. преценка на администрацията, управляваща пътя.
Чл. 27. (1) Целенасочена инспекция за
пътна безопасност се извърша от администрацията, управляваща пътя.
(2) Инспекцията задължително включва
посещение на място и визуален оглед.
(3) При визуалния оглед могат да се използват и технически средства.
(4) Дейностите по извършване на инспекцията се осъществяват при обследване на
индикативните елементи по приложение № 6.
Чл. 28. (1) Администрацията, управляваща пътя, планира и извършва инспекцията
в срок до три месеца от предоставянето на
констатациите от цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа.
(2) Инспекциите се извършват съгласно
годишен план, утвърден от ръководителя на
администрацията, управляваща пътя, като
се вземат предвид:
1. данни за пътнотранспортни произшествия;
2. извършеният основен ремонт/реконструкция на съществуващ път или строителство на нов път;
3. интензивност на движението;
4. клас на пътя;
5. изда дени писмени пред у преж дени я,
сигнални писма и разпореждания по реда на
чл. 165, ал. 1, т. 3 от Закона за движението
по пътищата;
6. получени сигнали и предложения.
(3) Годишният план може да се актуализира с решение на администрацията, управляваща пътя.
(4) Утвърденият годишен план се публикува на интернет страницата на съответната
администрация, управляваща пътя.
Чл. 29. Целенасочена инспекция за пътна
безопасност се извършва от експертен екип,
като най-малко един от членовете на екипа
е одитор по пътна безопасност.
Чл. 30. (1) Резултатите от целенасочената
инспекция за пътна безопасност се обобщават
в доклад, който се приема от ръководителя на
администрацията, управляваща пътя, в едномесечен срок от извършване на инспекцията.
(2) Докладът по ал. 1 включва:
1. предмет и обхват на инспекцията, в
т. ч. описание на пътния участък, основание
за извършване;
2. описание на фактически извършените
дейности, в т. ч. условията, при които е извършена;
3. констатации от проверката;
4. предложения за изпълнение на преки
коригиращи действия.
(3) Въз основа на предложенията по ал. 2,
т. 4 се определят сроковете за изпълнение
на преките коригиращи действия.
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(4) Докладът по ал. 1 се изпраща на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ в едномесечен срок от приемането му.
Раздел VII
Периодична инспекция за пътна безопасност
Чл. 31. (1) Периодична инспекция за пътна
безопасност е проверка на характеристиките и недостатъците на пътя, които налагат
работи по поддържане от съображения за
безопасност.
(2) Целта на периодичната инспекция за
пътна безопасност е да осигури достатъчни
равнища на безопасност на конкретната пътна
инфраструктура чрез своята регулярност и
систематичен подход.
(3) Инспекциите за републикански пътища
в границите на урбанизирани територии и
селищни образувания се извършват съвместно
от съответната община и администрацията,
управляваща пътя.
(4) Инспекцията по ал. 1 се извършва от
експертен екип, в който най-малко един от
членовете е одитор по пътна безопасност
и ли п ри тежава дип лома по специа лност
„Транспортно ст роителство“ или ек вивалентна на нея.
(5) Инспекцията се извършва чрез проверка на място и се изготвя доклад съгласно
приложение № 7.
(6) При установяване на дефекти, представляващи непосредствена опасност, като
разпръснати отпадъци, инертни материали
и др., по платното за движение, паднали
дървета и камъни, стълбове на платното за
движение, дървета с нестабилни клони в обхвата на пътя и други същите се отстраняват
в рамките на 24 часа от установяването им
от администрацията, управляваща пътя.
(7) Инспек ц ии т е се извършват, как т о
следва:
Вид на
инспекцията
Дневна

Нощна

Клас на пътя

Периодичност

АМ и скоростни 1 път на 1 месец
пътища
I

1 път на 3 месеца

II

1 път на 3 месеца

III

1 път на 6 месеца

Общински

1 път на 6 месеца

АМ и скоростни 1 път на 2 месецa
пътища
I

1 път на 6 месеца

II

1 път на 6 месеца

III

1 път на 12 месеца

Общински

1 път на 12 месеца
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Чл. 32. (1) Администрацията, управляваща пътя, планира ежегодно, до 15 декември,
извършването на периодични инспекции за
пътна безопасност за следващата година.
(2) Плановете се предоставят на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ до 31 март на текущата година.
(3) Констатациите от периодичната инспекция се отразяват в програмите за текущ
ремонт и поддържане на администрацията,
управляваща пътя.
Г л а в а

т р е т а

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Методика за класифициране на нивото на
пътна безопасност на участъците от пътната
мрежа
Чл. 33. (1) Въз основа на резултатите от
цялостна оценка на безопасността на пътната
мрежа и с оглед на определяне на нуждите
от последващи коригиращи действия всички
участъци от пътната мрежа се класифицират
в пет категории според нивото им на безопасност.
(2) Класифицирането по ал. 1 е обективно определената безопасност на проектните
характеристики на пътя – вградената безопасност.
(3) Класифицирането по ал. 1 се извършва
по Методика за класифициране на нивото на
пътна безопасност, утвърдена от председателя
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, в следните категории:
1. отлично;
2. добро;
3. задоволително;
4. незадоволително;
5. лошо.
Чл. 34. (1) Класифицирането на нивото на
пътна безопасност се извършва от Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ в срок до три месеца от извършването на цялостна оценка на безопасността
на пътната мрежа.
(2) Изготвената класификация се предоставя на администрациите, управляващи пътя,
в срок до един месец от нейното изготвяне.
(3) Класифицирането по ал. 1 се визуализира чрез интерактивна карта, създадена в
срока по ал. 2, и се поддържа в актуално
състояние от Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“. Достъпът до
интерактивната карта е свободен.
Чл. 35. Председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
предоставя на Европейската комисия доклад
за к ласифицирането на безопасност та на
пътната мрежа на всеки 5 години.
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Раздел II
Подготовка и изпълнение на планове на
действие. Преки коригиращи действия
Чл. 36. Въз основа на резултатите от процедурите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 администрациите, управляващи пътя, изготвят планове за
изпълнение на преки коригиращи действия,
чиято ефективност подлежи на оценка не
по-късно от две години считано от датата на
изпълнението им.
Чл. 37. (1) Въз основа на констатациите от
цялостната оценка на безопасността на пътната
мрежа по чл. 3, ал. 1 и от инспекциите по
чл. 27, ал. 1, както и при необходимост, администрациите, управляващи пътя, предприемат
преки коригиращи действия, осигуряващи
безопасност на движението по пътищата.
(2) Преките коригиращи действия са насочени приоритетно към пътни участъци, които
предоставят възможност за прилагане на мерки
за повишаване на безопасността и икономии
от свързаните с произшествия разходи.
(3) Подготовката на изпълнението на преки коригиращи действия се осъществява от
администрацията, управляваща пътя, чрез
изработване на план за тяхното изпълнение,
който се утвърждава ежегодно до края на
ноември на предходната година.
(4) Администрацията, управляваща пътя,
може да актуализира плана по ал. 3 на всеки
шест месеца.
(5) В плана по ал. 3 се извършва приоритизиране на пътните участъци, като всеки от
тях се преценява спрямо броя на пътнотранспортни произшествия, последствията от тях,
интензивност на движение и клас на пътя.
(6) Изпълнението на мерките в плана по
ал. 3 се осъществява в срок, съобразен с характера им, но не по-късно от три години от
тяхното утвърждаване.
(7) Планът по ал. 3 се предоставя на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ за проследяване изпълнението му.
(8) Администрациите, управляващи пътя,
изпращат на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ информация за
приключилите действия по ал. 1 в срок до
един месец от изпълнението им.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Условия и ред за придобиване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ и за преминаване на периодични
курсове за допълнително обучение
Чл. 38. (1) Обучение за придобиване на
професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“ се извършва от висши
училища, акредитирани по реда на Закона за
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висшето образование и провеждащи обучение
по специалност „Транспортно строителство“
или еквивалентна на нея.
(2) Програмата за обучение за придобиване
на професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“ се разработва от висшето
училище по ал. 1 и се утвърждава от председателя на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ след съгласуване с
министъра на образованието и науката.
(3) В програмата по ал. 2 се включват наймалко следните теми:
1. процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура и приложима
нормативна уредба;
2. влияние на пътната инфраструктура върху
безопасността на движението, включително
характеристики, свързани с уязвимите участници в движението на пътя и инфраструктурата за тях;
3. практическо прилагане на процедурите
за управление на безопасността на пътната
инфраструктура.
Чл. 39. Сертификатът за професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“
съдържа:
1. наименование на висшето у чилище,
което го издава;
2. трите имена и единен граждански номер
на лицето, на което се издава;
3. снимка на лицето, на което се издава;
4. предмет на сертификата;
5. основание за издаване на сертификата
(номер на изпитния протокол и дата);
6. дата на издаване;
7. регистрационен номер;
8. приложение към сертификата, с посочено
съдържание на учебната програма;
9. подпис и печат на висшето училище.
Чл. 40. (1) Професионалната компетентност на лицата, придобили професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“,
се поддържа чрез курсове за допълнително
обучение, провеждани на всеки пет години.
След преминаването на тези курсове одиторът
по пътна безопасност получава удостоверение
от висшите училища по чл. 38, ал. 1, което
става неразделна част от сертификата по
чл. 39. В удостоверението се посочва програмата по ал. 2.
(2) Програмата на курса за допълнително
обучение се предлага от ръководителя на
съответното висше училище и се утвърждава
от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ след
съгласуване с министъра на образованието
и науката.
(3) Висшите училища по чл. 38, ал. 1 изпращат на председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
в едномесечен срок от завършване на курса актуализирани списъци на преминалите
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обучение за придобиване на професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“,
както и за преминалите периодични курсове
за допълнително обучение по ал. 1.
Чл. 41. (1) Одит за пътна безопасност може
да се извършва и от лице, представило заверено
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва такава дейност, издаден от
компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария след вписване в регистъра по
чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред председателя на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“ доказателства
относно компетентността на органа, издал
документа, удостоверяващ правото да се извършва одитна дейност.
(3) Документът по ал. 1, удостоверяващ
правото да се извършва одит за пътна безопасност, се предоставя на председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, който може да проверява
дали същият е издаден от компетентен орган
на държава – членка на Европейския съюз,
или на държава – страна по споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
Раздел II
Застраховане на професионалната отговорност
на одитора по пътна безопасност
Чл. 42. (1) При извършването на дейността
си одиторът по пътна безопасност застрахова
професионалната си отговорност за вреди,
причинени на участници в строителството
и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по
повод изпълнение на задълженията му.
(2) Застрахователният договор за задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 36ж, ал. 1 от Закона за пътищата
покрива отговорността на застрахования само
за имуществени и неимуществени вреди,
които са причинени от него при извършване
на професионалната му дейност като одитор
по пътна безопасност на територията на Република България и са пряк и непосредствен
резултат от застрахователното събитие, осъществило се на тази територия.
Чл. 43. (1) Застрахователно събитие по
застраховката е настъпването на вредоносния
резултат, за който е отговорен застрахованият, като правата и задълженията във връзка
с наст ъпило заст рахователно събитие по
задължителната застраховка се погасяват с
изтичането на давността по чл. 378 от Кодекса
за застраховането.
(2) Вредите се покриват от застрахователя,
чиято застраховка е била валидно сключена,
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действаща и с покритие на отговорността на
застрахования през периода, включващ момента на осъществяване на застрахователното
събитие.
Ч л. 44. Зас т ра ховат ел н и я т дог овор за
застраховката по чл. 36ж, ал. 1 от Закона
за пътищата се сключва най-малко при лимитите за отговорност по чл. 45 и за срок
не по-малък от една година, като следва да
се сключва и/или подновява ежегодно, по
съгласие с лицензиран застраховател с право да извършва дейност на територията на
Република България.
Чл. 45. (1) Минималните застрахователни
суми, представляващи лимити на отговорност
по застраховката, се определят, както следва:
1. лимит на отговорност за едно застрахователно събитие в размер на 5 хиляди лева,
представляващ горната граница (лимит) на
отговорността на застрахователя по застраховката за едно застрахователно събитие;
2. агрегатен лимит в размер на 20 хиляди
лева, представляващ горната граница (лимит)
на отговорността на застрахователя по застраховката за всички застрахователни събития
през периода на застраховката, но за период
не по-малък от една година.
(2) Застрахователят покрива отговорността
на застрахованите в границите на определените
в договорите застрахователни суми (лимити
на отговорност), но най-малко до размера на
минималните лимити на отговорност, посочени в ал. 1.
Чл. 46. (1) Застраховката не покрива изплащането на обезщетения за вреди, произтичащи от:
1. война или тероризъм;
2. пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
3. неправомерно използване на запалими
или взривни материали;
4. админист ративни наказани я, глоби,
санкции и/или неустойки, в това число, но
не само, наложени на и/или дължими от
застрахованите лица.
(2) Посочените в ал. 1 рискове се изключват изрично от покритието по застраховката
по чл. 36ж, ал. 1 от Закона за пътищата,
като застрахователят по сключения за тази
застраховка застрахователен договор не дължи
застрахователно обезщетение и не носи отговорност за вредите от тяхното осъществяване
независимо от това каква е причината или
кой е техният причинител.
(3) Застраховката за професионална отговорност не покрива вредите от неизпълнение
или неточно изпълнение на договори, сключени от одитора по пътна безопасност, чиято
професионална отговорност е застрахована,
включително санкции, неустойки и/или други.
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Раздел III
Регистър на одиторите по пътна безопасност
Чл. 47. (1) Регистърът на одиторите по
пътна безопасност по чл. 36з1, ал. 1 от Закона
за пътищата е публичен. Достъпът до него
е свободен и се осъществява посредством
електронната страница на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
(2) Регистърът се води от председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ или определено от него
длъжностно лице.
Чл. 48. Вписването на одиторите по пътна
безопасност в регистъра е безплатно.
Чл. 49. (1) За вписване в регистъра физическите лица подават заявление по образец,
утвърден от председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“, и
прилагат към него документите по чл. 36д,
ал. 1 от Закона за пътищата.
(2) Обстоятелството по чл. 36д, ал. 1, т. 2
от Закона за пътищата се установява чрез
посочване на номера, датата и акредитираното висше училище, издало дипломата за
висше образование, когато то е придобито в
Република България след 2012 г., съответно
чрез легализиран превод на диплома за висше
образование, ако то е придобито във висше
училище извън Република България.
(3) Заявлението и приложените към него
документи се подават по електронен път чрез
лицензиран пощенски оператор или лично в
деловодството на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(4) Заявлението, подадено по електронен
път, се подписва с електронен подпис, а подаденото чрез лицензиран пощенски оператор
или пред деловодството на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ се
подписва собственоръчно.
Чл. 50. Физическ ите лица, при добили
право да извършват одитна дейност по пътна
безопасност в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария
подават заявление по образец и прилагат за
вписване в регистъра копия от документите
по чл. 36з1, ал. 4 от Закона за пътищата.
Чл. 51. (1) Заявленията за вписване в регистъра се разглеждат от постоянна комисия,
определена със заповед на председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(2) В състава на комисията се включват
юрист, експерт с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна
на нея и длъжностното лице, определено да
администрира регистъра.
(3) Комисията проверява заявените данни,
като може да изисква допълнителна информация от лицата.
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(4) Комисията:
1. разглежда подадените за вписване в
регистъра документи в 7-дневен срок от постъпването им;
2. изготвя мотивирано предложение за
вписване или отказ от вписване в регистъра.
(5) Въз основа на мотивираното предложение по ал. 4, т. 2 председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ или оправомощено от него лице
издава заповед за вписване на одитора по
пътна безопасност в регистъра.
Чл. 52. (1) При липса или непълнота на
представените документи оправомощено от
председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ длъжностно
лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява физическото лице
и дава срок за отстраняването им.
(2) В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на липсата
или непълнотата по ал. 1 председателят на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ или оправомощено от
него длъжностно лице извършва вписване в
регистъра.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
или длъжностното лице по ал. 2 с мотивирана заповед отказва вписване в регистъра
на физическото лице, което не отговаря на
някое от изискванията по чл. 36д, ал. 1 от
Закона за пътищата или не е приложило към
заявлението някой от изискуемите документи.
(4) Заповедта по ал. 3 за отказ за вписване
в регистъра подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 53. (1) Вписването в регистъра на
одитор по пътна безопасност се заличава със
заповед на председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
на основанията по чл. 36з1, ал. 10 от Закона
за пътищата.
(2) Заличаването на вписването в регистъра се извършва за срок, определен в чл. 36з1,
ал. 11 от Закона за пътищата.
(3) След изтичането на срока по ал. 2
лицето има право да подаде ново заявление
за вписване.
(4) При установяване на данни за основания за заличаване от регистъра комисията
по чл. 51, ал. 1 извършва проверка и дава
мотивирано предложение до председателя на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ или оправомощеното длъжностно лице по чл. 47, ал. 2 за заличаване от
регистъра на одитора по пътна безопасност.
(5) В мотивираното предложение по ал. 4
комисията задължително посочва срока за
заличаване, ако е приложимо.
(6) Въз основа на мотивираното предложение по ал. 4 председателят на Държавна
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агенци я „Безопасност на дви жението по
пътищата“ или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 47, ал. 2 издава заповед за
заличаване на одитора по пътна безопасност
от регистъра.
(7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 54. (1) В регистъра на одиторите по
пътна безопасност се вписват:
1. данни за лицата, включително номер на
сертификат за професионална квалификация,
издаден от висше училище, акредитирано по
реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалността „Транспортно строителство“ или еквивалентни;
2. дата на вписване в регистъра и регистрационен номер;
3. дата на заличаване на вписването в
регистъра и основанията за това.
(2) Лицата, вписани в регистъра, са длъжни да уведомят председателя на Държавна
агенци я „Безопасност на дви жението по
пътищата“ в 7-дневен срок за всяка промяна
на обстоятелствата, имащи отношение към
вписването в регистъра.
Чл. 55. За всеки одитор по пътна безопасност, вписан в регистъра, оправомощеното
длъжностно лице по чл. 47, ал. 2 води електронно досие, което съдържа:
1. заявлението за вписване в регистъра с
приложените към него документи за регистрация;
2. заповед за вписване в регистъра;
3. документи (жалби, сигнали, актове и/
или доклади), съдържащи констатации за
извършени нарушения;
4. актуална информация за всички нови
обстоятелства, възникнали след първоначалната регистрация;
5. други представени от одитора по пътна
безопасност документи.
Чл. 56. (1) Администрирането на регистъра
по чл. 47, ал. 1 се извършва от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“.
(2) Лицата по ал. 1 извършват дейността си,
като осигуряват защита на обработването на
лични данни на физическите лица при спазване на Закона за защита на личните данни
и Регламент № (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните).
Чл. 57. (1) А дминистративните органи,
лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги, и органите на съдебната власт, пред
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които се установяват обстоятелства, вписани
в регистъра, или на които са необходими
данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните,
без да изискват от заявителите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства.
(2) Водещите производствата органи, лица
и организации по ал. 1 приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с
писмено посочване в съответното искане и/
или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство.
(3) Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ не изисква от физическите лица установяването на данни, подлежащи на вписване в регистъра, в случаите,
когато те могат да бъдат събрани служебно.
Г л а в а

