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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за държавния
служител, приет от ХLI Народно събрание на
4 юни 2010 г.
Издаден в София на 8 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19
от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и
64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 106 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:

„6. при наличие на условията по чл. 68
от Кодекса за социално осигуряване, когато
служебното правоотношение е възникнало
след като назначеният държавен служител е
придобил и упражнил правото си на пенсия.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 6 органът по
назначаване може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация
относно наличието на упражнено право на
пенсия от държавния служител. Националният
осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване
на искането.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.,
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86
и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
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2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) в чл. 328
се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10а:
„10а. при наличие на условията на чл. 68
от Кодекса за социално осигуряване, когато
трудовото правоотношение е възникнало след
като назначеният работник или служител е
придобил и упражнил правото си на пенсия.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 10а работодателят може да получи служебно от Националния
осигурителен институт информация относно
наличието на упражнено право на пенсия от
работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно
информацията в 14-дневен срок от получаване
на искането.“
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 4 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
4863

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за опазване на околната среда, приет от ХLI
Народно събрание на 9 юни 2010 г.
Издаден в София на 17 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95
и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105
от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52
и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и
103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 22а, ал. 3 след думата „информацията“ се добавя „в електронен формат в
регистъра по чл. 22б, т. 2“.
§ 2. В глава трета наименованието на раздел VІІІ се изменя така: „Опазване на околната
среда от замърсяване с азбест и живак“.
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§ 3. В глава трета, раздел VІІІ се създават
чл. 59б, 59в и 59г:
„Чл. 59б. Министърът на околната среда и
водите е компетентен орган от страна на Република България, отговорен за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври
2008 г. относно забраната за износ на метален
живак и някои живачни съединения и смеси
и безопасното съхранение на метален живак
(OB, L 304/75 от 14 ноември 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент 1102/2008“.
Чл. 59в. Информацията по чл. 5, ал. 3 от
Регламент 1102/2008 се подава и до министъра
на околната среда и водите в установения срок.
Чл. 59г. Лицата, извършващи дейности по
чл. 2 от Регламент 1102/2008, подават информацията по чл. 6, ал. 1 или 2 от Регламент
1102/2008 и до министъра на околната среда и
водите съгласно сроковете, установени в чл. 6,
ал. 3 от Регламент 1102/2008.“
§ 4. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националният доверителен екофонд
(НДЕФ) е юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи
от суапови сделки „Дълг срещу околна среда“
и „Дълг срещу природа“, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ)
за парникови газове, от продажба на квоти за
емисии на парникови газове за авиационни
дейности, както и от правителства и международни финансови институции и други дарители,
предназначени за опазване на околната среда
в Република България.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и от представители на страните – купувачи на ПЕЕ“.
§ 5. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3а:
„3а. постъпления от продажби на ПЕЕ и на
квоти за авиационни дейности;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата от НДЕФ се разходват за
екологични проекти и дейности в съответствие
с условията на дарителите и с приоритетите на
националните екологични стратегии и програми,
както и с целите и приоритетите на Националната схема за зелени инвестиции. Решенията за
предоставяне на финансови средства по проекти
са публични и се публикуват на интернет страницата на Националния доверителен екофонд.“
§ 6. В чл. 83, ал. 3 след думите „компетентният орган по околна среда“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 7. В чл. 89 след думите „министъра на
околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
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§ 8. В чл. 95, ал. 3, в текста преди т. 1 след
думите „компетентните органи за вземане на
решение по ОВОС“ се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица“.
§ 9. В чл. 96, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 след думите „компетентните органи
за вземане на решение по ОВОС“ се добавя
„или оправомощени от тях длъжностни лица“.
2. В т. 11 след думите „компетентния орган“
се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 10. В чл. 97, ал. 1 след думите „компетентния орган“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“.
§ 11. В чл. 99 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, в текста преди т. 1 след думите
„компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В ал. 5 след думите „компетентният орган
по ал. 1“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 12. В чл. 119, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. реда и начина за преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на издадени
комплексни разрешителни;“.
§ 13. В чл. 120 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице е
компетентният орган за издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на
разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2.
(2) Директорът на съответната РИОСВ е
компетентният орган за издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на
разрешителните по чл. 117, ал. 3.“
§ 14. В чл. 124 се създават ал. 5 и 6:
„(5) В случаите, когато операторът прекрати
дейност по приложение № 4 или част от нея,
в резултат на което на площадката, за която
е издадено комплексното разрешително, не
са налични инсталации в обхвата на приложението, за които е необходимо издаването
на комплексно разрешително, министърът на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице отменя решението за
издаване на комплексно разрешително.
(6) В случаите, в които по молба на оператора на инсталацията е издадено комплексно
разрешително за инсталации, които са извън
обхвата на приложение № 4, директорът на
РИОСВ отменя решението за издаване на комплексно разрешително след подаване на писмено
заявление от оператора на инсталацията.“
§ 15. В чл. 125, ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. информира редовно контролиращия орган
за резултатите от мониторинга и незабавно го
осведомява за всички инциденти или аварии
със значително отрицателно въздействие върху
околната среда;
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4. осигурява условия на представителите на
контролиращия орган, при всички необходими
проверки на инсталацията, за вземането на
проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им
по закона;“.
§ 16. В чл. 127 ал. 1 се изменя така:
„(1) Решението за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно
разрешително се оповестява чрез средствата
за масово осведомяване в 14-дневен срок от
датата на издаването му, като същевременно се
изпраща на държавите, засегнати от дейността
на инсталацията, в случай на трансграничен
пренос. В този срок писмено се уведомява и
заявителят.“
§ 17. В чл. 131а се създават ал. 3 и 4:
„(3) Компетентният орган по прилагане
на схемата за търговия с квоти за емисии на
парникови газове е министърът на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице.
(4) Схемата за търговия с квоти за емисии
на парникови газове обхваща инсталациите по
чл. 131в, ал. 1 и 2 и авиационните дейности по
приложение № 6.“
§ 18. Член 131б се изменя така:
„Чл. 131б. (1) Разпределението на квоти за
емисии на парникови газове от инсталации
за 2007 г. и за периода 2008 – 2012 г. се осъществява в съответствие с Национален план за
разпределение на квоти за търговия с емисии
на парникови газове, изготвен и приет съгласно
чл. 77а.
(2) Компетентният орган по чл. 131а, ал. 3
публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък
с инсталациите на територията на страната,
които попадат в обхвата на схемата за търговия
с емисии на парникови газове за периода от
2013 г. нататък, както и количеството квоти,
разпределени безплатно на всяка инсталация.
(3) Разпределението на квоти за емисии на
парникови газове от инсталации за периода
2013 – 2020 г. и за всеки следващ период се
осъществява в съответствие с наредбата по
чл. 131л, т. 4.
(4) Разпределението на общото количество
квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности се осъществява, както следва:
1. за периода от 1 януари до 31 декември
2012 г. общото количество квоти, които се разпределят на операторите на въздухоплавателни
средства, е равно на 97 на сто от историческите
авиационни емисии;
2. за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. и за всеки следващ период
количеството квоти, които се разпределят на
операторите на въздухоплавателни средства, е
равно на 95 на сто от историческите авиационни емисии, умножени по броя на годините,
включени в съответния период.
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(5) Разпределението на 15 на сто от квотите
за въздухоплаване за периода по ал. 4, т. 1 и 2
се осъществява чрез търг.
(6) Търгът по ал. 5 се провежда в съответствие с процедура, установена със съответен
регламент на Европейската комисия, след
влизането му в сила.
(7) Броят квоти, който се определя за продажба чрез търг за всеки период в страната,
е пропорционален на дела є от общия брой
установени авиационни емисии за всички държави – членки на Европейския съюз, за референтната година, докладвани и верифицирани
съгласно чл. 131и, ал. 1 и 2.
(8) Референтната година за периода по ал. 4,
т. 1 е 2010 г., а за всеки следващ период по
ал. 4, т. 2 референтната година е календарната
година, завършваща 24 месеца преди началото
на периода, за който се отнася търгът.
(9) Приходите от продажбата на квотите чрез
търг се използват за финансиране на дейностите
по изменение на климата, в т.ч.:
1. за намаляване емисиите на парникови
газове, за адаптиране към въздействието от
изменението на климата;
2. за финансиране на научни изследвания
и разработване на начини за ограничаване на
вредните последици и за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и
въздушния транспорт;
3. за намаляване на емисиите чрез транспорт
с ниски емисии;
4. за покриване на разходите за администриране на схемата за търговия с квоти за емисии
на парникови газове;
5. за други дейности, водещи до намаляване на емисиите парникови газове и справяне
с изменението на климата, включително за
мерки за предотвратяване на обезлесяването.
(10) Приходите от продажбата на квоти за
авиационни дейности постъпват в извънбюджетната сметка по чл. 142в, ал. 1 и се разходват
чрез Националния доверителен екофонд по
реда на наредбата по чл. 67.
(11) За дейностите, предприети по ал. 9,
компетентният орган по чл. 131а, ал. 3 информира Европейската комисия.
(12) Компетентният орган по чл. 131к издава
на операторите на инсталации, притежаващи
разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, определени за всяка
година от съответния период до 28 февруари
на същата година.
(13) В срок до 28 февруари 2012 г. и до
същата дата на всяка следваща година компетентният орган по чл. 131к издава на всеки
оператор на въздухоплавателно средство броя
квоти, които са му разпределени за съответната
година съгласно чл. 131о, ал. 1, т. 2.
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(14) Квоти за нов участник в схемата за
търговия с квоти за емисии на парникови газове се отпускат от датата на влизане в сила
на издаденото му решение за ползване.
(15) Не се издават безплатно квоти съгласно
ал. 12 за периода от 2013 г. нататък на инсталации, на които Европейската комисия е отказала
включване в списъка, посочен в ал. 2.“
§ 19. В чл. 131в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Изграждането и“ се
заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Всеки оператор на въздухоплавателно
средство, посочен в Регламент (ЕО) № 748/2009
на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка
на операторите на въздухоплавателни средства,
които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение І към Директива
2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това,
като за всеки оператор на въздухоплавателни
средства се посочва администриращата държава
членка (ОВ, L 219/1 от 22 август 2009 г.), или
в неговите последващи ежегодни изменения,
представя на компетентния орган по чл. 131а,
ал. 3 план за мониторинг на емисиите и данните
за тонкилометрите, изготвен в съответствие с
наредбата по чл. 131л, т. 1.“
§ 20. В чл. 131д се създават ал. 4 и 5:
„(4) Операторите на нови инсталации подават заявлението по ал. 1 най късно един месец
след получаване на разрешение за строеж или
в срок 6 месеца преди извършване на промяна
в характеристиката или функционирането на
инсталацията, или поради нейното разширяване, при което се увеличава капацитетът на
инсталацията или нейните емисии с минимум
10 на сто.
(5) Със заявлението по ал. 1 операторът
декларира наличието на документи, доказващи
изпълнението на изискванията на глава шеста,
раздел ІІІ и глава седма, раздел ІІ, и посочва
техните идентификационни данни.“
§ 21. В чл. 131е, ал. 3 се създава т. 3:
„3. операторът не е представил документите
по чл. 131д, ал. 5.“
§ 22. В чл. 131ж ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентният орган започва преразглеждане на разрешително в случай на
промяна в работата на инсталацията, когато
за разрешаването на тази промяна са спазени
изискванията на глава шеста, раздел ІІІ и глава
седма, раздел ІІ.“
§ 23. В чл. 131з се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови
газове, и операторите на въздухоплавателни
средства са длъжни до 30 април на всяка година да предадат на компетентния орган по
чл. 131к, ал. 1 определен брой квоти, равняващи
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се на общото количество емисии, отделени от
инсталацията или в резултат на авиационните
дейности през предходната година, чрез представяне на верифициран доклад.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Компетентният орган по чл. 131к, ал. 1
отменя предадените в съответствие с ал. 1 квоти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „Оператор“ се заменя с „Оператор на
инсталация или оператор на въздухоплавателно
средство“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Квотите са валидни за емисии на парникови газове, отделени през съответния период
на Европейската схема за търговия с емисии.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Единици редуцирани емисии и сертифицирани единици редуцирани емисии, издадени
съгласно Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата и Протокола
от Киото, се признават за изпълнение на задълженията на операторите на инсталации по ал. 1
в размер до 12,507 на сто от разпределените
им за целия период квоти съгласно Националния план за разпределение на квоти, а на
операторите на въздухоплавателни средства в
размер до 15 на сто от броя на квотите, които
се изисква да върнат, с изключение на генерираните намаления на емисии в резултат на:
1. функциониране на ядрени съоръжения;
2. дейности по земеползване, промяна в
земеползването и лесовъдство.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В срок 4 месеца след началото на всеки
нов период на Европейската схема за търговия с
емисии квотите, издадени за предишния период,
които не са върнати и отменени в съответствие
с ал. 1 и 2, се отменят от компетентния орган
по чл. 131к, ал. 1.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „притежаващи разрешително за
емисии на парникови газове“ се добавя „и на
операторите на въздухоплавателни средства“, а
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
10. Създава се ал. 10:
„(10) Изпълнителната агенция по околна
среда публикува ежегодно на своята интернет
страница имената на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни
средства, които нарушават изискванията за
връщане на достатъчно квоти, съответстващи
на верифицираните им емисии.“
§ 24. В чл. 131и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Операторите на инсталации по чл. 131в,
ал. 1 и 2 и операторите на въздухоплавателни
средства са длъжни да изготвят в съответствие
с наредбата по чл. 131л, т. 2 годишен доклад за
емисиите от въглероден диоксид, отделени от
инсталацията или в резултат на авиационните
дейности през предходната година, и да го
представят на компетентния орган по чл. 131к,
ал. 1 веднага след верификацията му.“
2. В ал. 3 думата „Оператор“ се заменя с
„Оператор на инсталации или оператор на
въздухоплавателни средства“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства са длъжни
да информират компетентния орган по чл. 131а,
ал. 3 за всяка промяна в работата на инсталацията или промяна в авиационната дейност.“
4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Операторите на инсталациите, извършващи дейностите, посочени в приложение
№ 7, т. 1.1, 2.3 – 2.6, 3.5, 3.6, 4.3 – 4.13, които
са включени в схемата за търговия с квоти за
емисии на парникови газове от 2013 г. нататък,
до 30 април 2010 г. предоставят на компетентния орган по чл. 131а, ал. 3 подкрепени
с достатъчно доказателства данни за периода
2005 – 2008 г. за емисиите на парникови газове
в съответствие с приложение № 7.
(6) Компетентният орган по чл. 131а, ал. 3