п е т а

УЧАСТЪЦИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
Раздел I
Установяване на участък с концентрация на
пътнотранспортни произшествия
Чл. 58. Установяването на участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия
(ПТП) по пътищата има за цел да се определи
пътният участък, за който е необходимо да се
предвидят и изпълнят мерки за подобряване
на условията на движение.
Чл. 59. Установяването и обезопасяването
на участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия и изготвянето на схема
на произшествията във всеки идентифициран
участък с концентрация на пътнотранспортни
произшествия в Република България се извършва по методика съгласно приложение № 8.
Чл. 60. Администрацията, управляваща
пътя, предприема необходимите мерки за
ограничаване на причините, довели до концентрация на ПТП.
Чл. 61. (1) Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи (МВР):
1. установяват участъците с концентрация
на ПТП;
2. изготвят ежегодно до 31 юли информация
за установените участъци с концентрация на
ПТП за периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на текущата година или за
по-кратък период при основания за това;
3. изготвят информация за произшествията, настъпили във всеки установен участък,
с цел определяне на най-вероятните причини
за концентрацията на ПТП.
(2) Ежегодно в срок до 10 дни от срока
по ал. 1, т. 2 службите по ал. 1 предоставят
информация за установените участъци с концентрация на ПТП на:
1. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“;
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2. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) –
по републиканските пътища съгласно приложение № 8, таблици № 3 – 6 и схемите към тях;
3. кметовете на общини информация за:
а) общинските пътища съгласно приложение № 8, таблици № 3 – 6 и схемите към тях;
б) улиците в населените места и селищните образувания съгласно приложение № 8,
таблици 5 и 6 и схемите към тях.
(3) Органите по ал. 1 проследяват ежемесечно данните за регистрираните ПТП за
достигане на минималния брой ПТП за определяне на участък с концентрация на ПТП.
(4) При необходимост от спешно обезопасяване на участък с концентрация на ПТП по
ал. 3 службите за контрол на МВР предоставят
информация извън сроковете по ал. 1, т. 2
до администрацията, управляваща пътя, за
предприемане на незабавни мерки.
(5) Информацията по ал. 4 се изпраща и
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Чл. 62. (1) Главна дирекция „Национална
полиция“ към МВР поддържа информация
за участъците с концентрация на ПТП на
национално ниво.
(2) Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР
обработват информацията за участъците с
концентрация на ПТП за съответната област.
Раздел II
Обезопасяване на участък с концентрация
на ПТП
Чл. 63. (1) В двумесечен срок от получаването на информацията по чл. 61, ал. 2 комисия, назначена със заповед на ръководителя
на съответната администрация, управляваща
пътя, или на оправомощено от него длъжностно лице, извършва оглед на участъците
с концентрация на ПТП, установени на съответната територия.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват представители на администрацията,
управляваща пътя, и на службите за контрол
на МВР. В комисията се включва лице, което притежава професионална квалификация
„одитор по пътна безопасност“ или притежава
диплома по специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна на нея. В случай
че участъкът с концентрация на ПТП е на
републикански път и е установен на територията на населено място, в състава на комисията участва и представител на съответната
община. По преценка на администрацията,
управляваща пътя, в комисията могат да бъдат включени и длъжностни лица от други
административни органи.
(3) За извършения оглед комисията съставя
протокол, в който се отразяват констатациите от огледа, анализират се възможните
причини за ПТП от гледна точка на пътната
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инфраструктура и се посочват краткосрочни
и дългосрочни мерки за обезопасяване на
съответните у частъци с концентрация на
ПТП. При необходимост комисията извършва допълнително обследване на определени
участъци.
(4) Ръководителят на администрацията,
управляваща пътя, или оправомощено от него
длъжностно лице утвърждава краткосрочни
и дългосрочни мерки за обезопасяване на
участъците с концентрация на ПТП в съответствие с протокола по ал. 3.
(5) Краткосрочните мерк и по ал. 4 се
изпълняват в срок до една година от утвърждаването им, а дългосрочните – в срок до
три години от утвърждаването им.
Чл. 64. Протоколът на комисията по чл. 63,
ал. 3 съдържа:
1. описание на пътния участък;
2. препратка към предходни протоколи за
същия пътен участък;
3. анализ на информацията за настъпилите
ПТП;
4. общ брой на произшествията и брой на
произшествията, в резултат на които има загинали и/или ранени участници в движението
през предходните три години;
5. мерки за отстраняване на недостатъците,
които следва да бъдат приложени в рамките
на различни периоди от време, в т.ч.:
а) премахване, преместване, промяна или
обезопасяване на неподвижните препятствия
в зоната на безопасност;
б) за успокояване на движението – за намаляване на скоростта и интензивността на
движение;
в) подобряване на видимостта в хоризонтални криви, пътни кръстовища, както и при
различни атмосферни условия и осветеност;
г) подобряване на обезопасяването в средната разделителна ивица посредством ограничителни системи за пътища;
д) подобряване на съгласуваността, видимостта и разпознаваемостта на пътната маркировка, пътните знаци, светлинните сигнали
и другите средства за сигнализиране;
е) обезопасяване срещу свличане на камъни,
скални, земни и снежни маси, както и срещу
снегонавяване;
ж) подобряване на експлоатационното
състояние на настилките;
з) осигуряване на нови и/или подобряване на съществуващи противозаслепителни
съоръжения;
и) промени в организацията на движение;
к) усъвършенст ване на к ръстовищата,
включително при железопътни прелези;
л) промяна на трасето на пътя;
м) стабилизиране на банкети;
н) въвеждане на системи за управление и
контрол на движението (интелигентни транспортни системи);
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о) мерки за намаляване на потенциалните конфликтни зони с уязвими участници в
движението на пътя;
п) привеждане на пътя в съответствие с
действащите нормативни актове за проектиране на пътна инфраструктура.
Чл. 65. (1) Мерките за подобряване безопасността на движението в участък с концентрация на ПТП са:
1. краткосрочни – организационно-технически;
2. дългосрочни:
а) за подобряване на техническите елементи
и характеристики на пътния участък;
б) реконструкция на пътния участък.
(2) При осъществяване на организационно-техническите мерки администрацията,
управляваща пътя, може да прилага средства
за сигнализация и регулиране на движението,
формата, размерите, съдържанието и действието, които могат да са различни от посочените в подзаконовите нормативни актове
за прилагането на Закона за движението по
пътищата, след съгласуване от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на вътрешните работи и министъра
на транспорта и съобщенията.
Чл. 66. (1) Администрацията, управляваща
пътя, след получаване на информацията по
чл. 61, ал. 2 изготвя на всеки 6 месеца от срока по чл. 61, ал. 1, т. 2 доклад за изпълнение
на мерките за обезопасяване на участъците
с концентрация на ПТП и го предоставя на
службите за контрол на МВР и на председателя на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“.
(2) За всяка година след изпълнение на
мерките за обезопасяване на участъците с
концентрация на ПТП службите за контрол
на МВР изготвят информация за настъпилите
ПТП в тях.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и на
администрацията, управляваща пътя.
(4) В участък с концентрация на ПТП,
сигнализиран с пътен знак А40 и жълто-зеления флуоресцентен светлоотразителен фон на
останалите пътни знаци, който в продължение
на три години след изпълнение на мерките
за обезопасяване не е установен като участък
с концентрация на ПТП, се премахва сигнализацията.
Чл. 67. (1) Дейността по обезопасяване на
участъците с концентрация на ПТП се планира от администрацията, управляваща пътя,
и се включва в рамките на инвестиционната
є програма.
(2) Дългосрочните мерки за обезопасяване
на участъците с концентрация на ПТП, които
към момента на установяването им са част
от пътища, вк лючени в инвестиционната
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програма на администрацията, управляваща
пътя, за извършване на основен ремонт или
реконструкция, се включват в инвестиционния проект.
(3) След реализиране на инвестиционния
проект по ал. 2 участъците не се сигнализират
с предупредителен пътен знак А40 „Внимание!
Участък с концентрация на пътнотранспортни
произшествия“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Съществено изменение на съществуващата пътна мрежа“ е промяна на броя на
лентите за движение и/или на съществуващото трасе.
2. „Риск за безопасността на движението“
е измеримо ниво на безопасност в зависимост
от това до каква степен ползвателите на пътя
са изложени на опасност от настъпване на
инцидент или тежки последствия от него.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредби на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на
безопасността на пътните инфраструктури (ОВ,
L 305/1 от 26 ноември 2019 г.) и на Директива
(ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на
Директива 2008/96/ЕО относно управлението
на безопасността на пътните инфраструктури
(ОВ, L 305/1 от 26 ноември 2019 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи започват да
осъществяват дейността по чл. 61, ал. 1, т. 1 за
установяване на участъците с концентрация на
пътнотранспортни произшествия в населените
места по методиката съгласно приложение
№ 8, таблици 5 и 6 и схемите към тях след
18 месеца от влизането в сила на наредбата.
§ 4. Одиторите по пътна безопасност, на
които към влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата
(ДВ, бр. 23 от 2021 г.) са издадени сертификати
за професионална квалификация, подават заявление за вписване в регистъра по чл. 36з1,
ал. 1 от Закона за пътищата в шестмесечен
срок от създаването му. Създаването на регистъра по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата
се обявява на интернет страницата на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 36б, ал. 9 от Закона за пътищата във
връзка с чл. 19б, ал. 1, т. 5, чл. 36б1, ал. 3 и
6, чл. 36в, ал. 2, чл. 36д, ал. 4, чл. 36ж, ал. 3,
чл. 36з, ал. 3, чл. 36з1, ал. 7 и чл. 36к, ал. 3 от
Закона за пътищата и във връзка с § 24, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за пътищата (ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и чл. 14,
ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
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§ 6. Председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ в
шестмесечен срок от обнародването на наредбата утвърждава методиката по чл. 3, ал. 4
за дейностите при извършване на цялостна
оценка на безопасността на пътната мрежа.
§ 7. Председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ в
едногодишен срок от обнародването на наредбата утвърждава методиката по чл. 33, ал. 3 за
класифициране на ниво на пътна безопасност.
§ 8. Изпълнението на наредбата се възлага
съгласно определената им компетентност от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните
работи и председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
Индикативни елементи на цялостната оценка
на безопасността на пътната мрежа
1. Общи положения:
а) вид и клас на пътя;
б) дължина на пътя;
в) вид на района (населено място, извън
населено място);
г) земеползване (образователни, търговски,
промишлени и производствени, жилищни,
животновъдни и земеделски, по-слабо развити райони);
д) гъстота на точки за достъп до имоти
на 1 км;
е) наличие на локални платна за достъп
до имоти;
ж) наличие на забавителен и/или ускорителен шлюз за достъп до имоти;
з) наличие на дълготрайни ремонтни работи по смисъла на Наредба № 3 от 2010 г. за
временна организация на движението;
и) наличие на площадки за обслужване
на пътуващите, моторните превозни средства
и инфраструктурата, търговски крайпътни
обекти.
2. Интензивност на движението:
а) интензивност на движението (с отчитане
на сезонност);
б) състав на автомобилното движение;
в) наличие на движение на пешеходци и
на велосипедисти.
3. Данни за пътнотранспортни произшествия: брой на настъпили пътнотранспортни
произшествия, в т. ч. данни за време, местоположение, вид на ПТП, метеорологични
условия, състояние на пътната настилка (мокро/сухо и др.), брой загинали, брой ранени,
материални щети, вид на участниците.
4. Оперативни характеристики:
а) ограничения на максимално допустимата
скорост на движение с пътни знаци;
б) фа к т и че с к а с ко р о с т н а д ви жен ие
(V85) – скоростта на движение при конкретно ситуационно решение на пътя, която не
се превишава от 85 % от водачите на леките
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автомобили при свободен режим на движение
и при мокро (при метеорологична и техническа възможност) и чисто пътно покритие;
в) наличие на мерки за успокояване на
движението – за намаляване на скоростта и
интензивността на движение;
г) наличие на интелигентни транспортни
системи;
д) обозначаване на зони, в които е възможна внезапна поява на деца на платното
за движение;
е) наличието на лице/а за сигнализиране
на безопасно пресичане край училищата в
определени периоди.
5. Елементи на пътя:
а) ситуация на пътя (геометрични характеристики на хоризонталните криви, геометрични характеристики на правите участъци и др.);
б) надлъжен профил (нивелетни прави,
надлъжни наклони, вертикални криви и др.);
в) напречен профил (габарит на пътя,
напречни наклони, вид на банкетите и др.);
г) разстояния за видимост.
6. Крайпътно пространство:
а) зона за безопасност;
б) неподвижни препятствия в зоната за
безопасност (напр. светлинни стълбове, дървета и др.);
в) ограничителни системи за пътища.
7. Пътни съоръжения:
а) наличие и брой на мостовете, както и
съответна информация относно тях;
б) наличие и брой на тунелите, както и
съответна информация относно тях;
в) визуални съоръжения, които представляват рискове за безопасността на движението,
в т. ч. рекламни съоръжения.
8. Пътни кръстовища и пътни възли:
а) вид и начин на регулиране;
б) наличие на отделни ленти за завиване;
в) интензивност на движението;
г) наличие на железопътни прелези (охраняеми или неохраняеми).
9. Поддържане:
а) състояние на пътната настилка;
б) коефициент на сцепление на пътната
настилка;
в) състояние на банкетите (включително
растителност);
г) състояние на отводнителните съоръжения;
д) състояние на пътната сигнализация
(пътни знаци, пътна маркировка и светофарни уредби);
е) наличие на растителност, която представлява риск за безопасността на движението;
ж) състояние на ограничителните системи
за пътища.
10. Съоръжения за уязвими участници в
движението на пътя:
а) наличие на пешеходни и велосипедни
пътеки;
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б) предпазни парапети за пешеходци;
в) наличие на тротоар или отделено съоръжение за пешеходци;
г) наличие на велосипедни съоръжения и
техният вид (велосипедни алеи, велосипедни
ленти, други);
д) видимост и пътна сигнализация на пешеходни и велосипедни пътеки;
е) наличие на алтернативни маршрути за
пешеходци и велосипедисти в случай на липса
на отделени съоръжения.
11. Интелигентни транспортни системи:
а) наличие на центрове за управление на
движението;
б) наличие на метеорологични станции и
устройства за проследяване на пътните условия;
в) наличие на видеонаблюдение;
г) механизми за съобщаване на пътните
условия на ползвателите на пътя с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.
12. Системи за проследяване на пътнотранспортни произшествия и за намаляване
на последствията от тях:
а) системи за автоматично откриване на
инциденти;
б) системи за управление на инциденти;
в) системи за комуникация със службите
за реакция при спешни ситуации.
13. Организация на движението:
а) непротиворечивост между различните
елементи на пътната сигнализация;
б) наличие на надлъжна релефна шумна
маркировка;
в) видимост на пътната сигнализация.
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 5
Обхват и съдържание на оценката на въздействието върху пътната безопасност на прединвестиционни проучвания или инвестиционен
проект
1. Обща информация:
· местоположение;
· с езонна особеност и климатични условия;
· сеизмична активност;
· съществуващо положение;
· съществуващо транспортно натоварване.
2. Данни и елементи за оценката на въздействието върху пътната безопасност:
· данни за участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия за
последните 3 години;
· и зчисление на коефициенти на аварийност;
· а нализ на текущо състояние на пътната безопасност в разглежданата регионална пътна мрежа и сценарий на
„бездействие“;
· цели на планирания път по отношение
на пътната безопасност;
· избор на маршрут и модели на движението;
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· в
 ъзможни въздействия върху съществуващата мрежа (например изходи, кръстовища или пътни възли, железопътни
прелези);
· у частници в движението на пътя, включително уязвими участници в движението на пътя;
· наличие на достатъчен брой безопасни
зони за паркиране;
· установяване на функционални граници
на региона на въздействие и изчисляване на регионалните коефициенти на
аварийност;
· п рогнозно транспортно натоварване и
съответните регионални коефициенти
на аварийност;
· а нализ на въздействието върху пътната
безопасност на предложените алтернативи;
· с равнение на алтернативите, включително анализ на разходите и ползите;
· п редставяне на набор от възможни
решения.
3. Оценка на въздействието върху пътната
безопасност – обобщени резултати, изводи и
схеми.
Приложение № 3
към чл. 13, ал. 1
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Име на проекта
ОДИТЕН ДОКЛАД
ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕТАП
(въвежда се етапът на одита)
ОДИТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ЕТАП (въвежда се етапът на одита)
Страница 1/........
I. Общи положения:
1. Етап:
..................................................................................
2. Възложител:
..................................................................................
3. Договор за одит (№ ):
..................................................................................
4. Одитът е проведен в периода от: ................
до ........... [начална и крайна дата на одита].
5. Одитен екип:
5.1. Ръководител на одитния екип: ...............
........................ [име, квалификации].
5.2. Членове на одитния екип ....................
[име, квалификации].
6. Одитът за пътна безопасност обхваща
проверка на проектна документация и всяка
друга предоставена от възложителя информация, имаща отношение към одита (както
е изброена в приложение). Посещение на
място бе реализирано на ...............................
(въвежда се датата на посещението на място). По
време на посещението климатичните условия
бяха, както следва: ............................... (въвежда се
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описание на климатичните условия по време на
посещението на място). Условията на пътното
движение бяха, както следва: ...............................
................. (описват се условията на движение).
Други лица, присъстващи при посещението
през светлата част от денонощието:
□ ..........................................................................
[име и организация на присъстващото лице
извън одитния екип]
□ ..........................................................................
[име и организация на присъстващото лице
извън одитния екип]
Одитният екип извърши посещение на място
през тъмната част от денонощието на .............
............... (въвежда се датата на посещението).
По време на посещението климатичните
условия бяха, както следва: ...............................
........................... (въвежда се описание на климатичните условия по време на посещението
на място).
Условията на пътното движение бяха, както
следва: ..................................................... (описват се
условията на движение).
Други лица, присъстващи при посещението
през тъмната част от денонощието:
□ ..........................................................................
(име и организация на присъстващото лице
извън одитния екип)
□ ..........................................................................
(име и организация на присъстващото лице
извън одитния екип)
7. Екипът извърши проверки и докладва само
за проблеми, свързани с пътната безопасност
на проекта, и не е извършвал проверки за съответствието на проекта по отношение на други
критерии, различни от пътната безопасност.
8. Всички описани в доклада проблеми са
обсъдени от одитния екип и съобразно обсъжданията налагат коригиращи действия с оглед
безопасността на обекта и минимализиране
на вероятността от възникване на пътнотранспортни произшествия.
Местоположението на проблемните места
е в съответствие с проекта и е представено в
планове, чертежи и скици, показващи местоположението на проблемите, идентифицирани
като част от провеждането на одита по пътна
безопасност (посочва се номерът на местоположението, съответстващ на номера в доклада
от одита).
9. [Описание на проекта]
ІІ. Проблеми, идентифицирани при провеждане на одита по пътна безопасност
(Подразделят се по разделите, показани
по-долу, или ако е по-подходящо, проблемите
се представят по реда, по който са установени
по дължината на трасето.)
1. ОБЩА ЧАСТ
1.1. Ситуация, надлъжен профил, проектна
скорост.
1.2. Кръстовища и връзки (на ниво и на
различни нива).
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1.3. Уязвими участници в движението на пътя.
1.4. Пътни съоръжения.
1.5. Пътни принадлежности.
2. ПРОБЛЕМ/И
2.1. Местоположение – [описва се точното
местоположение]
Резюме: [резюмира се проблемът за възникване на произшествие/я, включително кой
е в риск и защо]
ПРЕПОРЪКА
[препоръка за мерки за разрешаване на
проблема]
2.2. Местоположение – [описва се точното
местоположение]
Резюме: [резюмира се проблемът за възникване на произшествие/я, включително кой
е в риск и защо]
ПРЕПОРЪКА
[препоръка за мерки за разрешаване на
проблема]
..................................................................................
..................................................................................
Изготвил/и одитния доклад:
Ръководител на одитния екип:
[име];
[име на организацията].
Подпис ..............................................................
Дата ...................................................................
Член на одитния екип:
[име];
[име на организацията].
Подпис ..............................................................
Дата ...................................................................
ДЕК Л АРАЦИЯ Н А ЧЛЕНОВЕТЕ Н А
ОДИТНИЯ ЕКИП
Ние, долуподписаните, декларираме, че
одитът по пътна безопасност на етап (въвежда
се етапът на одита) е проведен в съответствие
с Наредбата за процедурите за управление на
пътната инфраструктура.
Ръководител на одитния екип:
[име];
[име на организацията].
Подпис ..............................................................
Дата ...................................................................
Член на одитния екип:
[име];
[име на организацията].
Подпис ..............................................................
Дата ...................................................................
Приложение към т. 6.
Списък на проверената проектна документация:
□ Чертеж № (от част …………….. на проекта,
номер на чертежа, включително изменението)
□ Чертеж № (от част ………… на проекта,
номер на чертежа, включително изменението)
Друга предоставена информация
□ [ако такава не е предоставена, не се изброява].
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Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2, т. 6
Въпросници за одита за пътна безопасност се попълват на следните етапи: идеен проект,
технически/работен проект и непосредствено след подписване на констативния акт по чл. 176,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
1: Въпросник на етап: идеен проект
Въпрос
I. Общи положения
1. Обхват на проекта, функция, състав на транспортния поток
1.1. Какво е предназначението на проекта? (коментар)
1.2. Проектът в съответствие ли е с функциите на пътя?
1.3. Начин на обслужване на прилежащата територия – съответства ли на
функциите на пътя?
1.4. Съответства ли функцията на пътя на очаквания транспортен поток?
2. Основни генератори на пътно движение
2.1. Какво е разстоянието между основните генератори на пътно движение
и тяхното влияние върху проекта?
3. Етапи на реализация
3.1. Достатъчно добре ли е осигурена безопасността на всеки един етап от
реализацията на проекта и на етапните връзки?
3.2. Подходящо ли е сигнализирано?
4. Планирани бъдещи строителни работи
4.1. Проектът ще се повлияе ли от:
– планирано бъдещо разширение?
– строителство на ново пътно платно?
– планирани промени в пътните пресичания?
5. Ефекти върху пътната мрежа
5.1. Премахва ли проектът съществуващи пътни връзки и ограничава ли
съществуващ достъп до прилежащи територии?
6. Застрояване в близост до пътното трасе
6.1. Може ли да повлияе негативно върху реакцията на водача?
7. Основни проектни елементи
7.1. Подходящо ли са подбрани за перспективното използване на пътя от
всички участници в движението?
II. Използвани проектни елементи и съответствието им с нормативната уредба
1. Проектна скорост
1.1. Съответства ли проектната скорост на функциите на пътя?
1.2. Правилно ли е избрана проектната скорост на пътните връзки?
1.3. Има ли резки промени в проектната скорост?
2. Проектът съответства ли на очакваното перспективно натоварване от
движението?
3. Ситуация и надлъжен профил
3.1. Използвани ли са принципите за хомогенност на трасето при проектиране?
3.2. Предприети ли са мерки за избягване на едновременно използване на
минимални проектни елементи?
3.3. Има ли координация между ситуация и надлъжен профил и изискванията
за видимост?
3.4. Осигурени ли са достатъчни разстояния за видимост?
3.5. Реализирани ли са ленти при големи надлъжни наклони?
4. Напречен профил
4.1. Оценен ли е конкретният състав на транспортния поток при избора на
габарит?
4.2. Избран ли е възможно най-безопасният напречен профил?
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5. Връзка между нов и съществуващ пътен участък
5.1. Геометричните елементи на новия участък кореспондират ли на тези от
стария?
5.2. Границата между двата участъка разположена ли е в близост до опасни
места (хоризонтални криви, изпъкнали вертикални криви и др.)?
6. Осигурена ли е зона за безопасност, свободна от препятствия?
III. Пътни кръстовища/възли
1. Отговарят ли схемите на:
– функцията на пътя?
– очакваното натоварване от движението?
– очаквания състав на движението?
2. Избраните схеми осигуряват ли разпознаваемост на пътните кръстовища/
възли?
3. Осигурена ли е добра видимост в местата на пътните кръстовища/възли?
4. Подходящо ли са избрани броят и разстоянието между отделните пътни кръстовища/възли?
5. Схемите и проектите за пътни пресичания отговарят ли на условията
за безопасност по второстепенните направления?
6. Отговарят ли на нормативните изисквания допълнителните ленти за вливане и отливане на МПС към транзитния поток и зоните за преплитане?
7. Осигурено ли е безопасно пресичане на пешеходци и велосипедисти?
8. Осигурено ли е безопасното движение на тежкотоварни превозни средства
при всички пътни кръстовища/възли?
9. Осигурен ли е достъп за автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция?
10. Последователността на елементите на пътните пресичания лесни ли са
за ориентация?
IV. Други участници в движението (пешеходци и велосипедисти)
1. Обособени платна за движение
1.1. Предвидени ли са такива платна?
1.2. Осигурена ли е безопасността на велосипедистите в случаите, когато те
ползват за движение пътното платно?
1.3. Може ли да се осигури физическо отделяне на автомобилния от велосипедния поток?
2. Пешеходни пресичания
2.1. Осигурен ли е достъпът до тези пресичания?
2.2. Могат ли да се предвидят подлези, пасарелки?
2.3. Има ли необходимост от специални мерки за деца, стари хора, инвалиди?
2.4. Предвидена ли е най-добрата сигнализация, осигуряваща разпознаваемост
на тези места?
V. Пътни знаци, маркировка, осветление
1. Пътни знаци
1.1. Предвидени ли са всички необходими знаци?
2. Маркировка
2.1. Избрана ли е подходяща маркировка?
3. Осветление
3.1. Предвижда ли се осветление?
3.2. Предвижда ли се осветление на местата на пътните кръстовища, възли
и на пешеходните пътеки?
3.3. Стълбовете за осветление разположени ли са на подходящи места?
VI. Площадки за принудително спиране и разминаване и площадки за обслужване на пътуващите, моторните превозни средства и инфраструктурата
1. Обслужване на територията
1.1. Предвидени ли са достатъчно зони за отдих, обслужване и за паркиране?
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1.2. Обезопасени ли са входовете и изходите?
VII. Ограничения, свързани с околната среда
1. Оценени ли са всички предвидени мерки, свързани с опазване на околната
среда от гледна точка на пътната безопасност?
VІІІ. Други въпроси (жп прелези на ниво, вероятно наводняване на пътя,
ниско прелитащи самолети и други фактори, отвличащи вниманието на водачите, зони за почивка, паркиране, опорни пунктове и др.)

2: Въпросник за етап: Технически/работен проект

Забележка. Проектът може да е изготвен еднофазно и да не е бил предмет на предходен одит. В този
случай се извършва оценка на елементите и по въпросниците за предходните етапи.

Въпрос
Резултати от предходния(те) одит(и) (ако има такъв)
I. Общи положения
1. Отводняване
1.1. Осигурено ли е добро повърхностно отводняване на пътното платно чрез
подходящо съчетаване на надлъжни и напречни наклони?
1.2. Предприети ли са мерки в участъци с нулев наклон в началото и в края
на преходните рампи?
1.3. Правилно ли е оразмерено разстоянието между дъждоприемните шахти
при отводняване с канализация?
1.4. Безопасно ли е преминаването на велосипедистите през дъждоприемните
шахти, ако се предвиждат такива?
1.5. Осигурено ли е добро отводняване на пешеходните тротоари и местата
на пешеходни пресичания? (въпросът се отнася за урбанизирани територии)
2. Климатични условия
2.1. Взети ли са предвид конкретните климатични условия (заснежаване,
заледяване, вятър, мъгла и др.)?
3. Оформяне на околното пространство на пътя
3.1. Предвиденото в проекта ландшафтно оформяне ще възпрепятства ли
добрата видимост:
– на водачите към другите участници в движението?
– на пътните кръстовища?
– на знаците и указателните табели?
– в хоризонтални криви?
3.2. Предвидено ли е засаждане на дървесни видове, които да попадат в зоната
за безопасност на пътя?
4. Обслужване на територията
4.1. Обезопасени ли са всички изходи и входове?
4.2. Осигурена ли е видимостта при достъпа за зоните за отдих и за паркинг
на товарни автомобили?
5. Автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция и пътна помощ
5.1. Осигурен ли е безопасният достъп?
5.2. Проектът за средните разделителни ивици и пътните ограничителни системи съобразен ли е с възможността за бърз достъп при аварийни ситуации?
6. Етапност при изпълнение на строителството
6.1. При планиране на етапно изграждане на пътния участък предвидени
ли са всички мероприятия за безопасна експлоатация на отделните етапи?
7. Стабилитет на откоси на изкопи и насипи
7.1. Има ли опасност от попадане на материал от откосите на пътното платно?
8. Сцепление на пътната настилка
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8.1. Проектът предвижда ли настилка с повишено съпротивление на хлъзгане
на определени участъци от пътя (хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, участъци с големи надлъжни наклони и др.)?
II. Проектни елементи на пътното трасе
1. Видимост
1.1. Видимостта възпрепятствана ли е от:
– предпазни пътни огради и парапети?
– огради на имоти?
– оборудване на пътя/улицата?
– места за паркиране?
– знаци?
– ландшафтно оформяне?
– съоръжения?
– вертикални изпъкнали криви?
– сгради, складови бази и други постройки извън пътния сервитут?
1.2. Осигурена ли е необходимата видимост при подходите към пътните кръстовища?
2. Пътни кръстовища/възли
2.1. Геометрично решение:
– осигурени ли са всички посоки на движение?
– има ли особености, които да се отразят на пътната безопасност?
– предвидени ли са необходимите предпазни огради и парапети?
– предвидени ли са канализиращи острови?
– предвиждат ли се спирки на обществен транспорт или друго паркиране и
спиране?
2.2. Видимост
– осигурена ли е добрата видимост в кръстовището?
2.3. Организация на движението:
– предвидени ли са всички необходими пътни знаци?
– подходящо ли са разположени знаците?
– предвидена ли е подходяща указателна сигнализация?
– проектирана ли е подходяща пътна маркировка?
2.4. Пешеходци:
– осигурена ли е необходимата сигнализация на местата на пресичане?
– осигурена ли е добра видимост в местата на пресичане?
– осигурена ли е подходяща настилка на местата за пресичане?
– осветени ли са подходящо местата за пресичане?
– взета ли е предвид необходимостта от пресичане на инвалиди, възрастни
хора и деца?
– подходящо ли е избрано местоположението на местата за пресичане, като
се осигурява максималното им използване?
– свободни ли са от препятствия местата на пресичане (напр. дъждоприемни
шахти и др.)?
2.5. Велосипедисти:
– при изготвянето на проекта взети ли са предвид нуждите на велосипедистите?
– има ли нужда от отделни алеи за велосипедисти?
– сигнализирано ли е велосипедното движение?
– обезопасени ли са местата за пресичане на велосипедисти?
3. Сигнализация, маркировка и осветление:
3.1. Сигнализация:
– предвидена ли е указателна сигнализация?
– лесни ли са за разбиране указателните знаци?
– има ли необходимост от указателна сигнализация над пътните платна?
– предвиждат ли се знаци с променливи съобщения?
3.2. Осветление:
– предвижда ли се осветление за новопроектирани пътни кръстовища/възли?
– има ли необходимост от осветление?
– обезопасени ли са стълбовете за осветление?
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3.3. Маркировка:
– осигурена ли е маркировка, отговаряща на съответните изисквания за
класа на пътя?
4. Ограничителни системи за пътища
4.1. Ограничителните системи отговарят ли на нормативната уредба?
4.2. Правилно ли са проектирани краят и началото на оградата?
4.3. Ограничителните системи при съоръженията отговарят ли на нормативната уредба?
5. Стълбове и други вертикални препятствия
5.1. Осигурен ли е достатъчен динамичен габарит в контактната зона?
5.2. Подходяща ли е ширината на средната разделителна ивица за безопасно разполагане на стълбове и други вертикални препятствия?
5.3. Осигурена ли е зона за безопасност, свободна от препятствия?

3: Въпросник за етап: Непосредствено след подписване на констативния акт по чл. 176, ал. 1
от Закона за устройство на територията
Въпрос
I. Общи въпроси
1. Изключения от нормативно определени стойности:
1.1. Ако има такива, оказват ли влияние върху пътната безопасност?
2. Отводняване
2.1. Осигурено ли е добро отводняване на пътните платна, велосипедните и
пешеходните алеи?
3. Климатични условия
3.1. Изискват ли се специални мероприятия за смекчаване на ефектите от
климата?
4. Ландшафтно оформление
4.1. Нарушени ли са условията за добра видимост?
5. Инженерни мрежи на други ведомства
5.1. Видимостта възпрепятства ли се от съоръжения на други ведомства?
6. Обслужване на територията
6.1. Осигурена ли е видимостта при входовете към главното направление и
изходите от него?
6.2. Входовете и изходите имат ли нужната дължина, за да не възпрепятстват
движението по главното направление?
7. Сцепление на настилката
7.1. Установяват ли се места с ниско съпротивление на хлъзгане?
8. Ограничителни системи за пътища (предпазни огради и парапети)
8.1. Налични ли са всички необходими предпазни огради и парапети?
9. Експлоатация на пътната мрежа
9.1. Поставени ли са всички необходими знаци и указателни табели?
II. Геометрични елементи
1. Видимост
1.1. Осигурена ли е видимостта?
2. Кръстовища
2.1. Осигурена ли е видимостта?
2.2. Изпълнена ли е проектната маркировка и сигнализация?
3. Немоторизирани участници в движението:
3.1. Пешеходци:
– обезопасени ли са всички пресичания за пешеходци чрез видимост, сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени бордюри, тактилни
плочки и др.?
3.2. Велосипедисти:
– осигурена ли е безопасността на велосипедното движение чрез видимост,
сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени бордюри и др.?