проверява данните по ал. 5 и ги докладва на
Европейската комисия до 30 юни 2010 г.
(7) В случай че някои от инсталациите по
ал. 5 отделят освен въглероден диоксид и други парникови газове, компетентният орган по
чл. 131а, ал. 3 може да уведоми Европейската
комисия за по-малко количество емисии съобразно възможностите за намаляване емисиите
на тези инсталации.“
§ 25. Член 131л се изменя така:
„Чл. 131л. Министерският съвет издава
наредби за:
1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществяване на
мониторинг от операторите на инсталации и
операторите на въздухоплавателни средства,
участващи в схемата на търговия с квоти за
емисии на парникови газове;
2. условията, реда и начина за изготвяне на
докладите и за верификация на докладите на
операторите на инсталации и операторите на
въздухоплавателни средства;
3. реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването,
притежаването, предаването, прехвърлянето и
отмяната на квоти за емисии на парникови
газове;
4. реда и начина на разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода
2013 – 2020 г. и за всеки следващ период;
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5. реда и начина за организирането на националните инвентаризации за вредни вещества
в атмосферния въздух съгласно изискванията
на Конвенцията за трансгранично замърсяване
на въздуха на далечни разстояния, съставена в
Женева на 13 ноември 1979 г. (ратифицирана
с указ – ДВ, бр. 16 от 1981 г.) (ДВ, бр. 45 от
2003 г.), и Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата.“
§ 26. Създават се чл. 131н – 131с:
„Чл. 131н. (1) Операторите на въздухоплавателни средства могат да подадат заявление
до компетентния орган по чл. 131а, ал. 3 за
безплатно разпределение на квоти най-късно
21 месеца преди началото на периода, за който
се отнася, и до 31 март 2011 г. за периода по
чл. 131б, ал. 4, т. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 включва верифицирани данни за тонкилометри от авиационните
дейности по приложение № 6, изпълнени от
оператора на въздухоплавателното средство за
годината на мониторинг по ал. 3.
(3) Годината на мониторинг е календарната
година, приключваща 24 месеца преди началото
на периода, за който се отнася заявлението по
ал. 2, и 2010 г. за периода по чл. 131б, ал. 4, т. 1.
(4) Компетентният орган по чл. 131а, ал. 3
изпраща на Европейската комисия получените
заявления поне 18 месеца преди началото на
периода, за който се отнася заявлението, или
във връзка с посочения в чл. 131б, ал. 4, т. 1
период – до 30 юни 2011 г.
Чл. 131о. (1) Компетентният орган по
чл. 131а, ал. 3 изчислява и публикува:
1. квотите, разпределени за периода на
всеки оператор на въздухоплавателно средство,
изчислени, като се умножат тонкилометрите,
включени в заявлението, по параметъра по
ал. 2, т. 5;
2. квотите, разпределени за всяка година
от периода на всеки оператор на въздухоплавателно средство, изчислени, кaто се раздели
количеството квоти по т. 1 на броя на годините
в периода, за който този оператор на въздухоплавателно средство извършва авиационна
дейност, в списъка по приложение № 6.
(2) Изчисляването и публикуването на дан
ните по ал. 1 се извършва в срок 3 месеца
след вземането на решение от Европейската
комисия за:
1. общото количество квоти, които да бъдат
разпределени за периода;
2. броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за съответния период;
3. броя на квотите от специалния резерв
за оператори на въздухоплавателни средства
за периода;
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4. броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно и които се определят чрез
изваждане броя на квотите, посочени в т. 2 и 3,
от общото количество квоти, за които е взето
решение съгласно т. 1;
5. параметъра, който ще се използва при
безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства.
(3) Параметърът, посочен в ал. 2, т. 5, изразен
в брой квоти за тонкилометър, се изчислява,
като се раздели броят на квотите, посочени в
ал. 2, т. 4, на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията по чл. 131н, ал. 1, изпратени
на Европейската комисия.
Чл. 131п. (1) Квоти в размер 3 на сто от
общото количество квоти, които ще се разпределят за периодите по чл. 131б, ал. 4, се
заделят в специален резерв за оператори на
въздухоплавателни средства:
1. които започват да извършват авиационна
дейност, попадаща в приложение № 6, след годината на мониторинг съгласно чл. 131н, ал. 3,
по отношение на периода, посочен в чл. 131б,
ал. 4, т. 2, и чиято дейност не представлява
изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг
оператор на въздухоплавателно средство, или
2. чиито тонкилометри се увеличават средно
с повече от 18 на сто годишно във времето между годината на мониторинг съгласно чл. 131н,
ал. 3 – по отношение на периода, посочен
в чл. 131б, ал. 4, т. 2, и втората календарна
година на този период и чиито допълнителни
дейности не представляват изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност,
извършвана преди това от друг оператор на
въздухоплавателно средство.
(2) Всички неразпределени квоти от специалния резерв се продават на търг.
Чл. 131р. (1) Оператор на въздухоплавателно средство, който отговаря на условията по
чл. 131п, ал. 1, може да кандидатства за безплатно разпределение на квоти от специалния
резерв, като подаде заявление до компетентния
орган по чл. 131а, ал. 3.
(2) Заявлението се подава до 30 юни на
третата година от посочения в чл. 131б, ал. 4,
т. 2 период, за който се отнася.
(3) Разпределението на квоти за оператор на
въздухоплавателно средство съгласно чл. 131п,
ал. 1, т. 2 не може да надвишава 1 000 000 квоти.
(4) Европейската комисия решава какъв
да бъде параметърът, който ще се използва за
безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства, които
са изпратили заявления.
(5) Компетентният орган по чл. 131a, ал. 3
изчислява и публикува:
1. количеството квоти от специалния резерв,
разпределено на всеки оператор на въздухоплавателно средство, който отговаря на критериите
по чл. 131п, ал. 1;
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2. количеството квоти, разпределено на
всеки оператор на въздухоплавателно средство
за всяка година, което се определя, като се
раздели количеството квоти по т. 1 на броя
пълни календарни години, оставащи за периода
по чл. 131б, ал. 4, т. 2.
(6) Квотите по ал. 5, т. 1 се изчисляват, като
параметърът по ал. 4 се умножи:
1. по тонкилометрите, включени в заявлението – за операторите на въздухоплавателни
средства, за които се прилага чл. 131п, ал. 1, т. 1;
2. по абсолютното увеличение в тонкилометри, надвишаващи определения в чл. 131п,
ал. 1, т. 2 процент, включени в заявлението – за
операторите на въздухоплавателни средства, за
които се прилага чл. 131п, ал. 1, т. 2.
Чл. 131с. Изпълнителната агенция по околна
среда публикува ежегодно на своята интернет
страница имената на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни
средства, които нарушават изискванията за
връщане на достатъчно квоти, съответстващи
на верифицираните им емисии.“
§ 27. В глава седма се създава раздел ІV с
членове 142а – 142з:
„Раздел ІV
Международна търговия с ПЕЕ и Национална
схема за зелени инвестиции
Чл. 142а. (1) Този раздел урежда правилата,
изискванията, правните гаранции и правоотношенията по продажбата на ПЕЕ от страна на
българската държава с цел развитие и прилагане
на Национална схема за зелени инвестиции в
Република България.
(2) Предписаните емисионни единици са
частна държавна собственост, които представляват особен вид права – обект на международна търговия съгласно чл. 17 от Протокола
от Киото.
(3) Националната схема за зелени инвестиции има за цел финансовото и институционалното подпомагане на инвестиционни и
други проекти, които водят до намаляване на
емисиите на парникови газове на територията
на страната или водят до други положителни
екологични ефекти и влияние върху околната
среда, включително чрез намаляване на факторите на антропогенната дейност, свързани с
климатичните промени и глобалното затопляне,
в съответствие с изискванията на европейското
право и националното законодателство в областта на опазване на околната среда.
(4) Българската държава гарантира чрез
Националната схема за зелени инвестиции
използването на средствата, получени от продажбите на ПЕЕ, за целите на ал. 3.
(5) Националната схема за зелени инвестиции
включва организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането
на проекти за зелени инвестиции чрез НДЕФ,
мониторинга и контрола по изпълнението на
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такива проекти и верификацията от страна
на независими акредитирани организации на
изпълнението и постигнатите резултати от
проектите за зелени инвестиции.
(6) В Националната схема за зелени инвестиции правилното изразходване на средствата от
продажбата на ПЕЕ се гарантира допълнително
чрез участието на представители на страните – купувачи на ПЕЕ, в състава и дейността на
Консултативния съвет на НДЕФ и публичност
на докладите по оценката и изпълнението на
проектите за зелени инвестиции, които ще се
финансират от НДЕФ.
(7) Изискванията на страните – купувачи
на ПЕЕ, към целите и начините за изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ са
неразделна част от договора за продажба на
ПЕЕ, сключван от българската държава, и
съответно от договорите за финансиране на
проекти за зелени инвестиции между НДЕФ
и инвеститорите, които поемат изпълнението
на проектите за зелени инвестиции.
Чл. 142б. (1) Участието на държавата в
международната търговия с ПЕЕ се извършва
чрез процедурите за продажба на ПЕЕ по реда
на този закон и на подзаконовите актове по
прилагането му.
(2) Продажбата включва процедура на
преговори със заинтересованите страни купувачи или упълномощени техни представители,
приемане на решение на Министерския съвет
за одобряване проект на договор с основните
параметри на сделката, сключване на договора за продажба на ПЕЕ между българската
държава и страната купувач и отписване на
продадените ПЕЕ от Националния регистър
по чл. 131к и прехвърлянето им в регистъра
на страната купувач.
(3) Процедурата на продажбата на ПЕЕ се
открива по искане на заинтересованите страни – участници в международната търговия с
ПЕЕ, което е основание за началото на преговорите с потенциалните купувачи. Преговорите
се провеждат от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и/или
оправомощени от тях лица.
(4) Министрите по ал. 3 внасят проекта на
договор за продажба на ПЕЕ за одобряване от
Министерския съвет.
(5) Договорът за продажба се подписва от
министъра на финансите, министъра на околната
среда и водите и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и съответно от упълномощените представители на страната купувач.
Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и
допълват по реда на тяхното сключване.
(6) Министърът на околната среда и водите предприема действията по отписването на
съответното количество продадени ПЕЕ от
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Националния регистър по чл. 131к и прехвърлянето им в регистъра на страната купувач
съгласно условията на договора за продажба.
Чл. 142в. (1) Средствата от продажбата на
ПЕЕ постъпват в специална извънбюджетна
сметка, която се поддържа и контролира от
министъра на финансите. Министърът на финансите контролира изпълнението на договорите за продажба на ПЕЕ и разходването на
средствата, отпускани от НДЕФ, по договорите
за финансиране на проектите по Националната
схема за зелени инвестиции (НСЗИ), включително разходите за административни нужди по
прилагането на НСЗИ.
(2) Министърът на околната среда и водите
гарантира спазването на условията за допустимост на участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ чрез националната
система за инвентаризация на парниковите
газове, поддръжката на Националния регистър
по чл. 131к и ежегодната инвентаризация на
емисиите на парникови газове.
(3) В случай на липса на изрично изискване
от страна на купувача на ПЕЕ за позеленяване
на средствата от продажбата чрез НСЗИ то тези
средства постъпват в държавния бюджет и се
изразходват за екологични проекти.
Чл. 142г. (1) Средствата по договорите за
продажба на ПЕЕ са предназначени само за
финансиране на проекти по НСЗИ, включително за административни разходи за дейността,
с изключение на случаите по чл. 142в, ал. 3.
(2) Средствата от специалната извънбюджетна сметка по чл. 142в, ал. 1 се превеждат по
сметка на НДЕФ, както следва:
1. до 5 на сто от средствата се превеждат
на НДЕФ за покриване на административните
разходи по управлението на НСЗИ в едномесечен срок от постъпването им по сметката
по чл. 142в, ал. 1;
2. останалите средства се превеждат за финансиране на одобрените от НДЕФ проекти
за зелени инвестиции на съответни траншове
съгласно посоченото в договорите за тяхното
изпълнение, сключени между НДЕФ и съответния инвеститор.
(3) Министерството на финансите контролира използването на средствата от страна на
НДЕФ и от инвеститорите по проектите за
зелени инвестиции.
Чл. 142д. (1) Изпълнението и прилагането
на НСЗИ се възлага на НДЕФ, който отговаря
за набирането, одобряването и възлагането на
изпълнението на проекти за зелени инвестиции,
които ще се финансират от постъпленията от
международната търговия с ПЕЕ съгласно
изискванията на този закон и условията по
договорите за продажба.
(2) Средствата от продажбата на ПЕЕ се
използват за финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското
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и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, индустрията и други сектори
на националната икономика, които:
1. водят до намаляване на емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством
следните примерни мерки:
а) повишаване на енергийната ефективност;
б) увеличаване дела на възобновяемите
енергийни източници, в частност използване
на биомаса;
в) улавяне и оползотворяване на метан;
г) залесяване, презалесяване и промени в
земеползването;
д) разработване и внедряване на екологични
технологии, които стимулират повишаването на
енергийната ефективност или използването на
възобновяеми енергийни източници;
е) разработване и въвеждане на политика
за смекчаване изменението на климата с цел
изпълнение на задълженията по Протокола
от Киото;
ж) образователни мерки, научни изследвания
и мерки за подобряване на административния
капацитет и управлението на дейностите по
политиката по изменение на климата;
з) повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с
изменението на климата;
и) разработване и въвеждане на мерки за
адаптация към изменението на климата;
2. значително подобряват качеството на
околната среда, включително намаляване
замърсяването на въздуха, водата и почвата.
(3) Националната схема за зелени инвестиции
се управлява съгласно насоките на Европейския
съюз за държавна помощ и международните
принципи за добри практики, включително:
1. прозрачност;
2. екологична и икономическа ефективност;
3. надеждност;
4. проследимост;
5. отчетност.
(4) Изпълнението и прилагането на НСЗИ
се гарантира чрез публичност на критериите
и решенията за одобряването на проектите,
условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по
изпълнението на договорите и системите за
верификация на резултатите от изпълнението
на проектите от независими акредитирани
организации.
Чл. 142е. Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на
одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със
съответните инвеститори, които са заявители
и изпълнители на проектите.
Чл. 142ж. (1) Контролът и мониторингът
по изпълнението на договорите и проектите
за прилагане на НСЗИ се осъществява от изпълнителното бюро на НДЕФ.
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(2) Участието на страните – купувачи на
ПЕЕ, в системите за контрол и мониторинг
се осигурява чрез включването, ако те желаят
това, на техни представители в Консултативния
съвет на НДЕФ. Всяка страна купувач може
да посочи само един представител в Консултативния съвет независимо от броя на лицата,
които купуват ПЕЕ като нейни представители.
Чл. 142з. (1) Валидацията на проектната
документация и верификацията на редуцираните емисии на парникови газове по проекти
на НСЗИ, когато това се изисква, се извър
шва от независими акредитирани организации,
определени по реда на чл. 135 и чл. 136 или
акредитирани по реда на Рамковата конвенция
на Обединените нации по изменение на климата.
(2) Изпълнителите на проекти и органите
на НДЕФ не могат да отказват достъп и предоставяне на данни на акредитираните организации, които са им необходими за оценката и
верификацията на изпълнението на проектите
и договорите.
(3) Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите и
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма и техните органи и териториални
структури оказват необходимото съдействие
при верификацията на проектите.“
§ 28. В чл. 144, ал. 1, т. 1 буква „л“ се отменя.
§ 29. В глава девета, раздел ІІІ се създава
чл. 157г:
„Чл. 157г. (1) Контролът по изпълнение
на изискванията на Регламент 1102/2008 се
осъществява от министъра на околната среда
и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) За целите на контрола по изпълнението
на Регламент 1102/2008 изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и
директорът на Агенция „Митници“ предоставят при поискване от министъра на околната
среда и водите или от оправомощени от него
длъжностни лица информация съгласно чл. 5,
ал. 3 от Регламент 1102/2008.“
§ 30. Член 164а се изменя така:
„Чл. 164а. (1) За неизпълнение на изискванията на чл. 131з, ал. 1 на оператора на
инсталацията или на оператора на въздухо
плавателни средства – юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер 200 лв. за всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът
не е предал квоти.
(2) Заплащането на имуществената санкция
по ал. 1 не освобождава оператора от задължението да предаде недостигащото количество
квоти през следващата календарна година.“
§ 31. Създава се чл. 164в:
„Чл. 164в. (1) В случай че оператор на въздухо
плавателно средство не изпълни изискванията
на чл. 131в, 131з, 131и и 164а и спазването им
не може да бъде осигурено чрез други действия,