Да

Не

Коментар
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III. Сигнализация, маркировка и осветление
1. Сигнализация:
1.1. Осигурена ли е разпознаваемост, видимост и четимост на пътните знаци
през деня и нощта?
1.2. Стълбовете осигурени ли са за удар от МПС?
1.3. Пречи ли сигнализацията на безопасното движение на велосипедисти и
пешеходци?
2. Пътни знаци с променливи съобщения:
2.1. Лесноразбираеми ли са?
2.2. Обезопасени ли са срещу удар с МПС?
3. Маркировка
3.1. Изпълнена ли е необходимата маркировка със съответните характеристики
за дневна, нощна видимост и съпротивление на хлъзгане?
4. Осветление
4.1. Изпълнено ли е необходимото осветление?

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 2
Елементи, които се обследват при провеждане на одит за пътна безопасност на
инфраструктурни проекти
1. Елементи при провеждане на одит за пътна безопасност на етап идеен проект:
а) географско местоположение (например излагане на опасност от свлачища, наводнения,
лавини), сезонно обусловени и климатични условия, както и сеизмична активност;
б) вид на кръстовища и разстояние помежду им;
в) брой и вид на платната за движение;
г) видове допустимо движение за новия път;
д) функционалност на пътя в рамките на пътната мрежа;
е) метеорологични условия;
ж) скорост на движение;
з) пътен профил (напр. ширина на платното, наличие на алеи за велосипедисти, пешеходни
зони);
и) хоризонтална и вертикална проекция;
й) видимост;
к) план на кръстовищата;
л) обществен транспорт и инфраструктура;
м) пътни/железопътни прелези.
2. Елементи при провеждане на одит за пътна безопасност на етап на изготвяне на технически/работен проект:
а) трасе;
б) организация и безопасност на движението;
в) осветеност на пътища, пътни кръстовища/възли;
г) крайпътно пространство;
д) площадки за принудително спиране и разминаване и площадки за обслужване на пътуващите, моторните превозни средства и инфраструктурата;
е) уязвими участници в движението на пътя;
ж) ограничителни системи за пътища.
3. Елементи при провеждане на одит за пътна безопасност непосредствено след подписване
на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията:
а) безопасност на участниците в движението;
б) видимост при различни метеорологични условия, през тъмната и светлата част на денонощието;
в) разпознаваемост на пътните знаци и маркировка;
г) състояние на елементите на пътя.
4. Елементи при провеждане на одит за пътна безопасност на етапа на начална експлоатация: оценка на безопасността на пътя въз основа на действителното поведение на участниците
в движението.
На всеки етап проверките могат да включват необходимост от преразглеждане на елементите
от предходните етапи.
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Приложение № 6
към чл. 27, ал. 4
Индикативни елементи, които се обследват при целенасочена инспекция за пътна безопасност
1. Проекция на пътя и пътни профили:
а) разстояния за видимост;
б) ограничения на скоростта;
в) лесна за разграничаване проекция (т. е. „разпознаваемост“ на проекцията от страна на
ползвателите на пътя);
г) достъп до прилежащи имоти;
д) достъп на превозни средства за спешна помощ и служебни превозни средства;
е) поддържане на мостове и водостоци;
ж) крайпътно оформление (банкети, ръб на пътната настилка, изкопи и насипи).
2. Пътни кръстовища/възли:
а) целесъобразност на вида пътно кръстовище/възел;
б) геометрия на разположението на пътно кръстовище/възел;
в) видимост и яснота (възприемане) на пътно кръстовище/възел;
г) видимост на пътно кръстовище/възел;
д) разположение на допълнителни ленти на пътно кръстовище/възел;
е) контролиране на трафика в пътно кръстовище/възел (напр. със знаци „стоп“, светлинни
сигнали и т. н.);
ж) наличие на прелези за пресичане на пешеходци и велосипедисти.
3. Мерки за уязвими участници в движението на пътя:
а) мерки за пешеходци;
б) мерки за велосипедисти;
в) мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства;
г) обществен транспорт и инфраструктура;
д) железопътни прелези (като се има предвид преди всичко видът на прелеза и дали става
въпрос за управлявани или не от човек ръчни или автоматизирани съоръжения).
4. Осветеност, знаци и маркировка:
а) съгласувани помежду си пътни знаци, които не възпрепятстват видимостта;
б) съответствие на пътните знаци (позиция, размер, цвят и др.) с нормативната уредба;
в) стълбове, използвани за сигнализация;
г) съгласуваност на елементите на пътната маркировка;
д) съответствие на пътната маркировка (позиция, размери, светлоотразителност при сухи и
влажни условия и др.) с нормативната уредба;
е) осветеност на пътища и пътни кръстовища/възли;
ж) подходящи крайпътни съоръжения.
5. Светлинни сигнали:
а) експлоатационно състояние;
б) видимост;
в) транспортно-технически изчисления.
6. Обекти, зони, свободни от препятствия и ограничителни системи за пътища:
а) крайпътно пространство;
б) препятствия в зоната на безопасност;
в) съответствие на ограничителни системи за пътища с нормативната уредба, правила и
стандарти;
г) ограждения.
7. Настилка:
а) дефекти на настилката;
б) съпротивление на хлъзгане;
в) насипни материали/чакъл/камъни;
г) образуване на локви, отводняване.
8. Мостове и тунели:
а) наличие и брой на мостовете, както и съответна информация относно тях;
б) наличие и брой на тунелите, както и съответна информация относно тях;
в) визуални съоръжения, които представляват рискове за безопасността на движението, в
т. ч. рекламни съоръжения.
9. Други въпроси:
а) площадки за принудително спиране и разминаване и площадки за обслужване на пътуващите, моторните превозни средства и инфраструктурата;
б) заслепяване от фарове;
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в) ремонтни работи по пътя;
г) интелигентни транспортни системи (напр. знаци с променливо съдържание);
д) възможност за излизане на животни на пътя;
е) системи и мерки за управление на тежкотоварния трафик;
ж) предупреждения за зони на училища (ако е приложимо).
Приложение № 7
към чл. 31, ал. 5
МЕТОДИКА
за провеждане на периодична инспекция по пътна безопасност
1. ОБХВАТ
Периодични инспекции по пътна безопасност се извършват на републиканските и общинските
пътища в съответствие с настоящата методика, като се категоризират дефектите и се изготвя
доклад. В зависимост от времето, през което се провеждат, те се разделят на дневни и нощни
и се извършват чрез технически средства и визуални огледи, а според местоположението: в
населените места и извън населените места.
2. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА И ОТГОВОРНОСТИ
Периодичните инспекции по пътна безопасност се извършват от администрацията, управляваща пътя.
Етапите и конкретните дейности за провеждането им са, както следва:
2.1. Планиране и подготовка – изготвя се годишен план за провеждане на инспекциите,
който се утвърждава от ръководителя на съответната администрация, управляваща пътя, или
от оправомощено от него длъжностно лице.
2.2. Провеждане – извършване на дневни и нощни периодични инспекции за пътна безопасност, които приключват с изготвянето на доклади.
2.3. Предприемане на последващи действия – преглед и обобщаване на докладите от периодичните инспекции, и изготвяне на план за изпълнение на необходимите дейности по поддържане на пътната инфраструктура.
3. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Периодичните инспекции на пътища се провеждат през деня и през нощта.
Дневните инспекции се провеждат с автомобил, при скорост на движение под максимално
допустимата скорост за съответния участък. Инспекциите се извършват и за двете посоки на
движение. Екипът от служители, извършващ инспекцията, наблюдава, идентифицира и отбелязва дефектите, които представляват потенциална опасност за участниците в движението.
При идентифициране на дефектите се попълват въпросниците, дадени в точка 7 „Документи и
формуляри при периодичните инспекции“, паралелно с това се правят снимки на дефектите.
Дефектите са подробно описани в точка 6 „Описание и категоризация на дефектите“ и включват
оглед на настилката, пътните знаци, пътната маркировка, растителност, банкети, отводнителни
съоръжения, ограничителни системи за пътища, насипи и изкопи, недеформируеми препятствия в зоната за безопасност, в обхвата на пътя, тротоари, светофарни уредби и електрически
стълбове, велосипедна инфраструктура и др. Когато се налага по-специален оглед на дефект,
идентифициран от автомобила, се извършва по-обстойно наблюдение на дефекта на място, при
спазване на всички мерки по здравословни и безопасни условия на труд и съгласно правилата
за безопасност на движението по пътищата.
Нощните инспекции се провеждат с автомобил, при скорост на движение под максимално
допустимата за съответния пътен участък, с включени дълги светлини извън населени места,
при спазване на правилата за движение по пътищата. При инспекцията се наблюдава видимостта
на пътните знаци и пътната маркировка през нощта.
4. ИЗИСК ВА НИ Я ЗА БЕЗОП АСНОС Т ПРИ ИЗВЪРШВА НЕ Н А ПЕРИОДИЧНИТЕ
ИНСПЕКЦИИ
· Всички действия на екипа от служители, които извършват инспекцията, трябва да съответстват на изискванията за безопасна работа.
· По време на инспекциите служителите трябва да носят светлоотразителни жилетки. Отговорност на работодателя е да извърши инструктаж и да екипира служителите за изпълнението
на съответната задача.
· За осигуряване на безопасността лицата, извършващи инспекциите, вземат мерки, включително при необходимост, като обезопасяват и сигнализират местата на инспекциите със
светлоотразителни конуси и други средства за сигнализиране. При обезопасяването и сигнализирането се отчита ефектът за всички участници в движението.
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· При инспекциите използваните транспортни средства, техника и хора се разполагат така,
че сигурността на лицата, извършващи инспекциите, и на другите участници в движението да
бъде гарантирана. В случай че за осигуряване безопасността на лицата, извършващи инспекциите, и на другите участници в движението е необходимо въвеждане на временна организация
на движението, се търси съдействие от компетентните органи.
· Непосредствено преди започване на инспекциите лицата, извършващи инспекциите, съобразяват метеорологичните условия, видимостта и факторите, които им влияят, като мъгла,
дъжд, снеговалеж, заслепяване от слънце или фарове, запрашеност или задименост, релеф на
местността, състояние на пътя, характер и интензивност на движението и др.
5. ОБЩА К АТЕГОРИЗАЦИЯ НА ДЕФЕКТИТЕ
Дефектите имат различна степен на въздействие върху пътната безопасност и се класифицират, както следва:
· Категория 1: Дефекти, които изискват особено внимание, които могат да създадат опасност
или има риск от краткосрочно влошаване на инфраструктурата.
· Категория 2: Всички останали дефекти.
В зависимост от категорията, в която попадат, дефектите се отстраняват в срокове съгласно
Таблица 1 „Време за отстраняване на дефектите“.
Таблица 1: Време за отстраняване на дефектите
Легенда

Срок за отстраняване на дефектите
Не се предприемат действия – преглед на състоянието на дефекта при
следваща инспекция

Категория 2

Действие в рамките на 30 календарни дни

Категория 1

Действие в рамките на 7 календарни дни

При установяване на дефекти от категории 1 и 2 се предприемат следните действия:
· Извършване на оценка на риска, за да се определят последващите действия.
· Прилагане на сигнализация и/или обезопасяване на дефекта за гарантиране на безопасността.
· Отстраняване на дефекта и причините за възникването му.
Зависимостта между категоризацията на дефектите и класа на пътя, на който са установени,
е представена в Таблица 2 „Обща матрица на дефектите“.
Таблица 2: Обща матрица на дефектите
Вероятност

Въздействие

Много ниска
Пътища
III клас и
Общински
пътища

Ниска
Средна
Пътища II клас Пътища I клас

Висока
Автомагистрали
и скоростни
пътища

Незначително
Незначителни дефекти, които
не се считат за опасност/риск
Ниско
Съществуват някои дефекти, но
Категория 2
е малко вероятно да създадат
опасност/риск

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Високо
Знач и т ел н и дефек т и, кои т о
Категория 1
могат да доведат до висока
опасност/риск

Категория 1

Категория 1

Категория 1

6. ОПИСАНИЕ И К АТЕГОРИЗАЦИЯ НА ДЕФЕКТИТЕ
Подробно е описан всеки дефект, който представлява потенциална опасност за участниците в движението и за безопасността. Посочени са конкретните параметри, при които той се
идентифицира. За всеки дефект, на база общата матрица на дефектите, е разработена таблица
за категоризацията му.
6.1. ДЕФЕКТИ НА ПЪТНАТА НАСТИЛК А
• ДУПКИ – локални разрушения на пътната настилка със значителна дълбочина и остри
ръбове. Дупките следва да се идентифицират като дефект, когато са с хоризонтален размер,
по-голям от 30 cm, и дълбочина, по-голяма от 4 cm. Категоризирането на дупките като дефект
се прави съгласно Таблица 3.
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Таблица 3: Категоризация за дупки
Дълбочина
< 4 (2) cm
4 (2) – 7,5 cm
7,5 cm

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 1
Категория 1

Категория 1
Категория 1

• ПУКНАТИНИ – надлъжните, напречните и мрежовидните пукнатини се идентифицират
като дефект, когато са по-дълбоки от 4 cm (2 cm за автомагистралите и скоростните пътища)
и непрекъснатата им дължина е по-голяма от 30 cm (20 cm за автомагистрали и скоростни
пътища). Категоризирането на пукнатините като дефект се прави съгласно Таблица 4.
Таблица 4: Категоризация за пукнатини
Ширина
< 4 (2) cm
4 (2) – 5 cm
> 5 cm

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

• КОЛОВОЗИ, Н А ПРЕЧНИ ВЪЛНИ И ИЗТЛ АСК ВА НЕ, СЛ ЯГА НЕ, ИЗД У ВА НЕ –
идентифицират се като дефект, когато са по-високи от 5 cm, за разстояние, по-голямо от
120 cm. Категоризирането на коловози, напречни вълни и изтласкване, слягане, издуване като
дефект се прави съгласно Таблица 5.
Таблица 5: Категоризация за коловози, напречни вълни и изтласкване, слягане, издуване
Височина/
дълбочина

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

5 – 10 cm

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 2

> 10 cm

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Категория 1

< 5 cm

• НАРУШАВАНЕ НА РЪБА НА НАСТИЛК АТА – идентифицира се като дефект, когато
разрушението е с широчина над 15 cm (30 cm за пътища II и III клас и за общински пътища)
от ръба на платното за движение, дълбочината му е повече от 4 cm и дължината му е по-голяма от 30 cm. Категоризирането на нарушаване на ръба на настилката като дефект се прави
съгласно Таблица 6.
Таблица 6: Категоризация за нарушаване на ръба на настилката
Дълбочина
< 4 cm
4 – 7,5 cm
> 7,5 cm

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 1
Категория 1

• РАЗЛИК А В НИВОТО НА НАСТИЛК АТА – разлика в нивото на настилката се идентифицира като дефект, когато има вертикално изместване, по-голямо от 4 cm, на разстояние от
30 cm. Категоризирането на разлика в нивото на настилката като дефект се прави съгласно
Таблица 7.
Таблица 7: Категоризация за разлика в нивото на настилката
Дълбочина
< 4 cm
4 – 7,5 cm
> 7,5 cm

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2
Категория 1

Категория 2
Категория 1

Категория 1
Категория 1

Категория 1
Категория 1

• ДЕФЕКТИ ПО БОРДЮРИТЕ – напукани, отчупени или липсващи бордюри се идентифицират като дефект, когато деформациите са по-големи от 4 cm в дълбочина и 10 cm в дължина.
Категоризирането на дефекти по бордюрите се прави съгласно Таблица 8.
Таблица 8: Категоризация за дефекти по бордюрите
Дълбочина
< 4 сm
> 4 сm
Липсват

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2
Категория 2

Категория 2
Категория 2

Категория 2
Категория 2

Категория 1
Категория 1
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6.2. ПЪТНИ ЗНАЦИ И ПЪТНА МАРКИРОВК А
• ДЕФЕКТИ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ – като дефект на пътен знак се идентифицира: липсата на
пътен знак от постоянната организация за движение или повреден пътен знак (огънат, корозирал,
нечетлив, с нарушено покритие), или пътен знак с размер или шрифт, който не съответства на
изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“. Категоризирането на дефекти при
пътните знаци се прави съгласно Таблица 9.
Таблица 9: Категоризация за дефекти при пътни знаци
Вид пътен знак

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища
II клас

Пътища
I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Пътни знаци от групи Г, Д,
Е, Ж, Допълнителни табели
група Т и други средства за
сигнализиране

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

Пътни знаци от групи А, Б
и В и насочващи стрелки С7

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Категория 1

• ДЕФЕКТИ НА ПЪТНА МАРКИРОВК А – като дефект на пътната маркировка се идентифицира, когато тя е износена или нечетлива повече от 70% (за пешеходни пътеки, в кръстовища
и друг вид площна маркировка), или за дължини над 20 m (за всички видове надлъжна маркировка). Категоризирането на дефекти на пътната маркировка се прави съгласно Таблица 10.
Таблица 10: Категоризация за дефекти на пътната маркировка
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Износена или
нечетлива

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

Липсваща

Категория 2

Категория 1

Категория 1

Категория 1

• НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЪТНИ ЗНАЦИ И ПЪТНА МАРКИРОВК А – като дефект
се идентифицира, когато има несъгласуваност между пътен знак от постоянната организация
на движение и пътната маркировка. Категоризирането на дефекти за несъответствие между
пътни знаци и пътна маркировка се прави съгласно Таблица 11.
Таблица 11: Категоризация за дефекти при несъответствие между пътни знаци и пътна маркировка
Съответствие