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

компетентният орган по чл. 131а, ал. 3 може
да поиска Европейската комисия да вземе решение за налагане на забрана за експлоатация
на съответния оператор на въздухоплавателно
средство.
(2) Искането по ал. 1 включва:
1. доказателства, че операторът на въздухо
плавателно средство не е спазил задълженията
си по чл. 131в, 131з, 131и и 164а;
2. данни за предприетите от компетентния
орган действия по осигуряване на прилагането;
3. обосновка за налагането на забрана за
експлоатация на територията на Европейския
съюз;
4. препоръка за обхвата на забраната за
експлоатация на територията на Европейския
съюз, както и други условия, които следва да
бъдат приложени.
(3) В случай че комисията вземе решение
относно искането по ал. 2, компетентните органи предприемат необходимите действия за
изпълнение на това решение.
(4) За действията, предприети по ал. 3,
компетентните органи изпращат информация
до Европейската комисия.“
§ 32. Създава се чл. 166б:
„Чл. 166б. (1) Физическо или юридическо
лице, което изнася метален живак и/или негови съединения и смеси по чл. 1, ал. 1 от
Регламент 1102/2008 или смесва метален живак
с други вещества с единствена цел износ на
метален живак, се наказва с глоба, съответно с
имуществена санкция, от 50 000 до 100 000 лв.
(2) За неспазване на разпоредбите или предоставяне на невярна информация по чл. 5,
ал. 3 и чл. 6 от Регламент 1102/2008 физическо
или юридическо лице, извършващо дейност
по чл. 2 от Регламент 1102/2008, се наказва с
глоба, съответно с имуществена санкция, от
3000 до 10 000 лв.“
§ 33. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 34 накрая след буква „в“ се добавя:
„При схемата за търговия с емисии на
парникови газове съгласно чл. 131а понятието
инсталация се отнася и за горивни инсталации с
номинална топлинна мощност от 20 до 50 MW.“
2. Точка 36 се изменя така:
„36. „Емисия“ е прякото или непрякото
изпускане на вещества, вибрации, топлинни
лъчения или шумове в атмосферния въздух,
водите или почвите от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена
инсталация или отделянето на парникови газове
от въздухоплавателни средства, извършващи
авиационна дейност, включена в списъка по
приложение № 6.“
3. Създават се т. 43а – 43к:
„43а. „Оператор на въздухоплавателно средство“ е лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва
авиационна дейност, включена в списъка по
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приложение № 6, или ако това лице не е известно, или не е посочено от собственика на
въздухоплавателното средство – лицето, което
е собственик на въздухоплавателното средство.
43б. „Оператор за търговски въздушен
превоз“ е оператор, който срещу възнаграждение предоставя услуги за обществен превоз
на пътници, товари или поща по редовни или
нередовни въздушни линии.
43в. „Администрираща държава членка“ е:
а) държавата – членка на Европейския съюз,
която е издала оперативния лиценз на съответния оператор на въздухоплавателно средство – в
случай на оператор на въздухоплавателно
средство с валиден оперативен лиценз, издаден
му от държава – членка на Европейския съюз,
в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно
общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от
31 октомври 2008 г.);
б) държавата – членка на Европейския съюз,
с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този
оператор на въздухоплавателно средство през
базовата година – във всички други случаи.
43г. „Базова година“ е първата календарна
година на дейността на оператор на възду
хоплавателно средство, който е започнал да
извършва дейност в Общността след 1 януари
2006 г., а във всички останали случаи – календарната година, започваща на 1 януари 2006 г.
(за целите на т. 2).
43д. „Установени авиационни емисии“ са
емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в
приложение № 6, които заминават от летище,
разположено на територията на държава членка, или пристигат на такова летище от трета
държава.
43е. „Исторически авиационни емисии“ са
средноаритметичната стойност на годишните
емисии през календарните години 2004, 2005 и
2006, отделени от въздухоплавателно средство,
извършващо авиационна дейност, включена в
списъка по приложение № 6.
43ж. „Изгаряне“ е всяко окисление на горива,
независимо от начина, по който се използва
топлинната, електрическата или механичната
енергия, произведена чрез този процес, и всички
други пряко свързани с това дейности, включително пречистване на отпадъчните газове.
43з. „Тонкилометър“ е тон полезен товар,
превозван на разстояние един километър.
43и. „Разстояние“ по смисъла на определението по т. 43з е разстоянието по най-късата дъга
от земната сфера (ортодрома) между летището
на заминаване и летището на пристигане плюс
допълнителен непроменлив фактор от 95 km.
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43к. „Полезен товар“ по смисъла на определението по т. 43з е общото тегло на превозваните по време на авиационната дейност
товари, поща и пътници.“
4. Създават се т. 66, 67 и 68:
„66. „Предписано количество“ е общото
количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по
Протокола от Киото за периода от 1 януари
2008 г. до 31 декември 2012 г.
67. „Предписана емисионна единица (ПЕЕ)“
е търгуема единица от „предписаното количество“, равняваща се на един тон еквивалент на
въглероден диоксид.
68. „Валидация“ е процес на независима
проверка и потвърждение на надеждността,
достоверността и точността на проектната
документация.“
§ 34. Параграф 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2а. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември
1999 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества,
на Директива 2003/105/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г.
за изменение на Директива 96/82/ЕО относно
контрола на опасностите от големи аварии,
които включват опасни вещества, на Директива
2008/101/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на
Директива 2003/87/ЕО с цел включване на
авиационните дейности в схемата за търговия
с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и на чл. 1, параграфи 10 и
13 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед
подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
на Общността.“
§ 35. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 12 думите „Член 131з, ал. 8“ се заменят
с „Член 131з, ал. 9“.
2. Създават се § 19 и 20:
„§ 19. Когато през първите две години на
всеки от периодите, посочени в чл. 131б, ал. 4,
няма установени авиационни емисии от полети,
извършени от оператор на въздухоплавателно
средство, които да са установени за неговата
администрираща държава членка, съгласно
т. 43в, буква „б“ от § 1 на допълнителните разпоредби операторът на въздухоплавателно средство се прехвърля към друга администрираща
държава членка за следващия период. Новата
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администрираща държава членка е държавата членка с най-голям брой предвидени установени
авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство по
време на първите две години от предходния период.
§ 20. Член 131з, ал. 6 се прилага по отношение на операторите на въздухоплавателни средства
за периода, посочен в чл. 131б, ал. 4, т. 1.“
§ 36. Създава се приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4:
„Приложение № 6
към чл. 131а, ал. 4
От 1 януари 2012 г. в схемата за търговия с парникови газове се включват всички полети, които
пристигат на или заминават от летище, разположено на територията на държава членка, за която се
прилага договорът.
Дейности

Парникови
газове

Въздухоплаване:
Въглероден диПолети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията оксид
на държава – членка на Европейския съюз.
Тази дейност не включва:
1. полети, извършвани единствено за транспортиране по официален повод на
управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министри на държави, които не са държави членки, когато
това е подкрепено от съответното указание за характера на полета в летателния план;
2. военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства, и полети на
митническите и полицейските служби;
3. полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, полети с противопожарна цел, хуманитарни полети и полети за оказване на спешна медицинска помощ,
които са разрешени от компетентния орган по чл. 131а, ал. 1;
4. всички полети, извършвани изключително по правилата за визуални полети,
както са определени в приложение № 2 към Чикагската конвенция;
5. полети, завършващи на летището, от което е излетяло въздухоплавателното
средство, и по време на които не са извършвани междинни кацания;
6. тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаване на свидетелство
или на клас, когато става дума за летателен екипаж, когато това е подкрепено от
съответната забележка в летателния план, при условие че полетът не служи за превоз
на пътници и/или товари или за позициониране или превоз на въздухоплавателното
средство;
7. полети, извършвани изключително с цел провеждане на научни изследвания или
проверка, изпитване или издаване на свидетелство за въздухоплавателното средство
или оборудване, независимо дали е предназначено за летене или за наземна работа;
8. полети, извършвани от въздухоплавателни средства с удостоверено максимално
тегло при излитане, по-малко от 5700 kg;
9. полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне на обществени
услуги, наложени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване
на въздухоплавателни услуги в Общността, до вътрешните въздушни трасета на Общността, по маршрути в най-отдалечените региони, определени в член 349 от Договора
за функционирането на Европейския съюз, или по маршрути, при които предложеният
капацитет не надвишава 30 000 места на година, и
10. полети, които иначе биха попаднали в тази дейност и се извършват от оператори за търговски въздушен превоз и които са или:
а) по-малко от 243 полета за период от 3 последователни четиримесечия, или
б) полети с общи годишни емисии под 10 000 тона на година.
Полетите, извършвани единствено за превозване по официален повод на управляващ
монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министри на държави членки, не могат да бъдат изключени по тази точка.

“
§ 37. Създава се приложение № 7 към чл. 131и, ал. 5:
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„Приложение № 7
към чл. 131и, ал. 5
1. Инсталациите или частите от инсталации,
които се използват за изследване, разработване и
изпитване на нови продукти и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не
влизат в приложното поле на схемата за търговия
с парникови газове.
2. Праговите стойности, посочени по-нататък,
обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности,
попадащи в една и съща категория, се извършват
в една и съща инсталация, мощностите на тези
дейности се сумират.
3. Когато се изчислява общата номинална
топлинна мощност на инсталация, за да се вземе
решение дали да бъде включена в схемата за
търговия с емисии на парникови газове, се сумират номиналните топлинни мощности на всички
технически съоръжения, които са част от нея и
в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези
съоръжения биха могли да включват всички видове парогенератори, факелни тръби, турбини,
нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за
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калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни,
двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и
термични или каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна
мощност под 3 MW и съоръжения, които използват
изключително биомаса, не се вземат предвид за
целите на настоящото изчисление. „Съоръжения,
които използват изключително биомаса“ включват
съоръжения, които използват изкопаеми горива
само при пускане или спиране на съоръжението.
4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за
която праговата стойност не е изразена като обща
номинална топлинна мощност, праговата стойност
на тази дейност има предимство при вземането
на решение за включване в схемата за търговия
с емисии на парникови газове.
5. Когато се установи, че в дадена инсталация
е превишена праговата стойност на мощността на
която и да е дейност по това приложение, всички
съоръжения, в които се изгарят горива, различни
от съоръженията за изгаряне на опасни или твърди
битови отпадъци, се включват в разрешителното
за емисии на парникови газове.