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Несъответствие

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

6.3. РАСТИТЕЛНОСТ
• РАСТИТЕЛНОСТТА се идентифицира като дефект, когато е навлязла в светлия габарит
на пътя, чиито параметри са регламентирани в чл. 71 от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране
на пътища, когато възпрепятства правилното отводняване на пътя или излиза извън габарита
на разделителната ивица. За тротоари светлият габарит във вертикално отношение следва да
е 2,5 m. Растителността включва неподрязани корони на дърветата, високи треви и храсти.
Категоризирането на растителността като дефект се прави съгласно Таблица 12.
Таблица 12: Категоризация на растителността като дефект
Растителност

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Растителност

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

6.4. ПЪТНИ БАНКЕТИ
• ДЕФЕКТИ НА БАНКЕТА – като дефект се идентифицират: деформации по банкета, разлика между нивото на банкета и пътната настилка, когато дължината на участъка е по-голяма
от 3 m и вертикалната страна непосредствено до ръба на платното за движение е по-дълбока
от 4 cm. Категоризирането на дефекти на банкета се прави съгласно Таблица 13.
Таблица 13: Категоризация на дефекти на банкета
Дълбочина на
деформацията

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

4 – 15 cm

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 1

> 15 cm

Категория 2

Категория 1

Категория 1

Категория 1

< 4 cm
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• РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ БАНКЕТА – идентифицира се като дефект, когато банкетът
не е почистен от растителност, което намалява габарита на платното за движение, прави го
неизползваем елемент от пътното платно и възпрепятства правилното отводняване на пътя.
Категоризирането на растителност върху банкета като дефект се прави съгласно Таблица 14.
Таблица 14: Категоризация на растителност върху банкета като дефект
Растителност върху
банкета
Наличие на затревяване и ниска растителност

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

6.5. СЪСТОЯНИЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
• ДЕФЕКТ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ – като дефект се идентифицират:
задържането на вода върху пътното платно, наличие на течаща вода върху пътното платно,
наличие на наноси и/или затревяване в отводнителните окопи, което нарушава провеждането
на водата, задържане на вода в отводнителния окоп, непочистени и/или повредени риголи,
компрометирани водостоци, шахти и дренажи и части от тях. Категоризирането на дефекти на
отводнителната система се прави съгласно Таблица 15.
Таблица 15: Категоризация на дефекти на отводнителната система
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Водата се оттича от настилката
към окопа безпрепятствено.
Окопът е чист
Непочистени и/или повредени риголи, компрометирани
водостоци, шахти и дренажи
и части от тях, наличие на
малко количество наноси и/
или затревяване в отводнителните окопи, което нарушава провеж дането на водата,
частично задържане на вода в
отводнителния окоп
Задържане на вода върху пътното платно, наличие на течаща
вода върх у пътното платно,
наличие на значителни наноси
и/или затревяване в отводнителните окопи, което нарушава
провеждането на водата, значително задържане на вода в
отводнителния окоп

Пътища
II клас

Пътища
I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2 Категория 2

Категория 1

Категория 1

Категория 1 Категория 1

Категория 1

6.6. ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА
• ДЕФЕКТИ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА – като дефект се идентифицират: повредени (прекъсване, значителни деформации, нарушена цялост, силно корозирали), неотговарящи на БДС EN 1317, опасни ограничителни системи за пътища (ОСП); ОСП с
недостатъчна дължина; ОСП с елементи за начало и/или край, различни от терминал, буфер
или занулена шина; неподходящо използвани преходни елементи или липсата на такива. Категоризирането на дефекти на ограничителни системи за пътища се прави съгласно Таблица 16.
Таблица 16: Категоризация на дефекти на ограничителни системи за пътища
Състояние
Наличие на
дефект

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас
с интензивност под
4000 авт./ден

Пътища I клас и
Пътища II клас с
интензивност над
4000 авт./ден

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

6.7. НАСИПИ И ИЗКОПИ
• ДЕФЕКТИ НА НАСИПИ И ИЗКОПИ – като дефект се идентифицира наличието на нестабилен насип или изкоп в обхвата на пътя, при който има срутване на откоса на изкопа или
пропадане на насипа, или съществува риск от краткосрочна повреда; необезопасен насип с височина, по-голяма от 3 m, и наклон на откоса, по-стръмен от 1:1,5, или с височина, по-голяма
от 5 m, и наклон на откоса, по-стръмен от 1:2, или с височина, по-голяма от 10 m, и наклон на
откоса, по-стръмен от 1:3. Категоризирането на дефекти на изкопи и насипи се прави съгласно
Таблица 17.
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Таблица 17: Категоризация на дефекти на изкопи и насипи
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас

Пътища I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

Наличие на
дефект

6.8. НЕДЕФОРМИРУЕМИ ПРЕПЯТСТВИЯ В ЗОНАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• В ЗОНАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ се идентифицират като дефект съществуващи необезопасени недеформируеми препятствия, като устои на надлези, портали на тунели, подпорни стени,
огради на имоти с масивни елементи, шумозащитни стени, конструкции на мрежи срещу птици,
бетонни фундаменти, стълбове на портални рамки или конзоли, стълбове на надлези, стълбове
на билбордове, дървета с диаметър над 10 cm (измерен на 30 cm над земята) и пънове с диаметър над 20 cm и височина над 10 cm, стълбове за осветление. Категоризирането на дефекти
в зоната за безопасност се прави съгласно Таблица 18.
Таблица 18: Категоризация на дефекти в зоната за безопасност
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища
II клас

Пътища
I клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Наличие на необезопасени
недеформируеми препятст ви я в зоната за безо пасност

Категория 2

Категория 2

Категория 1

Категория 1

6.9. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ
• ДЕФЕКТИ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ – като дефект
се идентифицират повредени, липсващи, замърсени или опасни светофарни уредби, повредени
и/или неправилно поставени електрически стълбове. Категоризирането на дефекти при електрически стълбове и светофарни уредби се прави съгласно Таблица 19.
Таблица 19: Категоризация на дефекти при електрически стълбове и светофарни уредби
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища
II клас

Пътища I клас и
улици II, III и
IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Повредени, липсващи
или опасни светофарни
уредби, повредени и/
и ли неп рави лно по ставени електрически
стълбове

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 1

6.10. ТРОТОАРИ
• ДУПКИ И НАРУШАВАНЕ НА РЪБА НА НАСТИЛК АТА – идентифицират се като
дефект локални разрушения на тротоара, когато са с хоризонтален размер, по-голям от
10 cm, и дълбочина, по-голяма от 2 cm.
• РЯЗК А РАЗЛИК А В НИВОТО НА НАСТИЛК АТА – идентифицира се като дефект, когато
има вертикално изместване, по-голямо от 2 cm, на разстояние от 10 cm.
• КЛАТЕЩИ СЕ ИЛИ НЕСТАБИЛНИ ПЛОЧИ – идентифицират се като дефект, когато
вертикалното изместване е по-голямо от 2 cm. Категоризирането на дефекти при тротоари се
прави съгласно Таблица 20.
Таблица 20: Категоризация на дефекти при тротоари
Дълбочина/верти- Пътища III клас и Пътища II клас и Пътища I клас и ули- Автомагистрали и
кално изместване Общински пътища улици V и VI клас ци I, II, III и IV клас скоростни пътища
< 2 cm
2 – 4 cm

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 1

> 4 cm

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Категория 1

6.11. ДРУГИ ДЕФЕКТИ
• К АПАЦИ, РЕШЕТКИ И РАМКИ – идентифицират се като дефект, когато липсват или
са значително повредени, отместени, неправилно поставени, повдигнати или понижени,
като разликата от нивото на платното за движение е по-голяма от 4 cm или по-голяма от
2 cm за тротоар. Категоризирането на дефекти при капаци, решетки и рамки се прави съгласно
Таблица 21.
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Таблица 21: Категоризация на дефекти при капаци, решетки и рамки
Дълбочина

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас и Пътища I клас и улиулици V и VI клас ци I, II, III и IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

< 4 (2) cm
> 4 (2) cm или
липсват, или
са значително
повредени

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 1

• АНТИПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ – като дефект се идентифицират антипаркинг елементи,
които са значително повредени, липсват или възпрепятстват пешеходното или велосипедното
движение. Категоризирането на дефекти при антипаркинг елементи се прави съгласно Таблица 22.
Таблица 22: Категоризация на дефекти при антипаркинг елементи
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас и
улици V и VI клас

Пътища I клас и улици I, II, III и IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Наличие на
дефект

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Неприложимо

• ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ – като дефект се идентифицират изкуствени неравности,
които не отговарят по размер и форма на нормативните изисквания, както и такива със значителни повреди на структурата. Категоризирането на дефекти при изкуствените неравности
се прави съгласно Таблица 23.
Таблица 23: Категоризация на дефекти при изкуствените неравности
Състояние
Наличие на
дефект

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас и
улици V и VI клас

Пътища I клас и улици I, II, III и IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Неприложимо

• ПРЕДПАЗНА ОГРАДА, МРЕЖИ ЗА ПТИЦИ, ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ, ПРОТИВОЗАСЛЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ – като дефект се идентифицират повредени, липсващи и/или
корозирали елементи, както и такива със значителни повреди на структурата. Категоризирането
на дефекти при предпазна ограда, мрежи за птици, шумозащитни стени, противозаслепителни
елементи се прави съгласно Таблица 24.
Таблица 24: Категоризация на дефекти при заешка ограда, мрежи за птици, шумозащитни стени,
противозаслепителни елементи
Състояние
Наличие на
дефект

Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас и
улици V и VI клас

Пътища I клас и
улици I, II, III и IV
клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Категория 1

6.12. ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
• ОТДЕЛЯНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНАТА ЛЕНТА ИЛИ АЛЕЯ – като дефект се идентифицира
липсата на физическо отделяне на велосипедното движение от лентите за движение на МПС или
отделяне с маркировка на велосипедното движение в съответствие с нормативните изисквания.
• ШИРОЧИНА НА ВЕЛОСИПЕДНАТА ЛЕНТА, АЛЕЯ ИЛИ ПЪТЕК А – като дефект се
идентифицира, когато широчината на велосипедната инфраструктура е по-малка от нормативно
изискващата се.
Категоризирането на дефекти при широчината и отделянето на велосипедната инфраструктура се прави съгласно Таблица 25.
Таблица 25: Категоризация за дефекти при широчината и отделянето на велосипедната инфраструктура
Пътища III клас и
Общински пътища

Пътища II клас и
улици V и VI клас

Пътища I клас и улици I, II, III и IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Нарушена
широчина

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Неприложимо

Нарушено
отделяне

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Неприложимо

Състояние

• ДУПКИ И НАРУШАВАНЕ НА РЪБА НА НАСТИЛК АТА – идентифицират се като
дефект локални разрушения на настилката, когато са с хоризонтален размер, по-голям от
30 cm, и дълбочина, по-голяма от 5 cm.
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• РЯЗК А РАЗЛИК А В НИВОТО НА НАСТИЛК АТА – идентифицира се като дефект, когато
има вертикално изместване, по-голямо от 5 cm, на разстояние от 30 cm.
Категоризирането на разлика в нивото на настилката, дупки и нарушаване на ръба на настилката се прави съгласно Таблица 26.
Таблица 26: Категоризация на дефекти при разлика в нивото на настилката, дупки и нарушаване
на ръба на настилката
Дълбочина/верти- Пътища III клас и Пътища II клас и Пътища I клас и ули- Автомагистрали и
кално изместване Общински пътища улици V и VI клас ци I, II, III и IV клас скоростни пътища
< 5 cm
5 – 10 cm

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Неприложимо

> 10 cm

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Неприложимо

• МАРКИРОВК А – като дефект на маркировката за велосипедната инфраструктура се идентифицира, когато тя е износена, изтрита или липсваща на дължини над 20 m. Категоризирането
на дефекти на маркировката за велосипедната инфраструктура се прави съгласно Таблица 27.
Таблица 27: Категоризация за дефекти на маркировката за велосипедната инфраструктура
Състояние

Пътища III клас и
Общински пътища

Път и ща I I к лас и Пътища I клас и улиулици V и VI клас ци I, II, III и IV клас

Автомагистрали и
скоростни пътища

Износена или
изтрита

Категория 2

Категория 2

Категория 2

Неприложимо

Липсваща

Категория 1

Категория 1

Категория 1

Неприложимо

7. ДЕФЕКТИ ПРИ НОЩНИ ПЕРИОДИЧНИ ИНСПЕКЦИИ
При нощните инспекции се прави проверка само на видимостта на пътната маркировка и
пътните знаци.
Като дефекти във видимостта на пътната маркировка се отбелязват само участъци, в които
пътната маркировка не отговаря на нормативните изисквания, систематизирани в Таблица 28
„Изисквания за минимална нощна видимост на пътната маркировка“. Стойностите в таблицата
са в съответствие с БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка“.
Таблица 28: Изисквания за минимална нощна видимост на пътната маркировка
Пътища
Нощна видимост

Стойност на класа на
коефициента на яркост
при обратно отражение
при сухи условия, RL
(mcd*m -2*l×-1)

Улици

МаркиАМ, скорост- II клас със
ровка М8.1
ни, I клас и СДГИ<4000, от I до
от IV
и М8.2
II клас със
III клас и III клас до VI клас
СДГИ>4000
общински

в нача ло на
експлоатация

300

200

300

150

300

в края на експлоатация

150

100

150

100

150

Определяне на стойността на коефициента на яркост се извършва с техническо средство, а
при липса на такова – на базата на визуален оглед и сравнителен анализ.
Като дефекти във видимостта на пътните знаци се отбелязват само тези пътни знаци, на които
класът за коефициента на обратно отражение на светлоотразяващата повърхност не отговаря
на посочения в Таблица 29 „Клас за коефициента на обратно отражение на светлоотразяващата
повърхност на пътния знак“.
Стойностите в таблицата са в съответствие с БДС EN 12899-1:2008/NA:2020 „Неподвижно
закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци. Национално
приложение“.
Таблица 29: Клас за коефициента на обратно отражение на светлоотразяващата повърхност
на пътния знак
Пътища и улици

Място на поставяне

К лас за ко ефи ц иен т а на о брат но
от ра жение на светлоот разяващата
повърхност на пътния знак

отдясно
едновременно R3A и R3B
Автомагистрали, скоростни пътища,
отляво
или
над
платноскоростни градски магистрали I клас
едновременно R3A и R3B
то за движение
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К лас за ко ефи ц иен т а на о брат но
от ра жение на светлоот разяващата
повърхност на пътния знак

Пътища I, II и III клас с транспортен отдясно
R A2
клас на натоварване над 4000 авт./ден,
градски магистрали II клас, районни отляво или над платно- едновременно R3A и R3B
артерии III клас и главни улици IV клас то за движение
R A1
Пътища II и III клас, събирателни отдясно
улици V клас и обслужващи улици отляво или над платноR A2
VI клас
то за движение
отдясно
Общински пътища

R A1

отляво или над платноR A1
то за движение

Определяне на стойността на коефициента на обратно отражение на светлоотразяващата
повърхност за пътни знаци се извършва с техническо средство, а при липса на такова – на
базата на визуален оглед и сравнителен анализ.
8. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ
При провеждане на периодичните инспекции, в зависимост от мястото (в населени места
или извън населени места) и времето от денонощието (през деня или през нощта), се попълват
съответните формуляри на въпросници, представени по-долу. Въпросниците се попълват за
всяка посока на движение поотделно, като се отразяват дефектите в съответната пътна лента
и/или пътно платно (за пътища с разделителна ивица).
8.1. ВЪПРОСНИК ЗА ПЕРИОДИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩА ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ ДЕНЯ
№ на пътя ........................................................
От km ………………… до km ...............................
Посока на движение: .....................................
Дата на инспекцията: ....................................
ДЕФЕКТИ
1. Пътна настилка
Наличие на дупки
Наличие на пукнатини
Наличие на коловози, напречни вълни, изтласкване, слягане, издуване
Наличие на нарушен ръб на настилката
Наличие на разлики в нивото на настилката
Наличие на дефекти по бордюрите
2. Пътни знаци и пътна маркировка
Наличие на повредени или липсващи пътни знаци
Наличие на износена или липсваща пътна маркировка
Наличие на съгласуваност между пътна маркировка, пътни знаци, светлинни
сигнали и други средства за сигнализиране
3. Растителност
Наличие на растителност в светлия габарит на пътя и/или извън габарита
на разделителната ивица
4. Пътни банкети
Наличие на растителност
Наличие на деформации
Наличие на разлика в нивото на банкета спрямо пътната настилка
5. Отводнителни съоръжения
Признаци за лошо отводняване
6. Ограничителни системи за пътища
Наличие на повредени, опасни силно корозирали или неотговарящи на БДС
EN 1317 ограничителни системи за пътища

ДА

НЕ

КОМЕНТАР
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Наличие на ограничителни системи за пътища с елементи за начало и/или
край, различни от терминал, буфер или занулена шина
Наличие на ограничителни системи за пътища с недостатъчна дължина
Наличие на ограничителни системи за пътища с неподходящо използвани
преходни елементи или липсата на такива
7. Насипи и изкопи в обхвата на пътя
Наличие на нестабилен изкоп или насип
Наличие на необезопасен насип с височина, повече от 3 метра, и откоси,
по-стръмни от нормативните
8. Недеформируеми препятствия в зоната за безопасност
Наличие на необезопасени недеформируеми препятствия