Дейности
1

Парникови газове
2

1. Енергийно стопанство
1.1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, Въглероден диоксид
превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне
на опасни или твърди битови отпадъци)
1.2. Рафиниране на минерални масла
Въглероден диоксид
1.3. Производство на кокс
Въглероден диоксид
2. Производство и обработване на метали
2.1. Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда
(включително сулфидна руда)
2.2. Производство на чугун или стомана (първично или вторично топене),
включително непрекъснато леене с капацитет над 2,5 тона за час
2.3. Производство или преработка на черни метали (включително феросплави)
в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна
мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни
станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни,
цехове за нанасяне на покритие и байцване
2.4. Производство на първичен алуминий

Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и
перфлуоровъглероди
2.5. Производство на вторичен алуминий при използването на горивни Въглероден диоксид
съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
2.6. Производство или преработка на цветни метали, включително произ- Въглероден диоксид
водство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива,
използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW
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3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини
3.1. Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен
капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет
над 50 тона дневно
3.2. Производство на вар или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над
50 тона дневно
3.3. Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен
капацитет над 20 тона дневно
3.4. Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно
покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно
3.5. Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака с капацитет на топене над 20 тона дневно
3.6. Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости
и други продукти от гипс – в случай на използване на горивни съоръжения с
обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
4. Други дейности
4.1. Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести
материали
4.2. Производство на хартия или картон с производствен капацитет над
20 тона дневно
4.3 Производство на аморфен въглерод (сажди) с карбонизиране на органични вещества, като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация – в
случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW
4.4. Производство на азотна киселина
4.5. Производство на адипинова киселина
4.6. Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина
4.7. Производство на амоняк
4.8. Производство на органични химически вещества в насипно или наливно
състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез
подобни процеси с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
4.9. Производство на водород (H2) и синтез-газ чрез реформинг или частично окисляване с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
4.10. Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат
(NaHCO3)
4.11. Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното
поле на чл. 131в, ал. 1 и 2, с цел пренос и съхранение в геоложки формации
на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на
въглероден диоксид, издадено в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението
на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива
85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО,
2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент/ЕО № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 140/114 от 5 юни 2009 г.), наричана по-нататък
„Директива 2009/31/ЕО“
4.12. Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в
геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение
за съхранение на въглероден диоксид, издадено в съответствие с Директива
2009/31/ЕО
4.13. Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за
съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден
диоксид, издадено в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
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Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и
диазотен оксид
Въглероден диоксид и
диазотен оксид
Въглероден диоксид и
диазотен оксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в наредбите по
чл. 131л, т. 1, 2, 3 и 5.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 131л, т. 4.
§ 39. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28
от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г.,
бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30,
36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от
2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22в, ал. 2 след думите „от министъра
на околната среда и водите“ се добавя „или
от оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В чл. 22г:
а) в ал. 1 думите „утвърден от министъра на
околната среда и водите“ се заменят с „одобрен
от министъра на околната среда и водите или
от оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 4 думата „утвърждаване“ се заменя
с „одобряване“.
3. В чл. 22д:
а) в ал. 1 думите „утвърден от министъра на
околната среда и водите“ се заменят с „одобрен
от министъра на околната среда и водите или
от оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 5 след думите „от министъра на
околната среда и водите“ се добавя „или от
оправомощено от него длъжностно лице“;
в) в ал. 6 след думите „министърът на
околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“, думата
„утвърждава“ се заменя с „одобрява“, а думата
„утвърди“ се заменя с „одобри“;
г) в ал. 7 думата „утвърждаване“ се заменя
с „одобряване“.
4. В чл. 22е ал. 5 се изменя така:
„(5) В 14-дневен срок от влизането в сила
на положително решение по ОВОС министърът
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице одобрява плана за
управление на минните отпадъци по ал. 1, т. 5,
след което се издава разрешителното.“
5. В чл. 22и, ал. 3 след думите „от министъра
на околната среда и водите“ се добавя „или
от оправомощено от него длъжностно лице“.
6. В чл. 26, ал. 3 след думите „от органите
по ал. 1“ се добавя „или от оправомощени от
тях длъжностни лица“.
§ 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 9 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4925

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Румен Стоянов Овчаров за заместник-председател на Комисията по бюджет и
финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
4984

РЕШЕНИЕ

за откриване на частно висше училище с
наименование „Европейски политехнически
университет“ със седалище Перник
Народното събрание на основание чл. 86 от
Конституцията на Република България и чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет“ със седалище Перник и с предмет
на дейност: обучение на специалисти с висше
образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и на
образователна и научна степен „доктор“ при
условията и по реда на Закона за висшето
образование.
2. Имуществото и финансирането на висшето
училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия
учредителен акт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 10 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
4985

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
Избира Венцислав Василев Върбанов за
член на Комисията по земеделието и горите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
4986

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по
регионална политика и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Петър Владимиров Димитров за
заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
2. Освобождава Драгомир Велков Стойнев
като член на Комисията по икономическата
политика, енергетика и туризъм.
3. Избира Румен Стоянов Овчаров за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5016

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Временната комисия
за изработване на Изборен кодекс
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 4 във връзка с чл. 18, ал. 7 и
чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Любен Андонов Корнезов
като член на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс.
2. Избира Милена Иванова Христова за
член на Временната комисия за изработване
на Изборен кодекс.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5017

Избира Румен Йорданов Петков за заместник-председател на Комисията по регионална
политика и местно самоуправление.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5018

РЕШЕНИЕ
за промени в ръководството и състава на Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Меглена Иванова ПлугчиеваАлександрова за заместник-председател на
Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове.
2. Избира Яне Георгиев Янев за член на
Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5019

РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията
по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
Избира Любен Андонов Корнезов за заместник-председател на Комисията по правни
въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5020

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Недялко Тенев Недялков като
член на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Румен Стефанов Стоилов и Георги
Цвятков Терзийски за членове на Комисията по
образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5021

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Емил Генов Василев за член на Комисията по културата, гражданското общество
и медиите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5023

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Евгений Желев Желев за заместникпредседател на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5024

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по транспорт, информационни технологии и
съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Румен Иванов Такоров за заместник-председател на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5022

С Т Р. 1 7

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията
по труда и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Драгомир Велков Стойнев за
председател на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Хасан Ахмед Адемов за заместник-председател на Комисията по труда и
социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5025
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ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

за промени в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Ангел Петров Найденов и Волен
Николов Сидеров за заместник-председатели
на Комисията по външна политика и отбрана.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
5026

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор
РЕШИ:
1. Избира Стоян Тодоров Мавродиев за
председател на Комисията за финансов надзор.
2. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5218

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Стоян Тодоров Мавродиев, народен представител от 24.
многомандатен избирателен район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 17 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5221
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УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Христо Костадинов Ганев с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4972

УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Недялко Асенов Йорданов
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4973

УКАЗ № 141
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Константин Атанасов
Джидров с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги в
областта на културата.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4974

УКАЗ № 142
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Юлий Людмилов Стоянов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
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особено значимите му заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4975

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам арх. Стефан Петков Стайнов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за големите му заслуги в областта на териториалното устройство и градоустройството и за
активната му обществена дейност.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4976

УКАЗ № 144
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Стефка Динева Съботинова
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4977

УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Юлия Симеонова Юрдекова с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
за значимия є принос в развитието на образованието и във връзка със 100-годишнината
от създаването на Националната търговска
гимназия „Васил Левски“ – Пловдив.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4978
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УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Янка Крумова Такева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен по
повод 24 май – Деня на българската просвета
и култура и на славянската писменост, и във
връзка с 20-годишнината на Синдиката на
българските учители.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4979

УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Стоян Ганчев Стоянов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за
значимия му принос за развитието на културата
и изкуството.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4980

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Николай Димитров Овчаров
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите му заслуги в областта
на културата.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4981

УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Михаил Иванов Белчев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
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особено значимите му заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4982

УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Боян Радев Александров с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено
значимите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 4 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4983

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 10 ЮНИ 2010 Г.

за наблюдение и контрол върху финансовото
състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно
участие в капитала и на дружествата, които
те контролират
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) На специално наблюдение и
конт рол относно финансовите резултати,
финансовата дисциплина и фискалния риск
подлежат:
1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон;
2. търговски дружества с над 50 на сто
държавно участие в капитала и дружествата,
които те контролират;
3. лечебни заведения – търговски дружества
с над 50 на сто държавно участие в капитала.
(2) Държавните предприятия по ал. 1, т. 1 и
обхватът на структуроопределящите търговски
дружества и лечебни заведения по ал. 1, т. 2
и 3 се определят съобразно отрасловата им
принадлежност от министрите и ръководителите на съответните ведомства. Списъкът
на определените за наблюдение предприятия,
дружества и лечебни заведения се представя
в Министерството на финансите.
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(3) При приватизация на търговско дружество по ал. 1, т. 2 и 3, довела до намаляване
на държавното участие под 50 на сто, наблюдението и контролът се преустановяват след
тримесечието, следващо отчетното тримесечие
преди приватизацията. След преустановяване
на контрола и наблюдението списъкът по
ал. 2 се актуализира, за което се уведомява
Министерството на финансите.
Чл. 2. Наблюдението и контролът по чл. 1,
ал. 1 се извършват от органите по чл. 1, ал. 2
съобразно отрасловата им компетентност.
Чл. 3. (1) Предприятията и дружествата по
чл. 1, ал. 1 са длъжни да представят на хартиен
носител и в електронен вид пред органа по
чл. 2 тримесечни и годишни финансови отчети – счетоводен баланс и отчет за приходите
и разходите и анализи към тях, изготвени в
съответствие със Закона за счетоводството
и приложимите счетоводни стандарти. Годишните отчети и анализи се представят до
25 април следващата година, а тримесечните
отчети и анализи – до 25-о число на месеца,
следващ съответния отчетен период.
(2) Органите по чл. 2 представят в Министерството на финансите отчетите по ал. 1
в електронен вид, съответно до 30 април
следващата година – годишните отчети и
анализи, и до 30-о число на месеца, следващ
съответния отчетен период – тримесечните
отчети и анализи.
(3) Министерството на финансите публикува информацията по ал. 2 в срок три работни
дни от получаването є на официалната си
интернет страница.
(4) Органите по чл. 2 до 15 юли внасят
в Министерския съвет годишни доклади за
финансовото състояние и анализ на пазарните перспективи на наблюдаваните от тях
предприятия и дружества на базата на анализ
на търговската дейност и на отчетените финансово-икономически резултати.
Чл. 4. Органите, упражняващи правата на
собственост на държавата в предприятията и
дружествата по чл. 1, ал. 1, включват в договорите за тяхното управление задължението за
представяне на информацията по чл. 3, ал. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Предприятията и дружествата по чл. 1,
ал. 1 представят годишните отчети по чл. 3
за 2009 г. и за първото тримесечие на 2010 г.
до 25 юни 2010 г., а органите по чл. 2 – до
30 юни 2010 г.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 106 от Конституцията на Република
България.
§ 3. Отменя се Постановление № 87 на
Министерския съвет от 2008 г. за наблюдение на финансовото състояние на държавни
предприятия и търговски дружества с над
50 на сто държавно участие в капитала и на
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дружествата, които те контролират (обн., ДВ,
бр. 46 от 2008 г.; попр., бр. 50 от 2008 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4987

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 10 ЮНИ 2010 Г.

за изменение на Правилника за организацията
на дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 97
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14, ал. 1 думите „държавен служител в администрацията на Министерския
съвет, определен от министър-председателя
по предложение на председателя на съвета“
се заменят със „съветник в политическия
кабинет на заместник министър-председателя
и министър на финансите“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4988

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
ОТ 10 ЮНИ 2010 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 239 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „двама“ се заменя
с „трима“.
§ 2. В приложението към чл. 10, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ цифрата
„7“ се заменя с „8“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „93“ се заменя с „92“.
3. На ред „дирекция „Културна политика“
числото „15“ се заменя с „14“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ .
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

4989
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
ОТ 10 ЮНИ 2010 Г.