Съставил: .............................................................
(име, фамилия и длъжност)
8.2. ВЪПРОСНИК ЗА ПЕРИОДИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ ДЕНЯ
№ на пътя ........................................................
От km ………………… до km ...............................
Посока на движение: .....................................
Дата на инспекцията: ....................................
ДЕФЕКТИ
1. Пътна настилка
Наличие на дупки
Наличие на пукнатини
Наличие на коловози, напречни вълни, изтласкване, слягане, издуване
Наличие на нарушен ръб на настилката
Наличие на разлики в нивото на настилката
2. Пътни знаци и пътна маркировка
Наличие на повредени или липсващи пътни знаци
Наличие на износена или липсваща пътна маркировка
Наличие на съгласуваност между пътна маркировка, пътни знаци, светлинни
сигнали и други средства за сигнализиране
3. Растителност
Наличие на растителност в светлия габарит на пътя и/или извън габарита
на разделителната ивица
4. Отводнителни съоръжения
Признаци за лошо отводняване
5. Ограничителни системи за пътища
Наличие на повредени, опасни силно корозирали или неотговарящи на БДС
EN 1317 ограничителни системи за пътища
Наличие на ограничителни системи за пътища с елементи за начало и/или
край, различни от терминал, буфер или занулена шина
Наличие на ограничителни системи за пътища с неподходящо използвани
преходни елементи или липса на такива
6. Електрически стълбове и светофарни уредби
Наличие на повредени и/или неправилно поставени електрически стълбове
Наличие на повредени, липсващи, замърсени или опасни светофарни уредби
7. Тротоари
Наличие на дупки и нарушен ръб на настилката
Наличие на разлики в нивото на настилката

ДА

НЕ

КОМЕНТАР
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Наличие на клатещи се или нестабилни плочи
Наличие на дефекти на бордюрите
8. Други дефекти
Наличие на опасни, повредени, отместени, неправилно поставени, повдигнати,
понижени капаци, решетки и рамки или липсващи
Наличие на повредени антипаркинг елементи, липсващи или възпрепятстващи
пешеходното или велосипедното движение
Наличие на значително повредени изкуствени неравности или неотговарящи
по размер и форма на нормативните изисквания
9. Велосипедна инфраструктура
Липса на физическо отделяне и такова с маркировка на велосипедната инфраструктура
Наличие на нарушаване на нормативно изискващата се широчина на велосипедната инфраструктура
Наличие на дупки и нарушаване на ръба на настилката
Наличие на рязка разлика в нивото на настилката
Наличие на износена, изтрита или липсваща маркировка

Съставил: .............................................................
(име, фамилия и длъжност)
8.3. ВЪПРОСНИК ЗА ПЕРИОДИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩА ВЪВ И ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ НОЩТА
№ на пътя ........................................................
От km ………………… до km ...............................
Посока на движение: .....................................
Дата на инспекцията: ....................................
ДЕФЕКТИ

ДА

НЕ

КОМЕНТАР

1. Пътна маркировка
Наличие на маркировка с влошена нощна видимост
2. Пътни знаци
Наличие на пътни знаци с нарушена нощна видимост или с изтекъл
експлоатационен срок

Съставил: .............................................................
(име, фамилия и длъжност)
След извършването на периодичната инспекция попълнените въпросници и събраните доказателства (фото- и видеоматериали) се обобщават, като се съставя доклад съгласно формуляра
по-долу.
8.4. ДОКЛАД ОТ ПЕРИОДИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
№ .......................................................................
дата: .................................................................
№ на пътя
Описание на инспектирания участък
(от km…. до km…..)
Дата на провеждане на инспекцията
Описание на климатичните условия по време на инспекцията
Инспекцията е проведена от

В доклада се посочва, в свободен текст, общото състояние на пътя на база на констатациите
от инспекцията, с изводи и препоръки за отстраняване на проблемите, установени по време на
инспекцията. Към доклада се прилагат фото- и видеоматериалите. Неразделна част от доклада
от инспекцията по пътна безопасност е попълнената Таблица 29 „Списък на идентифицираните
дефекти“.
В зависимост от това дали инспекцията е проведена във или извън населено място, през
деня или през нощта, се попълват само приложимите колони.
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Таблица 30: Списък на идентифицираните дефекти по път/улица …………. (попълва се за всеки път
поотделно)
№
Участък
Посока

1
от km
до km
Ляво
Дясно
Описание на дефекта

Настилка

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Пътни знаци

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Пътна маркировка

Категория на дефекта
Предписана мярка

Съгласуваност на пътна маркировка, пътни Описание на дефекта
знаци, светлинни сигнали и други средства за Категория на дефекта
сигнализация
Предписана мярка
Описание на дефекта
Растителност

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Банкети

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Отводнителни съоръжения

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Ограничителни системи за пътища

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Насипи и изкопи в обхвата на пътя

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Неподвижни препятствия в зоната за безопасност Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта
Електрически стълбове и светофари

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Тротоари

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Други дефекти

Категория на дефекта
Предписана мярка
Описание на дефекта

Велосипедна инфраструктура

Категория на дефекта
Предписана мярка

2

3

4

5
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Приложение № 8
към чл. 59
МЕТОДИКА
за установяване и обезопасяване на участък
с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата извън населените
места и улиците за изготвяне на схема на
произшествията във всеки идентифициран
участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия
І. Общи положения
1. Методиката има за цел установяването
и обезопасяването на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия
(У К П Т П) ч рез извърш ва не на след н и т е
дейности:
1.1. събиране и натрупване на достатъчно
и достоверна информация за условията, при
които настъпват пътнотранспортните произшествия в обхвата на участъците с концентрация на ПТП, и за последиците от тях;
1.2. анализиране на наличните статистически данни и установяване на вероятните
причини за наблюдаваната пътнотранспортна
аварийност в идентифицираните УКПТП;
1.3. изготвяне на препоръки и изпълнение
на подходящи мерки в участъците с концентрация на ПТП, с което да се намали
техният бъдещ брой.
2. С методиката се определят:
2.1. критериите за установяване (идентифициране) на участъците с концентрация
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на пътнотранспортни произшествия по пътищата извън населените места и улиците;
2.2. начинът на попълване и схематично
представяне на данните, изисквани с наредбата, за откритите участъци с концентрация
на ПТП, както и за всяко пътнотранспортно
произшествие, наст ъпило в изследваните
УКПТП, и необходими за достоверен анализ.
ІІ. Установяване на УКПТП
1. УКПТП се установяват по области от
секторите „Пътна полиция“ към ОД на МВР и
отдел „Пътна полиция“ при СДВР от служителите, работещи по организация на движението
или по контрол на пътното движение.
III. Установяване на УКПТП по пътищата
извън населените места
1. Установяването на участък от пътя като
УКПТП се извършва чрез сравняване на определения в Таблица 1 минимален брой ПТП
с действително настъпилите произшествия
в конкретния пътен участък. Ако броят на
настъпилите в участъка ПТП е равен или поголям от минималния брой ПТП, участъкът
се установява като УКПТП.
2. Минималният брой ПТП за определяне на конкретен пътен участък като такъв
с концентрация на ПТП е в зависимост от:
2.1. среднодневна годишна интензивност
на движението [МПС/ден.];
2.2. дължината на разглеждания участък;
2.3. интервала от време, за който се изследват статистическите данни за настъпилите ПТП.

Таблица 1
„Минимален брой ПТП за установяване на УКПТП“
Среднодневна годишна
интензивност на движението
[МПС/ден.]

Необходим минимален брой ПТП в пътен участък с дължина

100 m
300 m
600 m
800 m
1000 m
2000
3
5
10
15
17
2 001 – 4 000
3
6
12
16
19
4 001 – 6 000
3
7
14
17
21
6 001 – 8 000
3
8
16
18
23
8 001 – 10 000
3
9
18
20
25
10 001 – 20 000
4
10
20
23
28
20 001 – 35 000
4
11
22
25
30
над 35 000
5
12
24
28
32
Забележка към таблица 1. Конкретният брой ПТП за определен пътен участък се получава чрез интерполация.

3. Броят на настъпилите ПТП в идентифицирания пътен участък се взема от официалната
статистика на МВР.
4. Администрацията, управляваща пътя, предоставя за ползване на отдел „Пътна полиция“ – СДВР,
и на секторите „Пътна полиция“ към ОД на МВР актуалните данни за среднодневната годишна
интензивност на движението.
5. Началото и краят на пътните участъци с концентрация на ПТП се определят съгласно километража на пътя, като се изисква изпълнението на следните работни етапи:
5.1. отделяне на масива от произшествията по обследвания път чрез автоматизирани информационни системи на МВР;
5.2. анализиране на получения масив с цел конкретизиране на пътните отсечки (начало, край
и дължина), в обхвата на които се забелязва натрупване на пътнотранспортни произшествия;
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5.3. сравняване броя на ПТП, настъпили
във всяка от отсечките, с необходимия за определянето им като УКПТП, за да се изясни
кои от тях са участъци с концентрация на
пътнотранспортни произшествия (таблица 1).
6. При определяне на УКПТП по пътища
със средна разделителна ивица анализът за
натрупване на произшествията се извършва
за всяко пътно платно поотделно.
IV. Установяване на УКПТП в населени
места
1. За установяването на УКПТП в населени места се използват методите, отчитащи
следните показатели за ПТП:
а) брой за период от една година;
б) плътност;
в) честота;
г) тежест за участъка.
2. Базата за прилагане на методите са
статистическите данни за настъпилите ПТП,
събирани от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
3. Поради спецификата на отделните елементи на уличната мрежа за установяване на
УКПТП се разглеждат поотделно участъци от
улици и участъци-кръстовища, наричани за
краткост „участъци“.
3.1. Кръстовищата се разделят по тип и
нива, както следва:
а) пътен възел;
б) кръстовище на едно ниво.
3.2. Обхватът на кръстовище на едно ниво
са участъците от улиците, които се пресичат, включително до началото на зоните за
престрояване или до началото на зоните за
изчакване. При липса на зона за изчакване се
добавя дължина 10 m, измерена от пресечената
точка на бордюрните линии на пресичащите
се улици.
3.3. Пътен възел е кръстовище на две или
повече нива и обхватът му включва следните
елементи:
а) участъци, които провеждат основните
направления – главно и второстепенно;
б) връзки (рампи) между основните направления;
в) пътни ленти за забавяне и ускоряване
на движението (шлюзове);
г) зони на преплитане.
3.4. Във всяка част от улица, попадаща
между всеки две кръстовища, се търсят участъци с висока аварийност, като се посочва
дължината им.
4. За установяване на УКПТП за всяко населено място се съставят поотделно списъци по
изброените показатели в т. 1 последователно,
както следва:
4.1. Изработване на списък по показател
Z „Брой на настъпили ПТП за една година“.
Прави се обследване на населеното място за
натрупване на ПТП, като участъците от улиците и кръстовищата се разглеждат поотделно.
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Местата, в които се наблюдава по-голям брой
ПТП от минималните стойности, посочени
в таблица 2, се определят като участъци с
висока аварийност и се подреждат в списък
по низходящ ред. Установените места с висока аварийност се разделят на участъци от
улици и на участъци-кръстовища. Съставят
се отделни списъци за:
а) участъци от улици;
б) всеки от типове кръстовища по ниво и
вид, определени в т. 3.1.
Таблица 2
Минимален брой ПТП за установяване на
участъци с висока аварийност
Вид
участък

Населено място Населено мяснад 100 000 жи- то под 100 000
тели
жители
Минимален брой ПТП

улица

6

4

кръстовище

8

5

4.2. Изработване на списък по показател
D „Плътност на настъпили ПТП“.
По този показател се съставя списък само
за установените участъци с висока аварийност
по улиците (без кръстовищата) в населеното
място. За всеки от тях се изчислява плътността
му по следната формула:
D = Z/L (бр. ПТП/m),
където: Z е броят настъпили ПТП в участъка, а L e дължината на участъка.
По изчислената плътност участъците се
подреждат в списъка по низходящ ред. Плътността показва средния брой ПТП за единица
дължина от участъка.
4.3. Изработване на списък по показател
F „Честота на настъпили ПТП“.
По т ози к ри т ери й с е с ъ с та вя сп ис ък
само за установените кръстовища с висока
аварийност в населеното място. За всяко от
тях се изчислява честотата на настъпилите
пътнотранспортни произшествия по следната
формула:
F = Z/T (бр. ПТП/денонощие),
където: T е броят на дните, за които са
настъпили Z на брой пътнотранспортни произшествия, т. е. Т = 365. Честотата показва
средно колко пътнотранспортни произшествия
настъпват на денонощие.
За всеки тип кръстовище, определен в
т. 3.1, се съставя отделен списък. В списъците участъците-кръстовища се подреждат по
низходящ ред, започвайки от най-голямата
изчислена стойност за честота на настъпилите
пътнотранспортни произшествия.
4.4. Изработване на списък по показател
Sf+i „Тежест на настъпили ПТП по отношение
броя на загиналите и ранените“.
По този критерий се съставя списък за
всеки от установените участъци с висока ава-
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рийност, независимо дали участък от улица
или участък-кръстовище.
За всеки от участъците се изчислява тежестта Sf+i по следната формула:
Sf+i = Z f+i /Z (бр. ПТП със загинали и ранени /бр. ПТП),
където: Z f+i e броят на настъпилите ПТП
със загинали и ранени в участъка.
Изчислената тежест показва относителния
брой ПТП със загинали и/или ранени спрямо
общия брой ПТП.
В списъка участъците се подреждат по
низходящ ред.
5. Анализ на съставените списъци за окончателно установяване на УКПТП по улици.
5.1. За участъците от улици се изработват
три списъка:
а) по показател Z „Брой на настъпили ПТП
за една година“;
б) по показател D „Плътност на настъпили
ПТП“;
в) по показател Sf+i „Тежест на настъпили
ПТП по отношение броя на загиналите и
ранените“.
5.2. Водещ е списъкът по показател Z
„Брой на настъпили ПТП за една година“.
На анализ подлежат първите 30 участъка (за
населени места с жители над 100 000) или
съответно първите 20 участъка (за населени
места с жители под 100 000) от всеки списък.
За всеки от първите 30 участъка или съответно
20 участъка от списъка по показател Z „Брой
на настъпили ПТП за една година“ се проверява наличието му в останалите два списъка.
Могат да бъдат установени следните случаи:
а) когато участък от списъка по показател
Z се открива и в останалите два списъка (по
показател плътност D и по показател тежест
Sf+i), той се определя като УКПТП;
б) когато участък от списъка по показател
Z се открива в списъка по показател плътност
D, но не се открива в списъка по показател
тежест Sf+i , следва, че в участъка са настъпили
само ПТП с материални щети. Тогава, ако
участъкът е подреден до средата на списъка
по показател плътност D, той се определя
като УКПТП;
в) когато участък от списъка по показател
Z не се открива в списъка по показател плътност D, но се открива в списъка по показател
тежест Sf+i , той се определя като УКПТП.
6. За участъците-кръстовища се изработват
три списъка:
а) по показател Z „Брой на настъпили ПТП
за една година“;
б) по показател F „Честота на настъпили
ПТП“;
в) по показател Sf+i „Тежест на настъпили
ПТП по отношение броя на загиналите и
ранените“.
6.1. Водещ е списъкът по показател Z
„Брой на настъпили ПТП за една година“.
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На анализ подлежат първите 30 участъка (за
населени места с жители над 100 000) или
съответно първите 20 участъка (за населени
места с жители под 100 000) от всеки списък.
За всеки от първите 30 участъка или съответно
20 участъка от списъка по показател Z „Брой
на настъпили ПТП за една година“ се проверява наличието му в останалите два списъка.
Могат да бъдат установени следните случаи:
а) когато участък от списъка по показател
Z се открива и в останалите два списъка, той
се определя като УКПТП;
б) когато участък от списъка по показател Z
се открива в списъка по показател честота
F, но не се открива в списъка по показател
тежест Sf+i , следва, че в участъка са настъпили
само ПТП с материални щети. Тогава, ако
участъкът е подреден до средата на списъка
по показател честота F, той се определя като
УКПТП;
в) когато участък от списъка по показател Z
не се открива в списъка по показател плътност F, но се открива в списъка по показател
тежест Sf+i , той се определя като УКПТП.
След направения анализ са съставят отделни списъци за участъци от улици и за
у частъци-кръстовища, съдържащи всички
установени УКПТП.
V. Обобщаване и представяне на информация за ПТП в установените УКПТП
1. Данните, отнасящи се за участъците с
концентрация на ПТП, както и тези за настъпилите в тях ПТП, се представят таблично
(табл. 3, 4, 5 и 6).
2. Табличните форми се предоставят поотделно, като:
2.1. Таблица 3 съдържа списък с установените УКПТП по пътища извън населени
места и обща информация за тях;
2.2. Таблица 4 се попълва за всеки установен
УКПТП от пътища извън населените места,
като в нея се включва подробна информация
за всички ПТП, настъпили в него;
2.3. Таблица 5 съдържа списък с установените УКПТП по улици в населени места и
обща информация за тях;
2.4. Таблица 6 се попълва за всеки установен УКПТП по улици в населените места,
като в нея се включва подробна информация
за всички ПТП, настъпили в него.
3. Относителният показател на аварийност
Ur се изчислява по формулата:
Ur = (Z.1 000 000)/(T.Q.L) (бр. ПТП/1 млн.
авт. км), където:
Z е броят на ПТП, настъпили в установения УКПТП за едногодишен период от време;
Q – среднодневна годишна интензивност
на движението за същия период от време
(бр. МПС за денонощие);
L – дължина на пътния участък (км);
Т – брой на дните, за които са настъпили
Z на брой пътнотранспортни произшествия,
т. е. Т = 365.
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4. За установения УКПТП се изчисляват следните показатели на тежест:
4.1. Показател по тежест Sf+i по формулата, посочена в IV. т. 3.4. Установяване на УКПТП
в населени места.
4.2. Показател по тежест Sv, отразяващ настъпилите ПТП по отношение броя на загинали и
ранени лица, участвали в тях.
За всеки от участъците се изчислява тежестта Sv по следната формула:
Sv = P v/Z (бр. загинали и ранени лица/бр. ПТП), където:
P v e броят на загинали и ранени лица, участвали в ПТП.
Изчислената тежест показва относителния брой загинали и/или ранени спрямо общия брой
ПТП.
Таблица 3
Участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, настъпили по пътищата извън
населени места в област .......................... за 20.... г.
СреднодневИденна годишна
Брой
тификаКлас
ДължиОбщ
НачаКрай
интензивна
ционен
и нона на
брой
ло на
на
ност на
загиномер
мер на
участъна
УКПТП УКПТП
движениенали
на учас- пътя*
ка
ПТП
то [МПС/
лица
тъка
ден.]**
1

2

3

4

5

6

7

ПовторяОтноБрой
Пока- Пока- емост на
сителен
на
зател зател УКПТП
показарана
на
за потел на
нени
тежест тежест следните
аварийлица
Sf+i
Sv
10 годиност
ни***

8

9

10

11

12

13

*Когато УКПТП е в кръстовище, в колона 2 се отбелязват пътищата, които образуват кръстовището.
**Когато УКПТП е в кръстовище, в колона 6 се отбелязват общо преминалите ППС през кръстовището.
***В колона 13 се попълват годините, в които участъкът е бил установен като такъв с концентрация на ПТП.

Таблица 4
Информация за пътнотранспортните произшествия, настъпили в УКПТП извън населено място
с идентификационен номер ................... в област ............................................ през 20...... г.
Данни за ПТП

Номер на възникналите произшествия в УКПТП
с идентификационен номер ......................
1

1. Дата
2. Часово време
3. Координати по глобалната спътникова
система – GPS или километрично положение
на ПТП
4. Посока на пътуване
5. Вид на произшествието
6. Последици от ПТП
7. Повторяемост на участъка с концентрация
на ПТП за предходните десет години
8. Вид на превозните средства:
– превозно средство 1
– превозно средство 2
9. Валиден технически преглед на пътното
превозно средство (ППС) преди ПТП:
– ППС 1
– ППС 2
10. Състояние на атмосферните условия
11. Състояние на пътната настилка
12. Осветеност на мястото на ПТП
13. Видимост на пътя и на неговите принадлежности
14. Съществуващи ограничения и забрани
съгласно Закона за движението по пътищата

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Таблица 5
Участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, настъпили в населените
места в област .......................... за 20.... г.
Идентификационен
номер
на участъка
1

Клас и
Дължинаиме- НачаКрай на на на
нование ло на
УКПТП участъна ули- УКПТП
ка
цата*
2

3

4

Среднодневна годишна
Общ
интензивброй
ност на
на
движениеПТП
то [МПС/
ден.]**

5

6

ОтноБрой
ПокаБрой сителен
на
зател
на ра- показазагина
нени тел на
нали
тежест
лица аварийлица
Sf+i
ност

7

8

9

10

Показател
на тежест
Sv

Повторяемост на
УКПТП
за последните
10 години***

12

13

11

*Когато УКПТП е в кръстовище, в колона 2 се отбелязват улиците, които образуват кръстовището.
**Когато УКПТП е в кръстовище, в колона 6 се отбелязват общо преминалите ППС през кръстовището.
***В колона 13 се попълват годините, в които участъкът е бил установен като такъв с концентрация на ПТП.

Таблица 6
Информация за пътнотранспортните произшествия, настъпили в УКПТП с идентификационен
номер…….., в населено място................... в област ............................................ през 20...... г.
Данни за ПТП

Номер на възникналите произшествия в УКПТП с
идентификационен номер ......................
1

1. Дата
2. Часово време
3. Координати по глоба лната спътникова
система – GPS, километрично положение на
ПТП или адрес
4. Наименование на улиците или на кръстовището
5. Предимство на движението по улиците или
в кръстовището
6. Последици от ПТП
7. Повторяемост на участъка с концентрация
на ПТП за предходните десет години
8. Вид на ПТП
9. Валиден технически преглед на пътното
превозно средство (ППС) преди ПТП:
– ППС 1
– ППС 2
10. Състояние на атмосферните условия
11. Състояние на пътната настилка
12. Осветеност на мястото на ПТП
13. Видимост на улиците, кръстовищата и
техните принадлежности
14. Интензивност на движението
15. Съществуваща организация на движението
съгласно Закона за движението по пътищата

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С Т Р.
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VI. Схема на пътнотранспортните произшествия във всеки идентифициран участък
с концентрация на пътнотранспортни произшествия
1. Общи положения
1.1. Схемата на настъпилите ПТП в установените УКПТП, наричана за краткост
„схемата“, съдържа условни знаци на всички
произшествия съгласно т. 2. Условните знаци
се изобразяват с точното си местоположение
върху ситуационен чертеж на конкретния
участък.
1.2. Схемата служи за визуализиране на
ПТП в конкретния участък, като по този
начин се цели възможно по-голяма достоверност на последващия анализ.
1.3. С хемата се изг о т вя в елек т ронен
формат.
1.4. Изискванията при изработване на схемата се спазват от членовете на комисиите
по области за установяване и обезопасяване
на УКПТП.
2. Нанасяне на данни за ПТП, настъпили
в УКПТП, и за самите участъци
2.1. ПТП се представят със стрелки, които
показват вида на ПТП, мястото на настъпването му и траекториите на движение на
участниците в него, включително и техните
маневри (схема № 1).
2.2. Стрелките се оформят по различен
начин (единични или двойни, със сигнатура
върху тях) и изобразяват вида на участниците в произшествията в конкретния УКПТП,
информират за последствията от ПТП и за
други техни особености.
2.3. Хронологичният ред, по който са се
случвали произшествията, се отразява, като
в началото на стрелките, възпроизвеждащи
направлението и посоката на движение на
участниците в ПТП, се записва съответната
цифра. С нея се показва поредният номер на
пътнотранспортното произшествие според
реда на настъпването му (схема № 1).
2.4. Последствията от всяко произшествие
се отбелязват с помощта на сигнатура, в която са вписани поредните номера на ПТП.
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Ако номерът на ПТП е вписан в окръжност,
при конкретното ПТП има ранени лица. Ако
той е вписан в триъгълник, при ПТП има
загинали лица. Ако номерът на ПТП не е
вписан в никаква фигура, последствията от
ПТП са само материални щети (схема № 1).
2.5. Схемата се придружава от легенда, в
която се нанасят (схема № 2):
а) общият брой на произшествията, броят
на ПТП със загинали, с ранени и с материални щети;
б) начинът на регулиране на движението – на конкретния участък; начинът на
регулиране се подчертава (с регулировчик,
с пътни знаци, със светлинни сигнали или
без регулиране);
в) интензивността на движението, установена за проучвания период от време;
г) маневрите, предприети от участниците
в ПТП, също се обозначават върху схемата
(например ПТП № 13 на схема № 1).
3. Етапи на работа п ри съставяне на
схемите
3.1. Подготвя се ситуационен чертеж, който
съдържа освен геометричните елементи на
пътя и наличната организация на движение
на обследвания участък.
3.2. Изготвят се таблици 3 и 5, като част
от данните в тях се нанасят в схемата.
3.3. Нанасят се всички ПТП по хронологичен ред на настъпването им с предвидените
за тях сигнатури.
3.4. Отбелязва се информацията в легендата на подготвяните схеми.
3.5. Схемите се изготвят в електронен
формат. Те се съхраняват в структурите на
„Пътна полиция“ при СДВР и ОД – МВР,
както и в ОПУ. Схемите се предоставят и
на ГДНП – отдел „Пътна полиция“, и на
администрацията, управляваща пътя, с оглед
подпомагане на комисията по безопасност
на движението на областно и/или общинско
ниво.
3.6. Схемите се изработват от назначените
по области комисии, определени за работа
по УКПТП.
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Схема № 1

Примерна схема на произшествията
Примерна
схема на произшествията
за УКПТП с №
..... в област
................................................... за 20 ... г.

Схема № 1

за УКПТП с № ..... в област ................................................... за 20 ... г.

Схема № 2
Участници в
пътнотранспортно произшествие:

Положение на пътните превозни средства в пътнотранспортни
произшествия:

пътно превозно средство в движение;

лек автомобил;

спряло пътно превозно средство;

товарен автомобил;
микробус;

Р

автобус;

паркирало пътно превозно средство.

Видове пътнотранспортни произшествия:

трамвай;

блъскане на ППС в препятствие на пътя;

влак;

блъскане на ППС в стълб;

тролейбус;
автовлак;

блъскане на ППС в дърво;

65

блъскане на ППС в ограда;

влекач с полуремарке;

преобръщане на ППС на пътя;

специален автомобил;

преобръщане на ППС извън пътя;

пешеходец;

падане на пътник;

велосипедист;

друг вид ПТП.

мотопедист;
трактор;
мотоциклетист;

Регулиране на участъка:

Общ брой на ПТП – 5 ПТП:

- регулировчик

ПТП с убити лица – няма.

животно/и;
ППС с животинска тяга;
друг участник в ПТП;
неизвестно МПС.

;

ПТП с ранени лица – 2 ПТП, 2 ранени.

- светофар в нормален
режим
;

ПТП само с материални щети – 3 ПТП.
Последици:
ПТП с убити лица – няма;

1 и 4

2, 3 и 5

3697

- светофар с жълта мигаща
светлина
;
- светофар с повреда

ПТП с ранени лица;

- пътни знаци Х ;

ПТП само с материални щети.

- без регулиране

.

;

Интензивност на движението
2502 СДГИ

Схема № 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по
прилагането на Регламент Дъблин и Регламент
Евродак, приета с Постановление № 332 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 91
от 2011 г. и бр. 89 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя
така: „Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи
действия по административно сътрудничество
при прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата
за международна закрила, съгласно Регламент
Дъблин“ се заменят със запетая и се добавя „с
което разрешават или отказват прехвърлянето
на чужденеца в компетентната държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент
Дъблин“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. провеждат производство и изпращат отговор до запитващата държава при получаване
на искане за поемане на отговорност или за
обратно приемане на чужденец от друга държава – членка на Европейския съюз;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„по силата на решение, приемащо искане за
обратно приемане“ се заменят с „в съответствие
с положителен отговор по искане за обратно
приемане“.
5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„по силата на решение, приемащо искане за
поемане на отговорност“ се заменят с „в съответствие с положителен отговор по искане
за поемане на отговорност“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. уведомяват Главна дирекция „Гранична
полиция“ – МВР, за датата, мястото и часа
на пристигането на чужденеца и предоставят
информация за необходимостта от специални
условия при посрещането му;“.
§ 4. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Когато чужденец е задържан за
незаконно преминаване на държавната граница
или в граничната зона на Република България
и е заявил желание за международна закрила,
длъжностните лица от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР:
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1. извършват действията, предвидени в
българското законодателство при задържане
на чужденец, за незаконно преминаване на
държавната граница на Република България;
2. уведомяват ДАБ – МС, за чужденец, заявил желание да получи международна закрила;
3. предават чужденеца с всички документи
на ДАБ – МС, за разглеждане на молба за
международна закрила.
(2) Когато чужденец с валидни документи
за пътуване се яви на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и заяви желание за
международна закрила, длъжностните лица от
Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР:
1. уведомяват ДАБ – МС, за чужденец, заявил желание да получи международна закрила;
2. пропускат чужденеца за влизане в страната по законоустановения ред и го предават с
всички документи на ДАБ – МС, за разглеждане
на молба за международна закрила.
(3) Когато чужденец напусне територията
на Република България, длъжностните лица от
Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР,
уведомяват Националния институт по криминалистика към МВР (НИК) за актуализиране
на групата данни, регистрирани от Република
България в съответствие с чл. 11 от Регламент
Евродак, като добавят датата, на която лицето
е напуснало територията.“
§ 5. В чл. 17, т. 2 думите „ДАБ – МВР и“
се заменят с „ДАБ – МС, и“.
§ 6. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Научноизследователския институт по криминалистика и криминология – МВР“
се заменят с „Националния институт по криминалистика към МВР“.
2. Думите „НИКК – МВР“ се заменят с
„НИК – МВР“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3698

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи
за периода от 1 март до 30 април 2022 г. за
отглеждането и обучението на децата, които
не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на
свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
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на 534 096 лв., разпределени по бюджетите
на общините за 2022 г. съгласно приложението, за компенсиране на извършените от
родителите разходи за периода от 1 март до
30 април 2022 г. за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12
от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране
на извършените от родителите разходи за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места, за периода от 1 март до
30 април 2022 г.
№
по
ред

Община

Област

1.

Столична

София-град

2.

Пловдив

Пловдив

ОБЩО
3699

Средства
за общината
(лв.)
531 150
2 946
534 096
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 23 113 600 лв.
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко
ангажиран с дейности по предотвратяване
разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно
неосигурени лица, както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал
по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“, по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. в размер на 5 161 200 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването
и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия
на труд по време на обявената извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне, съгласно чл. 15а,
ал. 2 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците,
включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19;
2. за увеличаване в размер на 17 952 400 лв.
на предоставения трансфер по бюджета на
Национа лната зд равноосиг у ри телна каса
за 2022 г. за осиг у ряване на средства за
заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни
условия по време на обявената извънредна
епидемична обстановка и до три месеца след
нейното отменяне, съгласно чл. 15а, ал. 1 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
и за преодоляване на последиците.
(2) При реализирани икономии по ал. 1,
т. 1 със същия размер може да се увеличи
трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2022 г. за изпълнение
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на политики в област „Здравеопазване“ за
осигуряване на подкрепа на персонала на
първа линия, пряко ангажиран с дейности
по предотвратяване разпространението на
COV ID-19, вк лючително за поставяне на
ваксини на здравно неосигурени лица, за
шест месеца по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 3.1 във връзка с
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 8002 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
за ра зп ла ща не на извършен и т е ра зход и
по предоставените дейности и услу ги на
правоимащите лица по чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
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финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3701

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на
вътрешните работи и на Министерството
на отбраната за 2022 г. в общ размер до
20 100 000 лв., в т.ч. 2 541 600 лв. по показател
„Персонал“, за финансово обезпечаване на
дейностите в условията на засилен миграционен натиск.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи – 17 647 000 лв., в т.ч.
1 466 600 лв. по показател „Персонал“;
2. по бюджета на Министерството на отбраната – 2 453 000 лв., в т.ч. 1 075 000 лв.
по показател „Персонал“.
Чл. 2. Разходите по чл. 1 да се осигурят,
както следва:
1. в размер до 17 558 400 лв. – за сметка
на п редви дени те разходи по цен т ра лни я
бюджет за 2022 г.;
2. в размер до 2 541 600 лв. – чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 в
размер 17 647 000 лв., в т.ч. 1 466 600 лв. по
показател „Персонал“, на базата на фактически извършените разходи се увеличават разходите по „Политика в областта на защитата
на границите и контрол на миграционните
процеси“, бюд жетна програма „Граничен
конт рол, ох рана на държавната г раница,
рег улиране и контрол на миграционните
процеси“, по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2022 г.
(2) Със сумата 16 180 400 лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
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държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
в размер 2 453 000 лв., в т.ч. 1 075 000 лв.
по показател „Персонал“, на базата на фактически извършените разходи се увеличават
разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Подготовка и използване на въоръжените
сили“, по бюджета на Министерството на
отбраната за 2022 г.
(2) Със сумата 1 378 000 лв. да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 5. Минист ърът на вътрешните работи и министърът на отбраната на базата
на фа к т и че ск и извършен и т е ра зход и да
извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра
на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи
и на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3702

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 16 ЮНИ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 267 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни плащания от централния
бюджет по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация
на жп линия София – Драгоман – сръбска
граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „30 април 2022 г.“
се заменят с „31 юли 2022 г.“.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
30 април 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3703

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм.,
бр. 6 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94
от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 7 и 103 от 2016 г.; изм., бр. 82 от 2018 г.,
бр. 18 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „в срок до“ се
заменят с „не по-рано от“.
§ 2. В чл. 19, ал. 1, т. 2 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „само“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
т. 4 се правят следните изменения:
1. Думите „седалище ....................., адрес на
управление ...............................“ се заменят с „адрес за кореспонденция: обл. ..................................,
общ. .............................., гр. (с) ..............................,
ул. ................................................ № …….., ж.к. ……..,
бл. ................................, вх. ……….., ет. ………….,
ап. …........…., пощенски код ...........................,
телефон …………….................., факс.........................,
електронен адрес …………...................“.
2. Думите „ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/
ЛНЧ“ се заменят с „ЕИК/код по БУЛСТАТ“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 в
т. 3 се правят следните изменения:
1. Думите „ЕИК, БУЛСТАТ/ЕГН“ се заменят с „ЕИК/код по БУЛСТАТ“.
2. Думите „Забележки: 1. В полетата, означени с
, се посочва избраният отговор
със знак „Х“.
2. Удостоверението се издава в два екземпляра, които лицето предоставя на юридическото
лице – изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.“ се заменят със „Забележка. В полетата, означени с
, се посочва
избраният отговор със знак „Х“.“
Председател:
Димитър Манолов
3639
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА

Области на висше образоваШиние, професионални направфър
ления и докторски програми

Димитър Манолов – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт:
1. Освобождава се от състава на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт
Йордан Емилов Татарски.
2. Определя се за член на Надзорния съвет на
Националния осигурителен институт Димитър
Маргаритов Йотов – заместник-минист ър на
икономиката и индустрията.
3640
455. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти за учебната 2022/2023 г.,
както следва:
Области на висше образоваШиние, професионални направфър
ления и докторски програми
1
1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.

2
Педагогически науки
Педагогика
Специална педагогика (Приобщаващо образование)
Специална педагогика
Теория на възпитанието и
дидактика
История на педагогиката и
българското образование
Социална педагогика
Педагогика на обучението
по...
Методика на обучението по
история
Методика на обучението по
информатика и информационни технологии
Ме т од и к а на обу чен ие т о
по изобразително изкуство
(I – IV клас)
Методика на обучението по
музика
Теория и методика на физическото възпитание и спорта
Хуманитарни науки
Филология
Български език (Лексикология)
Германски езици (Съвременен английски език)
Славянски езици (Сръбски
и хърватски език)

2.2.