за закриване на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на финансите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на
финансите.
Чл. 2. Трудовите и служебните правоотношения със служителите на закритата Агенция
за икономически анализи и прогнози се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 1
от Закона за държавния служител с изключение на правоотношенията на служителите,
които преминават към Министерството на
финансите, които се уреждат при условията
и по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в
съответствие с определените в устройствения
правилник структура, числен състав и функции
на министерството.
Чл. 3. Ликвидацията на закритата агенция
да се извърши от комисия, назначена от министъра на финансите, в срок до един месец
от влизането в сила на постановлението.
Задачите на ликвидационната комисия се
определят със заповедта за назначаването є.
Чл. 4. Разходите по ликвидацията на закритата Агенция за икономически анализи
и прогнози са за сметка на бюджета на Министерството на финансите за 2010 г. Неуредените до приключването на ликвидацията
на закритата агенция задължения и вземания
се поемат от Министерството на финансите.
Чл. 5. Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на Агенцията за
икономически анализи и прогнози се поемат
от Министерството на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Агенцията
за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, приет с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 85 от 2009 г.).
2. Постановление № 247 на Министерския
съвет от 1997 г. за преобразуване на Агенцията
за икономическо програмиране и развитие
към Министерския съвет в Агенция за икономически анализи и прогнози при Министерството на финансите (обн., ДВ, бр. 44 от
1997 г.; изм., бр. 24 и 104 от 1999 г., бр. 79 от
2002 г. и бр. 34 от 2010 г.).
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§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм., бр. 102 от
2009 г. и бр. 30 от 2010 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) създава се нова т. 19:
„19. координира и контролира извършването
на приложни и теоретични научни изследвания
в областта на макроикономиката и изготвянето
на макроикономически анализи, прогнози и
симулации на алтернативни икономически
политики;“
б) създава се т. 20:
„20. п редставл ява бъ лгарско т о п равителство в Съвета на Европейския съюз по
икономически и финансови въпроси; следи
за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален
координатор по стратегията „Европа 2020“.“;
в) досегашната т. 19 става т. 21.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „610“ се заменя
с „602“.
3. В чл. 14 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
3. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;“.
4. В чл. 15 се създават т. 15 и 16:
„15. разглежда заявките за отпечатване на
ценни книжа и предлага на министъра или
на упълномощени от него длъжностни лица
да ги одобри или да откаже одобрение;
16. у пра ж н ява специа лизиран конт рол
при отпечатването, съхраняването и движението на ценни книжа до получаването им
от издателя или от упълномощени от него
длъжностни лица.“
5. В чл. 16 се правят следните изменения:
а) думите „Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и административно обслужване“ се заменят с „Дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“;
б) точки 11 – 18 се отменят.
6. В чл. 17:
а) думите „Дирекция „Човешки ресурси“
се заменят с „Дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“;
б) създават се т. 12 – 17:
„12. организира цялостната дейност на
приемната на министерството по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
приемането на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
13. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива, органи-
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зира експертиза за ценността на документите,
тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
14. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по
Закона за достъп до обществена информация
и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на
достъп, извършва справки и съставя отчети
по този закон;
15. координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския
съвет и на съветите към него, организира и
оформя предложенията на министерството
за включване в законодателната програма на
Министерския съвет, извършва вписвания в
Административния регистър;
16. организира изпълнението и спазването
на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните
договори по защита на класифицираната информация, организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението
на материалите и документите, съдържащи
класифицирана информация, своевременната
декласификация на материали с изтекъл срок
на защита и предаването им в архив;
17. подпомага служителя по сигурността
на информацията при разработването на план
за охрана на министерството чрез физически
и технически средства, при извършването
на оби к новено п роу ч ва не на сл у ж и т ел и
на министерството, на които се налага да
работят с класифицирана информация, при
организирането и провеждането на обучението на служителите от министерството в
областта на защитата на класифицираната
информация.“
7. В чл. 19:
а) точка 7 се отменя;
б) точка 11 се изменя така:
„11. дирекция „Европейска политика и
външни финанси“;“.
8. В чл. 21 т. 2 се изменя така:
„2. разработва указания за изпълнението
на държавния бюджет за съответната година
и оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджетни кредити в процеса на
изпълнение на държавния бюджет;“.
9. В чл. 22:
а) в т. 1 и 2 думата „координира“ се заменя
с „участва в“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. п редс та вл я ва м и н ис т ерс т во т о п ри
разглеждане и одобряване на проекти, свързани с изпълнение на програми в областта
на уранодобива, рудодобива, въгледобива и
отстраняване на миналите екологични щети
на приватизирани предприятия;“
в) създават се нови т. 12 и 13:
„12. осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската
комисия в областта на държавните помощи,
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като изготвя позиции, проекти и становища по
предложения за промени в законодателството
в областта на държавните помощи;
13. приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от
администраторите на помощ, за съответствие
със законодателството в областта на държавните помощи, като ги препраща до Европейската комисия, и изготвя становища относно
държавните помощи, попадащи в обхвата на
груповото освобождаване, както и относно
минималните помощи;“
г) създават се т. 14 и 15:
„14. извършва оценка на максималния
интензитет на регионалната помощ и на
специфичния местен обхват на районите в
Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската
комисия уведомление за регионалната карта
на държавните помощи, предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие
и благоустройството;
15. изготвя проект на годишен доклад за
държавните помощи за изпращането му до
Европейската комисия и нотификации за
предоставените субсидии съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните
мерки на Световната търговска организация;“
д) досегашните т. 12 и 13 стават съответно
т. 16 и 17.
10. В чл. 25 се създават т. 17 – 29:
„17. осъществява сътрудничество с международните финансови и кредитни организации
и подпомага координацията на външното
финансиране на Република България;
18. участва в преговори за сключване на
двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна защита на инвестициите и на договори
за получаване, предоставяне и гарантиране
от държавата на кредити от международни
финансови институции и от правителствени
финансово-кредитни институции на страни
донори;
19. осъществява редовни консултации и
координация с международни финансови институции в рамките на установените формати
на взаимоотношенията на страната с тях;
20. контролира изпълнението на ангажиментите на страната по стратегии, програми
и заемни споразумения с международни финансови институции;
21. осъществява цялостната междуведомствена координация при изпълнението на
ангажиментите по структурните заеми от
Международната банка за възстановяване и
развитие;
22. координира и администрира заемите
от меж дународни финансови институции,
свързани с национа лното съфинансиране
на проекти, финансирани от Кохезионния
фонд и Структурните фондове на Европейския съюз;
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23. оказва методологична помощ на ведомствата – изпълнители на заемния портфейл
с международните финансови институции;
24. оказва съдействие в рамките на своята
компетентност при подготовката на участието
на представители на министерството в заседания на работните формати към институциите
на Европейския съюз;
25. оказва институционална подкрепа по
реализиране на инвестиционни проекти в
страната със значим обществен интерес в
частта на финансовите условия;
26. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в
международни финансови институции, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
27. подготвя становищата от името на министерството по двустранни и многостранни
договори, спогодби, конвенции и други международни споразумения;
28. осъществява координацията по подготовката и последващото изпълнение на проекти по двустранното междуправителствено
финансово сътрудничество;
29. координира съгласуването на общата
финансова рамка при участието на Република
България в политиката за развитие, определяне на финансовите схеми и инструменти и
планиране на средствата за официална помощ
за развитие в централния бюджет.“
11. Член 26 се отменя.
12. В чл. 30:
а) думите „Дирекция „Европейски въпроси
и политика“ се заменят с „Дирекция „Европейска политика и външни финанси“;
б) в т. 2 думите „Лисабонската стратегия“
се заменят със „стратегия „Европа 2020“;
в) в т. 12 думите „Работна група 11 „Икономически и паричен съюз“, Работна група
28 „Финансови и бюджетни въпроси“ и Работна група 31 „Лисабонска стратегия“ към
Съвета по европейските въпроси“ се заменят
с „дирекцията“;
г) създават се т. 14 – 20:
„14. осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които
българската страна е кредитор, в частта на
реализиране на потвърдените вземания, както
и подготвя, договаря и реализира схеми и
специфични механизми за приключване на
остатъчни салда по клирингови, бартерни и
други финансови и платежни споразумения;
15. осъществява координация и методическо ръководство при разработването на
проекти на нормативни актове в областта
на валутно-финансовото законодателство и
прилага установения за страната валутнофинансов режим;
16. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения
за реализиране на вземания;
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17. удостоверява инвестиции по смисъла
на Валутния закон за целите на Закона за
чужденците в Република България;
18. води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в
регламенти на Европейския съюз;
19. договаря и прилага схеми „дълг срещу собственост“, суапове и други схеми по
външния дълг на страната;
20. осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията
с необработени диаманти, установена в рамките на Кимбърлийския процес, и функциите
на орган на Европейските общности в съответствие с регламент на Европейския съюз.“
13. В чл. 31:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават т. 14 – 17:
„14. разрабо т ва ма к рои коном и ческ ата
рамка на бюд жета, макроикономет рични
модели за анализ и прогнозиране, динамични и статични модели на общо равновесие
и средносрочни и дългосрочни прогнози за
развитието на ключови макроикономически
показатели;
15. анализира:
а) структурата на продуктовите пазари и
проблемите на конкурентната среда;
б) динамиката и проблемите, свързани с
паричното предлагане и търсене, банковите
регулации и ефектите от прилагането на
нормативни актове в тази област;
в) състоянието на паричния съвет в страната;
г) динамиката и състоянието на банковата
система, лихвените проценти, депозитите и
кредитите в страната;
д) динамиката и състоянието на капиталовите пазари и небанковите финансови
институции в страната;
е) динамиката и структурата на капиталови
и други финансови потоци към и от страната;
ж) динамиката и структурата на инвестиционния процес в страната;
з) приходите, разходите и финансирането
на бюджета;
и) състоянието и динамиката на държавния дълг;
к) макроикономическите ефекти от реформите в здравеопазването и образованието;
л) състоянието на доходите, потреблението
и спестяванията на домакинствата;
м) динамиката на нематериалните активи
в страната;
н) различните варианти на макроикономически политики за постигане на дългосрочен
балансиран икономически растеж;
о) динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;
п) цикличната позиция на икономиката;
р) динамиката на индустрията;
с) показателите, свързани с доверието на
потребителите и производителите;
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т) пазарните нефинансови услуги (туризъм,
търговия, транспорт и съобщения);
у) динамиката на платежния баланс, външната търговия, международната инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на
страната;
16. извършва анализ и оценка на:
а) състоянието и динамиката на пазара
на труда, неговото регулиране и ефектите от
прилаганите политики;
б) оценка за структурата и изменението
на цените;
в) ефектите от промени в данъчната и
социалноосигурителната политика;
17. развива и поддържа хранилище на
данни.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Органите на изпълнителната власт,
администрациите към тях и Националният
статистически институт при спазване на законовите изисквания предоставят безвъзмездно
на дирекцията всички сведения, данни и информация, необходими за изпълнението на
нейните функции.“
14. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“:
1. отговаря за изпълнението на програми
и проекти по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент, за които е изпълнителна агенция, съгласно подписаните между
Европейската комисия и правителството на
Република България споразумения;
2. участва в управляващи комитети и в
секторни комитети за наблюдение по проекти
по Програма ФАР и по Преходния финансов
инструмент;
3. подпомага дейността на ръководителя
на програма по Програма ФАР и Преходния
финансов инструмент;
4. осъществява функциите на административен офис по туининг проекти, финансирани
със средства по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент на Европейския съюз,
като извършва цялостен мониторинг, финансово управление и плащания по сключените
туининг договори;
5. подготвя информация и док лади до
националния ръководител и националния
координатор на помощта за изпълнението на
проектите по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент;
6. подпомага упълномощения възложител
по Инструмента Шенген при провеждането и
възлагането на обществени поръчки по Инструмента Шенген и по Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна
на Република България за присъединяване
към Шенгенското пространство (ДВ, бр. 14
от 2010 г.) в съответствие с приложимите
разпоредби;
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7. извършва мониторинг и осъществява
проверки на място по договорите, сключени
по Инструмента Шенген и по Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на поетите ангажименти от
страна на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство;
8. участва във верифицирането на разходите,
направени при изпълнението на договори по
Инструмента Шенген;
9. подготвя искания за средства и финансови отчети до дирекция „Национален фонд“;
10. извършва плащания по договори след
проверка на разходооправдателните документи;
11. поддържа финансова и счетоводна система за отчетност; регулярно изготвя финансови
и счетоводни отчети;
12. извършва дейности, свързани с предотвратяване, док ладване и проследяване
на нередности по проекти, финансирани със
средства на Европейския съюз, съгласно Постановление № 18 на Министерския съвет от
2003 г. за създаване на Съвет за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93
от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39,
71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5 и 31 от 2010 г.);
13. подпомага Централния орган за обществени поръчки, като изисква, събира и
анализира информация за нужните доставки
и услуги за органи на изпълнителната власт
и техните администрации;
14. подпомага Централния орган за обществени поръчки, като планира, организира и
провежда процедури за обществени поръчки
с цел сключване на рамкови споразумения за
нуждите на органи на изпълнителната власт
и техните администрации;
15. контролира изпълнението на рамковите
споразумения по отношение на спазването на
заложените в тях условия;
16. осъществява предварителен вътрешен
контрол при изготвянето и проверката на
документите, свързани с управлението на
средства от Европейския съюз и изпълнението
на функциите по изпълнение на правомощията
на Централния орган за обществени поръчки;
17. съхранява всички документи, свързани
с дейността є, в сроковете, заложени в съответните международни споразумения, закони
и нормативни актове.“
15. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите на
министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна
почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.“
16. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „610“ се заменя с „602“;
б) на ред „Политически кабинет“ числото
„10“ се заменя с „8“;
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в) на ред „експертни и технически сътрудници“ цифрата „6“ се заменя с „4“;
г) на ред „Обща администрация“ числото
„132“ се заменя със „124“;
д) на ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „52“ се заменя
със „73“;
е) ред „дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и административно обслужване“ 58“
се заменя с „дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
15“;
ж) ред „дирекция „Човешки ресурси“ 11“
се заменя с „дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
25“;
з) на ред „Специализирана администрация“
числото „458“ се заменя с „460“;
и) на ред „дирекция „Бюджет“ числото
„22“ се заменя с „20“;
к) на ред „дирекция „Държавни разходи“
числото „39“ се заменя с „37“;
л) на ред „дирекция „Финанси на реалния
сектор“ числото „24“ се заменя с „28“;
м) на ред „дирекция „Финанси на общините“ числото „20“ се заменя с „19“;
н) на ред „Държавен дълг и финансови
пазари“ числото „27“ се заменя с „38“;
о) ред „дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество“ 33“ се заличава;
п) на ред „дирекция „Национален фонд“
числото „69“ се заменя с „62“;
р) ред „дирекция „Европейски въпроси
и политика“
20“ се заменя с „Европейска
политика и външни финанси“
34“;
с) на ред „дирекция „Икономическо планиране и анализи“ числото „26“ се заменя с „45“;
т) на ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „46“ се
заменя с „44“;
у) на ред „дирекция „Данъчна политика“
числото „27“ се заменя с „28“.
§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г.; бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11,
26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от
2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г.
и бр. 2 и 34 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Член 2 се отменя.
2. В чл. 4, ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 т. 4
се отменя.
§ 4. В Постановление № 249 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на финансите и Устройствен правилник на
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Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите (ДВ, бр. 85
от 2009 г.) чл. 2 се отменя.
§ 5. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Националната
с т рат ег и ческ а референ т на ра м к а и операт и вн и т е п рог ра м и, с ъ фи на нси ра н и о т
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от
2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22
и 93 от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
за икономически анализи и прогнози към
министъра на финансите“ се заменят с „директорът на дирекция „Икономическо планиране и анализи“ и директорът на дирекция
„Европейска политика и външни финанси“
на Министерството на финансите“.
2. В чл. 8, ал. 3, т. 1 думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози
към министъра на финансите“ се заменят
с „директорът на дирекция „Икономическо
планиране и анализи“ на Министерството
на финансите“.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 1 от Пос
тановление № 301 на Министерския съвет от
2004 г. за приемане на План за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените
сили до 2015 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 2006 г. и бр. 26 от 2007 г.)
в раздел „І. Политика за сигурност и отбрана“,
т. 11 думите „Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на финансите“ се заменят с „дирекция „Икономическо
планиране и анализи“ на Министерството на
финансите“.
§ 7. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите
на социалното включване към Министерския
съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 37
от 2009 г.; изм., бр. 80 и 93 от 2009 г.) в чл. 3,
ал. 3, т. 1 думите „Агенцията за икономически
анализи и прогнози“ се заличават.
§ 8. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
§ 10. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4990
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 16

от 4 юни 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Пневмология и фтизиатрия“
Член единствен. (1) С наредбата се утвърждава медицинският стандарт „Пневмология и
фтизиатрия“ съгласно приложението.
(2) Дейността по пневмология и фтизиатрия
се осъществява при спазване на стандарта по
ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, които я осъществяват.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази наредба се издава
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“
І. Характеристика на специалността „Пневмология и фтизиатрия“ и професионална квалификация
за нейното практикуване
1. Основни цели, задачи и дефиниция на специалността „Пневмология и фтизиатрия“
В предмета на пневмологията и фтизиатрията
се включват:
медицински грижи;
дейности от областта на общественото здравеопазване;
медицинска експертиза;
консултативна и методична помощ,
по отношение на:
физиологични състояния или патология на
дихателната система;
други системи, чиито функции или патология
са довели до увреждане на дихателната система;
други системи, чиито функции са временно или
трайно нарушени като последица на патология на
дихателната система.
Специалността „Пневмология и фтизиатрия“ се
придобива от специалисти с образователно-квалификационна степен магистър по медицина по
реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.,
бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 от 2010 г.).
Редица медицински дейности, принадлежащи
към пневмологията и фтизиатрията, са част от
задълженията на общопрактикуващите лекари и
тези със специалност по вътрешни болести.
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1.1. Медицински грижи
В пневмологията и фтизиатрията се осъществяват медицински грижи за:
1.1.1. всички спешни състояния в пневмологията
и фтизиатрията;
1.1.2. болести, свързани с първично засягане
на дихателната система;
1.1.3. състояния и болести, свързани с вторично засягане на дихателната система при друга
основна патология;
1.4.4. късни белодробни усложнения след оперативни интервенции или травма.
Медицинските грижи обхващат:
диагноза и прогнозиране на белодробни болести
и състояния;
лечение на болести, засягащи дихателната
система;
рехабилитация на пациенти, засегнати от тези
болести;
палиативни (терминални) грижи.
1.2. Обществено здравеопазване
В областта на пневмологията и фтизиатрията
се включват следните дейности, свързани с ограничаване разпространението на белодробните
болести и туберкулозата:
1.2.1. Разпространение на здравни знания и
промоцията на здравето с основен акцент върху
болести на дихателната система и с насоченост към:
1.2.1.1. всички лица, които са обект на специализираните медицински грижи;
1.2.1.2. по-широк контингент от население, ако
такава дейност е включена в регионални, национални или международни програми в областта
на общественото здравеопазване.
1.2.2. Предпазване от белодробни болести и
туберкулоза чрез:
1.2.2.1. имунизации и ваксинации на целеви
групи и техния контрол;
1.2.2.2. действия, целящи ограничаване разпространението и спиране на тютюнопушенето;
1.2.2.3. скрининг за разпространени, социално
значими белодробни болести (туберкулоза, хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ,
бронхиална астма, белодробни тумори и други);
специалността „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща и необходимите медицински грижи при
сигнализирани от скрининга случаи;
1.2.2.4. мерки за контрол на неблагоприятни
въздействия на околната среда;
1.2.2.5. предотвратяване развитието на усложнения или хронифициране на болестта при остра
белодробна патология;
1.2.2.6. предпазване / спиране прогресирането
на белодробното увреждане при хронична белодробна патология;
1.2.2.7. профилактика на автохтонното (ендогенно) и хоризонталното предаване на вътреболнични инфекции.
1.3. Медицинска експертиза
Медицинската експертиза, извършвана в рамките на специалността „Пневмология и фтизиатрия“,
включва:
1.3.1. експертиза на работоспособността;
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1.3.2. експертиза, поискана от здравноосигурителни дружества (фондове);
1.3.3. експертиза, възложена от органите на
съдебната власт.
1.4. Консултативна и методична помощ
Консултативна и методична помощ може да
се оказва в областта на медицинските грижи и
в областта на общественото здравеопазване. Тя
включва:
1.4.1. пряко или по документи консултиране
на клинични случаи;
1.4.2. подпомагане организацията на:
1.4.2.1. спешни и планови медицински грижи
за болни с белодробни болести и туберкулоза;
1.4.2.2. скрининг за белодробни болести и
туберкулоза в рамките на административна или
популационна единица:
лечебно заведение или негова структура;
населено място или територия;
част от населението, обособена по определен
признак (възрастов, епидемиологичен, професионален, етнически, социален, или друг);
1.4.2.3. участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми от областта на общественото
здравеопазване (например скрининг и други);
1.4.2.4. участие в защитата на населението при
бедствия, аварии и катастрофи.
2. Дейност и изисквания за професионална квалификация
2.1. Дейност на специалист по здравни грижи
(долекарско ниво):
Специалистите по „Здравни грижи“ подпомагат
дейността на лекарите при диагнозата и лечението
на пациенти с белодробни заболявания.
2.2. Дейност на общопрактикуващ лекар или
лекар със специалност по вътрешни болести:
2.2.1. Разпознаване на спешните случаи в пневмологията и фтизиатрията и лечение на симптоми,
застрашаващи живота на пациента.
2.2.2. Извършване на „неинвазивни“ диагностични процедури:
снемане на анамнеза, пълен статус, насочено
физикално изследване;
клинична оценка за дихателна недостатъчност;
разпознаване наличието на стридор, пневмоторакс, плеврален излив, ателектаза.
2.2.3. Разпознаване наличието на белодробно
заболяване, състояние, синдром.
2.2.4. Диагностициране, диференциална диагноза
и лечение на остри възпалителни заболявания на
дихателната система.
2.2.5. Скрининг за хронични бронхообструктивни заболявания.
2.2.6. Диференциална диагноза на туберкулоза,
белодробен карцином, пневмонии, бронхиална
астма, хронична обструктивна белодробна болест,
белодробен тромбемболизъм и др.
2.2.7. Назначаване на лечение – перорално,
парентерално и инхалаторно, включително с
джобни инхалатори.
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2.2.8. Извършване на минимално инвазивни
лечебни процедури – осигуряване проходимост на
горни дихателни пътища, оксигенация с обогатена
с кислород газова смес, „основно поддържане на
живот“.
2.2.9. Провеждане и контролиране на лечение,
назначено от специалист.
2.2.10. Следлечебно проследяване на белодробни
болести, когато за това не е нужно наблюдение от
специалист по пневмология и фтизиатрия.
2.3. Дейност на лекар специализант по пневмология и фтизиатрия:
2.3.1. Извършване на дейностите по т. 2.2 плюс
определените дейности в учебната програма по
специалността „Пневмология и фтизиатрия“.
2.3.2. Извършване на диагностична и терапевтична плеврална пункция.
2.3.3. Извършване на дейности от компетентността на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия, за които ръководителят на
специализанта преценява, че могат да му бъдат
възложени. Отговорността е на ръководителя на
специализанта.
2.4. Дейност на лекар със специалност по
пневмология и фтизиатрия:
2.4.1. Осъществяване на дейностите по т. 2.2
и 2.3.
2.4.2. Извършване на дейностите от обхвата на специалността в частта за овладяване на
спешни състояния в областта на пневмологията
и фтизиатрията.
2.4.3. Извършване и интерпретация на резултати
от диагностични процедури:
спирометрия;
плеврална пункция;
пулс оксиметрия.
2.4.4. Интерпретация на резултати от диагностични процедури:
телесна плетизмография;
бронхиални провокационни тестове;
механика на дишането; дифузионен капацитет;
кръвно-газов анализ, киселинно-алкално равновесие;
разчитане на рентгенографии и томографии
на гръден кош;
диагностика на туберкулозата и други белодробни инфекции.
2.4.5. Диагноза, прогноза, лечение и експертна
оценка на болни с белодробни болести и туберкулоза.
2.4.6. Специализирана консултативна дейност.
2.4.7. Диспансеризация на болни с белодробни
болести и туберкулоза.
Лекарят със специалност по пневмология и
фтизиатрия взема самостоятелни решения във
всички области на белодробната патология и
обучава и контролира работата на лекари без
специалност. Той придобива познания в други
специфични области на медицината като образна
диагностика, интензивно лечение, гръдна хирургия,
химиотерапия и лъчелечение, физикална медицина и рехабилитация и работи в тясна връзка със
специалистите в тези области.
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2.5. Дейност на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия и придобита професионална
квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена
област на здравеопазването без придобиване на
друга специалност:
2.5.1. Осъществява дейностите по т. 2.2 – 2.4.
2.5.2. Извършва неинвазивни и инвазивни
диагностични процедури, съответни на придобити професионални квалификации за извършване
на високоспециализирани или специфични дейности – белодробна функционална диагностика,
ултразвукова диагностика, бронхология, биопсични
техники (плеврална и трансторакална биопсия).
2.5.3. Извършва инвазивни лечебни процедури,
съответни на придобити професионални квалификации за извършване на високоспециализирани
или специфични дейности в определени раздели
на специалността „Пневмология и фтизиатрия“
или определени области на здравеопазването като
интензивно лечение и мониториране – „разширено (ALS) и продължително (PLS) поддържане
на живот“.
2.5.4. Уточнява диагнозата и лечението при
тежка многоорганна патология.
2.5.5. Осъществява дейности в обособени
раздели (клонове) на специалността „Пневмология и фтизиатрия“, съответни на придобита
професионална квалификация за извършване на
високоспециализирани или специфични дейности.
2.5.6. Участва в интердисциплинарни дейности.
2.6. Придобиване на професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или
специфични дейности по пневмология и фтизиатрия
Професионална квалификация за високоспециализирани или специфични дейности по пневмология и фтизиатрия се придобива от лекари със
специалност по пневмология и фтизиатрия по
реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването.
Професионална квалификация за извършване
на отделни високоспециализирани или специфични
дейности в пневмологията и фтизиатрията могат
да имат и имат придобилите друга медицинска
специалност (или специализация) (ушно-носногърлени болести, анестезиология и интензивно
лечение, гръдна хирургия, нервни болести) по
реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването.
2.7. Дейности в обособени раздели на специалността „Пневмология и фтизиатрия“
Обособени раздели на специалността „Пневмология и фтизиатрия“ са посочени в таблица № 1.
Таблица № 1
Обособен раздел
Бронхология
І ниво – бронхоскопия с неголям обем и
сложност
ІІ ниво – интервенциална бронхология
Белодробна функционална диагностика
Интензивно лечение
Нарушения на дишането по време на съня
Интервенционална пулмология
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2.7.1. Бронхология: прилагане на специфични
инвазивни ендоскопски методи за диагноза и
лечение на белодробните болести с помощта на
специализирана техника:
2.7.1.1. ендоскопска диагностика и терапия на
болести на дихателната система, гръдна стена и
медиастинум с две нива.
2.7.2. Белодробна функционална диагностика: прилагане на специализирани изследвания,
характеризиращи дихателната функция, с цел
осъществяване на пълноценни медицински грижи
при болни с белодробна патология с прилагане
на познания и практики по вътрешни болести,
хирургия и гръдна хирургия:
2.7.2.1. клинична физиология на дишането;
2.7.2.2. функционална характеристика на белодробни болести;
2.7.2.3. предоперативна оценка.
2.7.3. Интензивно лечение: медицински грижи
при болни с белодробни болести и/или патология с вторично засягане на дихателната система,
застрашаващи основните жизнени функции и
представляващи непосредствена заплаха за живота
на пациента.
Осъществява се от екип, включващ медицински специалисти по пневмология и фтизиатрия
с придобита професионална квалификация по
интензивно лечение или с участие на лекар със
специалност по анестезия и интензивно лечение.
2.7.4. Нарушения на дишането по време на
съня: основание за обособяването на този раздел
в пневмологията и фтизиатрията е широката диференциална диагноза на причините, изискваща
разширени функционални изследвания (белодробна вентилация, газообмен, циркулация, фази на
съня, мускулна електрическа активност и др.) и
мониторирането им по време на съня.
Осъществява се от лекари със специалност по
пневмология и фтизиатрия с придобита професионална квалификация по нарушения на дишането
по време на съня или със специалност по нервни
болести.
2.7.5. Интервенционална пулмология: прилагане
на високоспециализирани инвазивни диагностични
и терапевтични процедури при белодробна патология, които не са обект на гръдната хирургия.
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Осъществява се от екип, включващ медицински специалисти по пневмология и фтизиатрия
с придобита професионална квалификация за
конкретната процедура.
2.8. Други високоспециализирани дейности по
специалността „Пневмология и фтизиатрия“
Тези дейности се упражняват от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия
или гръдна хирургия и придобита професионална
квалификация за извършване на високоспециализирани и специфични дейности с повишена
сложност, които не са обособени раздели на
специалността „Пневмология и фтизиатрия“, по
реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването
(таблица № 2).
Таблица № 2
Дейност
Инвазивни процедури:
плеврална биопсия
трансторакална тънкоиглена аспирационна
биопсия (ТТАБ)
трансторакална режеща биопсия (ТТРБ).
Торакална ехография (без ехокардиография)
2.9. Интердисциплинарна дейност с участието
на специалността „Пневмология и фтизиатрия“
съгласно таблица № 3:
2.9.1. Интензивно лечение при пациенти с
белодробни болести: осъществява се от екип с
равноправно участие на лекари със специалност
по пневмология и фтизиатрия, анестезиология и
интензивно лечение, лекари със специалност по
пневмология и фтизиатрия и професионална квалификация по интензивно лечение, кардиология.
2.9.2. Химиотерапия на белодробните тумори:
равноправно участие на специалисти по медицинска онкология (химиотерапия) и пневмология и
фтизиатрия с придобита професионална квалификация по медицинска онкология (химиотерапия).
Интердисциплинарна дейност с участие на лекар
със специалност по пневмология и фтизиатрия:
Таблица № 3