Форми на
обучение
резадовна дочна
3
4

1

1

1
2
1
1

1

2.4.

1
1

1

1

3.
3.2.

1
1

2.3.

1
3.3.

1

3.4.
1

1

Теория и практика на превода (Корейски език)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Английска литература – Литература
на английския Ренесанс)
История и археология
Стара история
Средновековна обща история (История на Византия
и средновековна история на
балканските народи)
История на България (Нова
история на България XVIII –
XIX в. – Възраждане)
История на България (История на българските земи
XV – XVII в.)
Истори я на Бъ лгари я
(Нова история на България
1878 – 1944 г.)
Нова и най-нова обща истори я (Съвременна обща
история)
Нова и най-нова обща история (История на Русия)
История на България (Съвременна история на България)
История на България (Средновековна българска история)
Културно-историческо наследство
Философия
Философия на правото и
политиката
Онтология
Религия и теология
Теология (Съвременна катехизация)
Теология (Религиозно образование)
Теология (История на БПЦ)
Социални, стопански и правни науки
Психология
Педагогическа и възрастова
психология
Социална психология
Обща психология
Политически науки
Политология
Социални дейности
Организация и управление
извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

Форми на
обучение
резадовна дочна
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

2

1

1
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3.6.

3.8.

4.
4.4.

4.6.
8.
8.2.

Право
Административно право и
административен процес
Конституционно право
Гражданско и семейно право
Финансово право
Теория на държавата и правото
Международно право и международни отношения (Международно публично право)
Международно право и международни отношения (Международни отношения)
Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)
Трудово право и обществено
осигуряване
История на правото
История на правото (Римско
частно право)
Икономика
Политическа икономия
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(финанси)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност
Природни науки, математика и информатика
Науки за Земята
Социално-икономическа
география
Информатика и компютърни
науки
Информатика
Изкуства
Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични
дисциплини)
Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен
дизайн)
Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)
Изкуствознание и изобразително изкуство (Скулптура)
Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)
Изкуствознание и изобразително изкуство (Църковни
изкуства)
Общо
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В срок 2 месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора (изтегля се
от сайта на университета); автобиография; копие
на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
копие на диплома с приложението или уверение
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (оригиналите се представят
за сравнение); допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
3666
417. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, анулира
обявения с обявление № 3305 (ДВ, бр. 42 от
2022 г., стр. 105) конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите
на секция „Научни пресмятания с Лаборатория
по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика“, поради допусната техническа
грешка и обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите
на секция „Научни пресмятания с Лаборатория
по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление
4.5. Математика, специалност „Изчислителна
математика (високопроизводителни методи и
паралелни алгоритми)“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.
3638
155. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката“ (Математическо
моделиране и приложение на математиката в
механика на флуидите, популационната динамика
и социалната динамика) за нуждите на научно
структурно звено „Механика на флуидите“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
3655
259. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява един конкурс за главен асистент в
област на висше образование 5. Технически науки
в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика („Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в техническите науки“ в обектната област „Социални
и педагогически приложения на роботизираните
технологии“ за секция ИРСУ), със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в канцеларията на института, каб. 406,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
3634
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Бургаският районен съд, гражданска колегия,
38 състав, призовава Мартин Уилям Едж, поданик на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, роден на 21.10.1971 г., c адрес:
гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54,
ет. 2, ап. 8, Патрисия Едж, поданик на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
родена на 6.02.1966 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8,
Бърнард Алфред Гроусвенър, поданик на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
роден на 22.01.1937 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8,
и Патрисия Гроусвенър, поданик на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
родена на 6.02.1945 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8, за
заведеното срещу тях от ищец „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Генерал Владимир Вазов № 3, гр. д. № 2199/2022 г. по
описа на Районния съд – Бургас, по чл. 79 и 86
от ЗЗД. Указва на лицата, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се явят, респ. да изпратят свой упълномощен
процесуален представител, в деловодството на
Районния съд – Бургас, за връчване на исковата
молба и приложенията към нея.
3641
Разложкият районен съд уведомява Елис
Дейвид, гражданин на Великобритания, роден на
29.07.1963 г., с ЛНЧ 1001549455, ответник по гр.д.
№ 285/2022 г. по описа на Районния съд – Разлог, че
срещу него е предявен иск с правно основание чл. 49
от СК. Указва на ответника Елис Дейвид, гражданин на Великобритания, роден на 29.07.1963 г.,
с ЛНЧ 1001549455, че може в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по делото в канцеларията на Районния
съд – Разлог, стая № 4, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призован по делото.
3642
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява,
че е образувано гр. дело № 2430 по описа за 2021 г.
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ
срещу Невена Георгиева Йорданова, ЕГН 8105270959,
за отнемане, както следва:
Сума в размер на 1018,14 лв., представляваща вноски през 2013 г., ведно с начислените
лихви по срочен депозит в левове IBAN BG 84
IORT 73772004922500 (№ 1614049225007) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 1873,48 лв., представляваща
вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове
IBAN BG 29 IORT 73772004922520 (1614049225207)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 4900 лв., представляваща
вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове
IBAN BG 72 IORT 73772004922522 (1614049225229)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 506,49 лв., представляваща
погасителни вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500
(1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
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Сума в размер на 2841,90 лв., представляваща
погасителни вноски през 2012 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500
(1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
Сума в размер на 855,62 лв., представляваща
погасителни вноски през 2013 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500
(1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
Сума в размер на 1400 лв., представляваща
погасителни вноски през 2016 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500
(1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
Сума в размер на 2910 лв., представляваща
вноски през 2017 г. по срочен депозит в левове
IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 2170 лв., представляваща
погасителни вноски през 2017 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500
(1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
Сума в размер на 483,03 лв., представляваща
вноски през 2018 г. по срочен депозит в левове
IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 1100 лв., представляваща
вноски през 2012 г. по спестовен влог в левове
IBAN BG 64 IORT 73774004922501 (1732049225015)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 390 лв., представляваща
вноски през 2011 г. по спестовен влог в евро IBAN
BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 2182,17 лв., представляваща
вноски през 2012 г. по спестовен влог в евро IBAN
BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 227,68 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2012 г. по спестовен
влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500
(1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова, непреобразувани в
друго имущество.
Сума в размер на 234,12 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2012 г. по спестовен
влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500
(1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова, непреобразувани в
друго имущество.
Сума в размер на 1429,68 лв., представляваща
погасителни вноски през 2017 г. по разплащателна
сметка в левове IBAN BG 32 IORT 73771004922500
(1714049225003) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Невена Георгиева Йорданова.
Сума в размер на 300 лв., представляваща вноски през 2013 г. по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 05 IORT 73771004922501 (1714049225019)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество.
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Сума в размер на 1680 лв., представляваща вноски през 2014 г. по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 05 IORT 73771004922501 (1714049225019)
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Невена Георгиева
Йорданова, непреобразувани в друго имущество,
по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ,
алтернативно за отнемане налично имущество,
с присъждане на разноските, както и юрисконсултско възнаграждение.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено на
28.10.2022 г. – 14,30 ч.
3654
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 9465/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество в полза на държавата на стойност 265
895,08 лв. срещу Георги Тодоров Владимиров, ЕГН
7109052845, и Мирослава Пламенова Михайлова,
ЕГН 8111264410, с обща цена на исковете в размер
на 265 895,08 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
и 151 от ЗПКОНПИ от Георги Тодоров Владимиров,
ЕГН 7109052845, с цена на иска в размер на 83 988,44 лв.:
сумата в общ размер на 2750 лв. от продажбата
на 55 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв.,
от капитала на „Галатакс“ – ООД, ЕИК 201106706;
сумата в размер на 65 000 лв., представляваща
пазарната стойност на л.а. „Мерцедес“, модел „С
500“ с рег. № СА9139РК към датата на отчуждаване;
сумата в размер на 500 лв., представляваща
първоначална вноска по кредит;
сумата в общ размер на 993,51 лв., представляваща погасителни вноски по кредит;
сумата в общ размер на 824,51 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване
на задължения за част от 2011 г. и през 2012 г. и
2014 г. по кредитна карта Visa Classic, издадена в
„ОББ“ – АД, с титуляр Георги Тодоров Владимиров;
сумата в общ размер на 900 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване
на задължения през 2012 г. и 2015 г. по кредитна
карта по сметка IBAN BG98FINV91501000176032,
открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр Георги Тодоров
Владимиров;
сумата в общ размер на 13 020,42 лв., представляваща вноски за погасяване на задължения за
периода 2011 г. – 2012 г. по кредитна карта, издадена от „Дайнърс Клуб България“ – АД, с титуляр
Георги Тодоров Владимиров.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Мирослава Пламенова
Михайлова, ЕГН 8111264410, с цена на иска в размер
на 181 906,64 лв.:
сумата в общ размер на 2250 лв. от продажбата
на 45 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв.,
от капитала на „Галатакс“ – ООД, ЕИК 201106706;
сумата в общ размер на 1000 лв. от продажбата
на 20 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв.,
от капитала на „Болкан Травелс“ – ЕООД, ЕИК
200757361;
сумата в общ размер на 47 033,22 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване
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на задължения през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. по
кредитна карта Business Visa № 4117********7i02,
издадена от „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр
Мирослава Пламенова Михайлова;
сумата в общ размер на 2638,72 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване
на задължения през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. по
кредитна карта Master Card Standart, издадена в
„ОББ“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в размер на 460 лв., представляваща
изтеглени средства през 2011 г. и 2012 г. от сметка с IBAN BG73UBBS85011010245110, открита в
„ОББ“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в размер на 300 лв., представляваща
изтеглени средства през 2014 г. от сметка с IBAN
BG66FINV91502014722403, открита в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Мирослава Пламенова Михайлова;
сумата в общ размер на 70 639,17 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на
задължения за периода 2011 г. – 2019 г. по кредитна
карта по сметка IBAN BG72FINV915010BGN0SPMT,
открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр Мирослава
Пламенова Михайлова;
сумата в размер на 6051,37 евро с левова равностойност в размер на 11 835,44 лв., представляваща
изтеглени средства през периода 2014 г. – 2018 г. от
сметка с IBAN BG50FINV91502014722400, открита
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в общ размер на 21 130 лв., представляваща изтеглени средства през периода 2015 г. – 2018 г.
от сметка с IBAN BG24FINV91501016196138, открита
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в размер на 100 евро с левова равностойност в размер на 195,58 лв., представляваща
изтеглени средства през 2011 г. от сметка с IBAN
BG61BPBI79404461057701, открита в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в общ размер на 19 539 лв., представляваща изтеглени средства през периода 2011 г. – 2014 г.
от сметка с IBAN BG20BPBI79401061057701, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Мирослава
Пламенова Михайлова;
сумата в общ размер на 2653,10 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения за периода 2011 г. – 2013 г. по
кредитна карта Euroline, издадена от „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Мирослава Пламенова
Михайлова;
сумата в общ размер на 2232,41 лв., представляваща изпратени парични средства чрез системата
на Western Union.
Съгласно определение от 10.05.2022 г. по гр. д.
№ 9465/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав,
съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 9465/2021 г. по описа на
СГС, І ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 29.09.2022 г. от 15 ч.
3653
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Окръжният съд – Ловеч, на основание чл. 679,
ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от събрание на
кредиторите на „Никром – Тръбна мебел“ – АД
(в несъстоятелност), ЕИК 110034824, по т. д. н.
№ 101/2016 по описа на Окръжния съд – Ловеч,
да се явят в съдебно заседание на 6.07.2022 г.
от 11,30 ч. по ч. т. д. № 44/2022 в зала № 327 на
Съдебната палата – Ловеч, образувано по искане
„Национална агенция за приходите – София, за
отменяне на решение по т. 2 от дневния ред на
събранието на кредиторите на „Никром – Тръбна
мебел“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 110034824,
проведено на 18.05.2022 г., а именно „Определяне
на окончателно възнаграждение на синдика, платимо преди приключване на производството по
несъстоятелност след влизане в сила на решението
на събранието на кредиторите.“
3643
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
27.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП
вписва промени по ф.д. № 15549/1996 г. на ПП
„Движение Гергьовден“, както следва: Постановява
да се впишат промени, приети на Националния
събор на партията, проведен на 19.03.2022 г.: адрес
на управление: 1408 София, ул. Димитър Манов
№ 19 – 21, и ул. Д-р Стефан Сарафов, ет. партер, и
промени в устава на партията в тази връзка; председател: Драгомир Желчев Стефанов; Изпълнителен
съвет: Драгомир Желчев Стефанов – председател;
Любен Любенов Дилов – почетен председател; Георги Иванов Маринчев – заместник-председател;
Ирина Тодорова Делчева; Атанас Иванов Велинов;
Таня Тодорова Петкова-Даскалова; Стефан Христов
Кинов; Георги Симеонов Йорданов; Мариана Стоилова Стоилова; Калинка Христова Монева; Георги
Лъчезаров Захариев; Тихомир Иванов Ташков;
Евгени Динков Трайков; Контролен съвет: Емил
Николов Киров – председател; Мария Георгиева
Димитрова; Иван Божидаров Пейчев. Политическа
партия „Движение Гергьовден“ се представлява
от председателя Драгомир Желчев Стефанов и от
заместник-председателя Георги Иванов Маринчев
заедно и поотделно.
3661
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП с решение от 24.11.2020 г. вписва промени по ф.д. № 360/2008 г. за политическа партия
с наименование „Свобода“, както следва: Вписва
Организационен съвет на политическата партия
в състав: Елена Наумова Алексиева, Владимир
Чавдаров Симеонов, Станислав Петров Йорданов,
Марин Христов Маринов и Гергана Арахангелова
Димитрова. Вписва Висш контролно-ревизионен
съвет на политическата партия в състав: Маргарита
Николаева Ананиева, Александър Сашев Цочев,
Габриела Пламенова Славчева, Борислав Василев
Киряков и Нели Михайлова Стриклер.
3662
Софийският градски съд с решение от 9.04.2019 г.
на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва про-
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мени по ф.д. № 346/2016 г. на политическа партия с
наименование „Демократи за отговорност, свобода
и толерантност“, както следва: Заличава Хюсеин
Хасан Хафъзов, Мехмед Мехмед Хаджи, Рашид
Апти Куру, Шабанали Ахмед Дурмуш и Айдоан
Муталиб Али като членове на Изпълнителния
съвет и вписва актуален състав на Изпълнителния
съвет, както следва: председател – Лютви Ахмед
Местан; заместник-председатели: Мариана Василева Георгиева-Бенчева и Мехмед Осман Ходжа,
членове – Бахри Реджеб Юмер, Венцислав Йорданов Каймаканов, Зюрфедин Шемсидин Али.
3663
Софийският градски съд с решение от 9.09.2021 г.
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва
промени по ф.д. № 346/2016 г. на ПП „Демократи
за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ)“,
както следва: Седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, бул. Мария-Луиза № 47. Изменения в
устава на ПП „ДОСТ“, приети с решения на Националната конференция, проведена на 5.06.2021 г.:
член 2 от устава се изменя – „чл. 2, ал. 1 и 2 се
изменят, както следва – седалището на ПП „ДОСТ“
е гр. Пловдив, и ал. 2 – адресът на управление на
ПП „ДОСТ“ е гр. Пловдив, бул. Мария-Луиза № 47“;
създава се ал. 3 към чл. 2 – „При необходимост и
по решение на Националния съвет – седалището
на ПП „ДОСТ“ може да бъде променено с решение
на Националния съвет“; член 12 се изменя така:
„В териториален аспект ПП „ДОСТ“ може да се
структурира в местни, общински и областни организации“; в чл. 21, ал. 3 числото „101“ се заменя
с „51“; в чл. 26, ал. 2, т. 2 числото „16“ се заменя
със „7“; в чл. 26, ал. 3 числото „5“ се заменя с „4“;
чл. 28, ал. 1 – изразът „веднъж в месеца“ се изменя „веднъж на 3 месеца“; чл. 29, ал. 2 – числото
„6“ се заменя с „2“. Вписва промени в състава на
ръководните и контролните органи на партията,
както следва: Национален съвет в състав: Танер
Фикри Алимолла (член по право като председател на ПП „ДОСТ“), Айдън Сюлейман Садула,
Мустафа Юнуз Исмаил, Юмер Сабахтин Юмер,
Наил Наим Рустем, Сабри Сали Али, Мустафа
Шевкед Исмаил, Хасан Юмеросман Мурад, Ахмед
Ариф Юсеин, Юсеин Мустафа Хаджиали, Петър
Господинов Георгиев, Левент Ахмед Хасан, Зеки
Зекерие Исмаил, Севин Ахмедов Зейнулов, Джевдет Синан Осман, Осман Мехмедов Юсеинов,
Севинч Керим, Хасан Идрис Хасан, Якуп Сали
Юмер, Шенол Хасан Местан, Лютви Мюмюн Якуб,
Ахмед Хасанов Хаджиали. Изпълнителен съвет
в състав: председател – Танер Фикри Алимолла;
заместник-председатели: Наил Наим Рустем, Зеки
Зекерие Исмаил, Петър Господинов Георгиев, Юмер
Сабахтин Юмер; членове: Левент Ахмед Хасан и
Мустафа Юнуз Исмаил. Национален контролен
съвет в състав: председател – Халим Нурсетов
Ахмедов, и членове: Фикрет Байрам Хасан и Боян
Андонов Патев. ПП „ДОСТ“ се представлява от
нейния председател – Танер Фикри Алимолла.
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