Интердисциплинарна дейност

Допълнителна професионална квалификация
за специалиста по пневмология и фтизиатрия
задължителна

препоръчителна

Равноправно участие на специалисти по определени специалности

Интензивно лечение анестезиология и ин- кардиология
пневмология и фтизиатрия
тензивно лечение
клинична микробиоло- анестезиология и интензивно
гия
лечение
кардиология
Х и м ио т ера п и я на медицинска онкология
белодробни тумори (химиотерапия)

–

медицинска онкология
пневмология и фтизиатрия
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2.10. Участие на други медицински и немедицински специалисти без задължително формиране
на интердисциплинарни дейности.
2.10.1. Екипът от лекари с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия и специалисти
по здравни грижи не е в състояние да изпълнява
качествено своята водеща роля в медицинските
грижи при белодробно болни без съдействието на
други медицински специалисти:
лекар със специалност по образна диагностика;
лекар със специалност по микробиология;
лекар със специалност по обща и клинична
патология;
лекар със специалност по клинична лаборатория.
2.10.2. Освен изброените медицински специалисти за качествено оказване на медицински
грижи в областта на пневмологията и фтизиатрията постоянно или периодично могат да се
ангажират и други медицински и немедицински
специалисти, като:
лекар със специалност по хирургия и лекар със
специалност по гръдна хирургия;
лекар със специалност по анестезиология и
интензивно лечение;
лекар със специалност по медицинска онкология;
лекар със специалност по ушно-носно-гърлени
болести;
лекар със специалност по клинична алергология;
лекар със специалност по клинична фармакология и терапия;
лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина;
лекар със специалност по епидемиология;
лекар със специалност по нервни болести;
лекар със специалност по трудова медицина;
магистър-фармацевт и помощник-фармацевт;
лекар, биолог, молекулярен биолог със специалност по медицинска биология;
социален работник с образователна степен
„бакалавър“ или „магистър“;
рехабилитатор.
ІІ. Изисквания към лечебните заведения и
структури за упражняване на специалността
„Пневмология и фтизиатрия“ по нива на медицинско обслужване
Първо ниво на медицинско обслужване по
пневмология и фтизиатрия – диагноза и лечение на
белодробни заболявания, включително туберкулоза:
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия
(АСИМП по пневмология и фтизиатрия), медикодиагностични лаборатории (МДЛ), специализиран
кабинет по пневмология и фтизиатрия в диагностично-консултативен център (ДКЦ), медицински
център (МЦ) и многопрофилна болница за активно
лечение (МБАЛ), отделение по вътрешни болести
в МБАЛ – извършва се диагностика на белодробни
болести, включително туберкулоза и стационарно
лечение на белодробни болести без туберкулоза.
Второ ниво на медицинско обслужване по
пневмология и фтизиатрия – диагноза и лечение на
белодробни заболявания, включително туберкулоза:
диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без
стационар (амбулаторно лечение), диспансер за
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пневмофтизиатрични заболявания със стационар
(ДПФЗС), отделение по пневмология и фтизиатрия
в МБАЛ, специализирана пневмофтизиатрична
болница за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация.
Трето ниво на медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия – лечение на белодробни
заболявания (със или без туберкулоза): специализирана болница за активно лечение по белодробни болести (СБАЛББ) и клиника/отделение по
белодробни болести (пневмология и фтизиатрия)
в МБАЛ, получили положителна акредитационна
оценка за обучение на студенти и специализанти
по Закона за лечебните заведения.
Четвърто ниво на медицинско обслужване по
пневмология и фтизиатрия – дейностите от първо – трето ниво, интервенционална пулмология,
интензивно лечение, гръдна хирургия: университетска специализирана болница за активно лечение
по белодробни болести (УСБАЛББ) по чл. 90,
ал. 2 от Закона за лечебните заведения и специализирана клиника по пневмология и фтизиатрия
в университетска МБАЛ по чл. 90, ал. 2 от Закона
за лечебните заведения.
А. Изисквания на първо ниво на
медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия
1. Устройство на структура за специализирана
извънболнична медицинска помощ по пневмология и
фтизиатрия (СИМП по пневмология и фтизиатрия)
Минималните изисквания за самостоятелна
работа са кабинет и манипулационна, която може
да бъде обособена част от кабинета, чакалня и
санитарен възел. Всички помещения трябва да
отговарят на действащите хигиенни и инсталационни изисквания.
1.1. Лекарски кабинет – оборудване: бюро,
столове, медицинска кушетка, негативоскоп, компютър, шкаф за документи, амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за медицински изследвания;
телефон и друго необходимо обзавеждане за
амбулаторен преглед. Медицинското оборудване
трябва да отговаря на предмета на дейност по
пневмология и фтизиатрия.
1.2. Манипулационна и съответно оборудване
за извършване на: рутинни и специфични дейности като функционално изследване на дишането,
туберкулинодиагностика, процедури при спешни
състояния – инхалиране и инжектиране (инфузия)
на бронходилататори и кортикостероиди, кардиоактивни лекарства и др., кардиопулмонална
ресусцитация.
1.3. Чакалня.
1.4. Санитарен възел.
За осъществяване на СИМП по пневмология и
фтизиатрия може да се използва общият спешен
шкаф и манипулационна, апаратура за изследване
на дишането, чакалня и санитарен възел, когато
съответната структура е разположена в лечебно
заведение, снабдено с това оборудване. Всяка
структура за СИМП по пневмология и фтизиатрия
осигурява необходимото за хигиенизиране на помещенията съгласно изискванията на регионалните
инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ).
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2. Персонал, квалификационни изисквания, действия
2.1. Лекар със специалност по пневмология и
фтизиатрия извършва:
2.1.1. медицински преглед в амбулаторни или
домашни условия;
2.1.2. диагностика и лечение;
2.1.3. определяне на показанията за хоспитализация – планова и спешна;
2.1.4. оказване на спешна медицинска помощ
при необходимост;
2.1.5. определяне на показания за рехабилитация;
2.1.6. определяне на здравно състояние и временна неработоспособност;
2.1.7. диспансеризация;
2.1.8. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК;
2.1.9. промоция, превенция и профилактика;
2.1.10. участие в национални и регионални
здравни програми.
2.2. Лекар със специалност по пневмология и
фтизиатрия назначава:
2.2.1. специфични изследвания: спирометрия
и други функционални изследвания, кръвно-газов
анализ, микробиологично и цитологично изследване на храчка;
2.2.2. бронхологично изследване;
2.2.3. образна диагностика: белодробна сцинтиграфия, компютърна томография и магнитен
резонанс, ехокардиография;
2.2.4. продължаване лечението на пациентите
с белодробни болести, включително туберкулоза;
2.2.5. консултация със специалист по пневмология и фтизиатрия в структура от по-високо ниво
на компетентност;
2.2.6. консултация с други специалисти при
необходимост;
2.2.7. контролни прегледи и корекция на лечебен план при нужда;
2.2.8. диспансеризация.
2.3. Лекар със специалност по пневмология и
фтизиатрия участва в изпълнението на програми
за контрол на белодробните болести. За целта:
2.3.1. регистрира новите случаи с белодробни
болести по диагнози;
2.3.2. следи и оценява: характеристика на обслужваното население, заболеваемост, болестност
и смъртност от белодробни болести;
2.3.3. следи изпълнението на дейността по
диспансерното наблюдение на болните;
2.3.4. извършва консултативна, профилактична
и скринингова дейност.
2.4. Специалистът по здравни грижи, работещ
на това ниво, трябва да има придобита квалификация, насочена към дейността по пневмология
и фтизиатрия.
3. Основно оборудване за СИМП по пневмология и фтизиатрия:
3.1. медицинска кушетка;
3.2. апарат за артериално налягане със стандартна и широка маншета;
3.3. медицински термометър;
3.4. стойка за инфузии;
3.5. спешен шкаф за лекарства от първа необходимост и консумативи;
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3.6. хладилник за съхранение на биопродукти
(туберкулин);
3.7. саморазгъващ се балон;
3.8. кислородна бутилка с минимален обем 2 л,
с редуциращ вентил и маска;
3.9. въздуховоди Гьодел;
3.10. усторазтворител;
3.11. скалпел и ножици (обикновена, права
островръха и извита);
3.12. пинсети (анатомична и хирургична);
3.13. стерилизатор (автоклав) или договор за
стерилизация;
3.14. стерилизационен контейнер (среден и
малък);
3.15. лекарска чанта за лекарствени продукти,
инструменти и за домашни посещения;
3.16. игла за плеврална пункция;
3.17. спирометър.
4. Лекарствени продукти и медицински изделия при изпълнители на СИМП по пневмология
и фтизиатрия:
4.1. бронходилататор – дозиращ аерозол;
4.2. кортикостероид за интравенозно приложение;
4.3. стерилни тампони за бактериологично
изследване;
4.4. шпатули – еднократни;
4.5. памук, марля, бинтове, лейкопласт, лигнин;
4.6. спринцовки еднократни – 2, 5, 10, 20 мл;
4.7. игли за спринцовки – различни размери;
4.8. интравенозни канюли;
4.9. есмарх или турникет;
4.10. антисептици;
4.11. системи за инфузия;
4.12. стерилни и нестерилни ръкавици.
5. Особености при осъществяване на някои
дейности
5.1. Допуска се сключване на договори с друго
лечебно заведение за стерилизация на инструментариум и превързочен материал.
5.2. Изпирането на постелъчен материал и работно облекло се извършва в перални, специално
предназначени за това.
5.3. За ДКЦ, МЦ, групови и индивидуални
практики за специализирана медицинска помощ,
които се намират в една сграда, специалистите
по пневмология и фтизиатрия могат да ползват
общото оборудване (например стерилизатор,
кислород, инструментариум за кардиопулмонална
реанимация).
6. Отделение по вътрешни болести (Вътрешно
отделение) в МБАЛ
В отделението по вътрешни болести могат да
се диагностицират и лекуват болни с белодробни
болести с проблеми от компетенцията на лекари
със специалност по вътрешни болести.
Дейността по пневмология и фтизиатрия във
вътрешно отделение на МБАЛ се осъществява с
помощта на лекар със специалност по пневмология
и фтизиатрия (на щат в лечебното заведение). Той
консултира болните с основно белодробно заболяване, постъпили в отделението, и дава конкретни
препоръки за оптимизиране на диагностичния и
лечебен процес при тези болни. Когато нивото
на професионална квалификация на лекаря със
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специалност по пневмология и фтизиатрия във
вътрешно отделение на МБАЛ позволява (например придобита професионална квалификация
за извършване на бронхоскопия), могат да се извършват и дейности с повишена сложност.
Организацията на специфичната за пневмология
и фтизиатрия дейност на вътрешното отделение
е неразделна част от организацията на работа в
лечебното заведение, отразена в правилника за
устройство и дейност на това лечебно заведение.
Б. Изисквания на второ ниво на медицинско обслужване по пневмология
и фтизиатрия
Възможностите на второ ниво като медицински технологии, кадри и апаратура за диагноза,
лечение, профилактика и диспансеризация на
болните с белодробни заболявания в условията на
извънболничната помощ са по-големи в сравнение
с тези на първо ниво на медицинско обслужване
по пневмология и фтизиатрия.
1. Организация на медицинската дейност в
диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без
стационар (ДПФЗ без стационар) и специализиран
кабинет в СБАЛББ
Към ДПФЗ без стационар се насочват пациенти
за диагностично уточняване и амбулаторно лечение.
В структура на ДПФЗ без стационар се включват: специализирани кабинети, белодробна функционална лаборатория (БФЛ), бронхологичен
кабинет / отделение, микробиологична и клинична
лаборатория.
1.1. Кабинети по пневмология и фтизиатрия:
Тяхното устройство, персонал, основно оборудване и дейност отговарят на всички изисквания за
структура на СИМП по пневмология и фтизиатрия,
1.2. Белодробна функционална лаборатория
(БФЛ): Освен изследванията по Раздел ІІІ, т. 1.1
на този стандарт в БФЛ задължително се извършва
и кръвно-газов анализ.
1.3. Бронхологичен кабинет/отделение: Извършване на бронхоскопии с диагностична и/
или терапевтична цел съгласно придобитата от
специалисти на диспансера професионална квалификация по бронхология.
1.4. Образна (рентгенова) диагностика: При
наличие на собствена апаратура се извършва
рентгеноскопия и рентгенография на гръден кош
според изискванията в Медицински стандарт „Образна диагностика“.
1.5. Микробиологична лаборатория: Диспансер
по пневмофтизиатрични заболявания без стационар
може да разполага със собствена микробиологична
лаборатория или по договор да ползва външна
лаборатория. Изискванията за квалификация на
персонала, за организация и дейност са определени
в медицински стандарт „Клинична микробиология“.
1.6. Клинична лаборатория: Диспансер по пневмофтизиатрични заболявания без стационар може
да разполага със собствена клинична лаборатория
или по договор да ползва външна лаборатория.
Изискванията за квалификация на персонала, за
организация и дейност са определени в медицински
стандарт „Клинична лаборатория“.
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2. Организация на медицинската дейност в
диспансер по пневмофтизиатрични заболявания
със стационар (ДПФЗ със стационар), СБАЛББ,
отделение по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ,
пневмофтизиатрични болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
2.1. Специфични изисквания:
2.1.1. Стационарният блок на диспансера се
състои от фтизиатрично и/или пневмологично
отделение.
2.1.2. В МБАЛ могат да бъдат разкривани
специализирани пневмологично и фтизиатрично
отделение.
2.1.3. Диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар и СБАЛББ имат обособен
сектор с централна кислородна инсталация и минимум 4 легла за интензивно наблюдение и лечение.
Минималното оборудване включва монитор (ЕКГ,
пулсоксиметрия, неинвазивно артериално налягане), 4 перфузора, подвижен рентгенов апарат и
електрокардиограф (в сектора или отделението).
2.1.4. Диспансер по пневмофтизиатрични
заболявания със стационар и СБАЛББ имат
белодробна функционална лаборатория и бронхологичен кабинет, отделение за образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична
и патоморфологична лаборатория, отговарящи на
изискванията съответно на медицински стандарт
„Образна диагностика“, медицински стандарт
„Клинична лаборатория“, медицински стандарт
„Клинична микробиология“ и медицински стандарт „Клинична патология“. Микробиологичните
и патоморфологичните изследвания могат да се
извършват и по договор с външна лаборатория.
2.1.5. Всички помещения, в които се извършва
медицинска дейност от второ ниво на медицинско
обслужване по пневмология и фтизиатрия, трябва
да отговарят на нормативно установените хигиенни
и инсталационни изисквания.
2.1.6. Хигиенните и инсталационните изисквания за фтизиатричното отделение са тези за
инфекциозна структура (отделение/клиника по
инфекциозни болести) съгласно Наредба № 29 от
1999 г. за основните изисквания, на които трябва
да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.; изм.,
бр. 80 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; доп., бр. 11 от
2003 г.; изм., бр. 7 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.)
и Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за
заустване на производствени и отпадъчни води в
канализационните системи на населените места
(ДВ, бр. 98 от 2000 г.).
2.1.7. В лечебните заведения на това ниво се
създават съобразно потребностите изолатори със
стаи с легла.
2.2. Организация на дейността:
2.2.1. В лечебните заведения и структури на
второ ниво се диагностицират и лекуват болни
с остри и хронични белодробни болести, когато
това е невъзможно да се осъществи успешно в
условията на извънболничната помощ, включително туберкулоза при разкрито фтизиатрично/
пневмофтизиатрично отделение. Към тези лечебни
заведения и структури се насочват и болни, при
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които диагностично-лечебният процес поставя
проблеми, които не могат да бъдат решени на
първото ниво (вътрешно отделение на МБАЛ).
2.2.2. Към пневмофтизиатрични болници за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация се насочват болни от цялата страна, преминали острата фаза на активна туберкулоза или
с хронични неспецифични белодробни болести за
дихателна рехабилитация.
2.2.3. Дейността по пневмология и фтизиатрия
на това ниво включва още:
диспансеризация на болни с туберкулоза и
хронични белодробни болести;
химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти;
методична помощ на общопрактикуващите
лекари от съответния регион по провеждане на
специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РИОКОЗ;
организиране и провеждане на семинари с общопрактикуващите лекари от съответния регион
по актуални проблеми на белодробните болести
и туберкулозата;
пневмофтизиатричните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
осъществяват разширена програма за дихателна
рехабилитация.
2.2.4. За осъществяване на дейността по пневмология и фтизиатрия в лечебните заведения на
това ниво се назначават на постоянен щат лекар
(лекари) със специалност по пневмология и фтизиатрия, включително с придобита професионална
квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности по специалността.
2.2.5. Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести трябва да има на щат
лекари със специалност по образна диагностика,
клинична лаборатория и клинична микробиология.
Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания
със стационар и пневмофтизиатричните болници
за долекуване, продължително лечение и рехабилитация трябва да имат на щат или по договорни
отношения лекари с изброените специалности
за консултативна дейност, която е необходима
за осигуряване на качеството на работата в тези
лечебни заведения.
2.2.6. Началниците на отделения в ДПФЗ със
стационар и СБАЛББ са лекари със специалност
по пневмология и фтизиатрия и минимум 5-годишен стаж по специалността в лечебно заведение
за болнична помощ.
2.2.7. Старшата медицинска сестра е лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ и с клиничен стаж в пневмологично отделение/клиника над 5 години.
2.2.8. Цялостната организация на дейността
на отделенията по пневмология и фтизиатрия се
определя от правилник за вътрешния ред и задължителни протоколи за добра клинична практика.
2.2.9. Организацията на специфичната за пневмологията и фтизиатрията дейност е неразделна
част от правилника за устройство и дейност на
лечебното заведение.
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В. Изисквания на трето ниво на медицинско обслужване по пневмология
и фтизиатрия – СБАЛББ, клиника по
белодробни болести в МБАЛ, получили
положителна акредитационна оценка
за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения
1. База, оборудване, хигиенни и инсталационни
изисквания
1.1. Клиниката по белодробни болести (по
пневмология и/или фтизиатрия) има обособен
интензивен сектор с минимум легла и съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“ или възможност за интензивно лечение на
пациенти в общоболнична структура за интензивно
лечение. Ако е разкрито отделение за интензивно
лечение към клиниката, то също трябва да отговаря на изискванията на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
1.2. Когато в Клиниката по белодробни болести
на УМБАЛ е разкрито фтизиатрично отделение, то
отговаря на изискванията за оборудване, хигиена
и инсталации за инфекциозна структура (отделение/клиника по инфекциозни болести) съгласно
Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи и Наредба № 7 от 2000 г.
за условията и реда за заустване на производствени
и отпадъчни води в канализационните системи на
населените места.
1.3. В МБАЛ или УМБАЛ на това ниво са
задължително разкрити (самостоятелни или към
клиниката по пневмология) следните структури:
1.3.1. Белодробна функционална лаборатория,
оборудвана за извършване на изследванията по
раздел ІІІ, т. 1.2 на този стандарт.
1.3.2. Отделение за образна диагностика, извършващо рентгеноскопия и рентгенография на
бял дроб, контрастни рентгенови изследвания,
ехография, изследвания на кръвоносни съдове,
компютърна томография, магнитнорезонансна
томография, включително по договор с друго
лечебно заведение съгласно медицински стандарт
„Образна диагностика“.
1.3.3. Бронхологичен кабинет, оборудван съгласно раздел ІV, т. 2.1 на този стандарт.
1.3.4. Микробиологична лаборатория съгласно
медицински стандарт „Клинична микробиология“.
1.3.5. Лаборатория за хематологични и биохимични изследвания съгласно медицински стандарт
„Клинична лаборатория“.
1.3.6. Имунологична лаборатория (в болницата
или по договор) съгласно медицински стандарт
„Клинична и лабораторна имунология“.
1.3.6. Патоморфологична лаборатория съгласно
медицински стандарт „Клинична патология“.
2. Организация на дейността:
2.1. В Клиниката по белодробни болести (по
пневмология или пневмология и фтизиатрия) на
МБАЛ и УМБАЛ се диагностицират и лекуват
болни с остри и хронични белодробни болести,
включително туберкулоза. Дейностите се осъщест-
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вяват от лекари със специалност по пневмология
и фтизиатрия и придобита професионална квалификация за извършване на високоспециализирани
и специфични дейности в тази област.
2.2. Клиниката по пневмология и фтизиатрия се
ръководи от хабилитирано лице със специалност
по пневмология и фтизиатрия и минимум 10-годишен стаж по специалността в лечебно заведение
за болнична помощ.
2.3. В Клиниката по пневмология и фтизиатрия
могат да работят и лекари без специалност по
пневмология и фтизиатрия: асистенти, докторанти, клинични ординатори, ординатори. Броят на
специализантите или лекарите без специалност по
пневмология и фтизиатрия не може да надхвърля
50 % от работещите в клиниката лекари.
2.4. Белодробната функционална лаборатория и
бронхологичният кабинет се ръководят от лекари
със специалност по пневмология и фтизиатрия и
съответната професионална квалификация, назначени на щат в клиниката/болницата.
2.5. Старшата медицинска сестра е лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ и с над 5 години стаж в пневмологично отделение/клиника.
2.6. Клиниката по белодробни болести към
МБАЛ или УМБАЛ на това ниво може да е база
за обучение по обособени раздели на специалността „Пневмология и фтизиатрия“, ако отговаря на
условията при определяне на базите.
2.7. Лекарите със специалност по пневмология
и фтизиатрия (хабилитирани и нехабилитирани),
работещи на това ниво, могат да оказват консултативна и методична помощ в други лечебни
заведения.
2.8. Организацията на специфичната за пневмология и фтизиатрия дейност е неразделна част от
правилника за устройство и дейност на лечебното
заведение – МБАЛ или УМБАЛ.
Г. И з и с к в а н и я н а ч е т в ъ р т о н и в о н а
медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия – университетска
СБАЛББ или клиника по пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ с гръдна
хирургия и интензивно отделение/
клиника.
1. База, оборудване, хигиенни и инсталационни
изисквания
1.1. Базата отговаря на всички изисквания за
трето ниво на специализирана болнична структура
(клиника), която изпълнява дейност по пневмология и фтизиатрия. Разполага освен това със:
1.1.1. Фтизиатрично отделение/клиника в
университетска СБАЛББ или в рамките на инфекциозната структура на УМБАЛ.
1.1.2. Клиника/отделение за интензивно лечение съгласно медицински стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.
1.1.3. Белодробна функционална лаборатория,
оборудвана за извършване на изследванията по
раздел ІІІ, т. 1.3 на този стандарт.
1.1.4. Бронхологично отделение, оборудвано
съгласно раздел ІV, т. 2.2 и т. 2.3 на този стандарт.
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1.1.5. Клиника по гръдна хирургия съгласно
медицински стандарт „Гръдна хирургия“.
1.1.6. Патоморфологична лаборатория съгласно
медицински стандарт „Клинична патология“.
1.1.7. В университетска СБАЛББ някои диагностични дейности, като компютърна томография,
магнитнорезонансна томография, радиоизотопни
и имунологични изследвания, могат да бъдат осигурявани по договор с други лечебни заведения.
2. Организация на дейността
2.1. В университетска СБАЛББ или в клиника
по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ се извършват всички високоспециализирани дейности
в областта на пневмологията и фтизиатрията,
включително интервенционална пулмология, интензивно лечение и гръдна хирургия. В тях работят
лекари с различни специалности, които формират
екипи и могат да осъществяват интердисциплинарни дейности в областта на пневмологията и
фтизиатрията.
2.2. Към лечебните заведения, отговарящи на
изискванията за това ниво, могат да се насочват,
диагностицират и лекуват болни, чиито проблеми
не са от компетенцията на останалите лечебни
заведения в страната.
2.3. Клиниката по пневмология и фтизиатрия се
ръководи от хабилитирано лице със специалност
по пневмология и фтизиатрия и минимум 10-годишен стаж по специалността в лечебно заведение
за болнична помощ. Броят на специализиращите
или лекарите без специалност по пневмология и
фтизиатрия не може да надхвърля 50 % от работещите в клиниката лекари.
2.4. Управлението на дейността на Клиниката по пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ се
осъществява от началник-клиника, началник-отделение (когато е разкрито отделение) и старша
медицинска сестра.
2.5. Началникът на клиниката планира, организира, контролира и отговаря за цялостната
медицинска дейност в клиниката, за икономическата ефективност, информационното осигуряване,
дейностите по учебния процес и кадровата политика
в клиниката, създава условия за изпълнение на
научни програми.
2.6. Старшата медицинска сестра е лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ и клиничен стаж в пневмологично отделение/клиника над 5 години.
2.7. Структурата на това ниво е база за обучение на студенти и за придобиване на специалност
по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия,
както и за придобиване на професионална квалификация за извършване на високоспециализирани
и специфични дейности в обособени раздели на
специалността „Пневмология и фтизиатрия“.
2.8. Специалистите по пневмология и фтизиатрия (хабилитирани и нехабилитирани), работещи
на това ниво, могат да оказват консултативна и
методична помощ по пневмология и фтизиатрия
и гръдна хирургия в други лечебни заведения.
2.9. В правилниците за устройството, дейността
и вътрешния ред на университетска СБАЛББ и
съответно на клиника по пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ са регламентирани извършваните
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основни медицински, учебни и научни дейности,
както и функциите на постоянни и временни
структури (комисии, курсове), подпомагащи осъществяването на отделните дейности.

ІІІ. Белодробна функционална лаборатория
Изследването на белодробната функция е задължителен елемент при реализиране предмета на
дейност на пневмологията и фтизиатрията. Ролята
на белодробната функционална лаборатория (БФЛ)
е да осигури възможно най-точно изследване на
белодробната функция на пациента по безопасен за
него начин. Това изискване определя различни нива
на компетентност на лабораториите/кабинетите в
зависимост от оборудването им и квалификацията
на персонала в тях.
1. Компетентност на БФЛ
Функционалните изследвания на дихателната
система се осъществяват във:
1.1. Кабинет за функционално изследване на
дишането (ФИД), в който се извършва: спирометрия, максимални експираторни и инспираторни
дебити, оксиметрия по време на покой, усилие и
сън, със или без кислородотерапия (ниво І).
1.2. Лаборатория за функционално изследване
на дишането, в която освен дейностите по т. 1.1
се извършват и следните изследвания: белодробни
обеми (остатъчен обем – ОО, тотален белодробен
капацитет – ТБК, функционален остатъчен капацитет – ФОК), дифузионен капацитет, кръвно-газов
анализ и киселинно-алкално равновесие, неспецифичен бронхиален провокационен тест (ниво ІІ).
1.3. Лаборатория за функционално изследване
на дишането, в която освен изследванията по т. 1.2
се извършва и телесна плетизмография (ТБК,
ОО, ФОК, бронхиално съпротивление), максимални инспираторни и експираторни налягания,
тест с физическо натоварване. Тези методики
са задължителни. Освен тях при възможност се
изпълняват и други специализирани методики,
например изследване за сънна апнея, контрол на
дишането (ниво ІІІ).
1.4. Национална референтна лаборатория, в
която освен изследванията по т. 1.3 се осъществяват и други специализирани методики, съобразни
със световни практики в тази област. Разкрита е в
лечебно заведение за болнична помощ и участва
в реализирането на система за външен контрол
на качеството за останалите БФЛ. В нея могат
да работят специалисти с различна медицинска
квалификация, но има задължително и лекар със
специалност по пневмология и фтизиатрия с придобита квалификация за извършване на високо
специализирани и специфични дейности в областта
на функционалните изследвания на дишането.
2. Квалификация на медицинския персонал
2.1. Дейността на кабинета за ФИД или белодробната функционална лаборатория, разкрити в
лечебно заведение на първо, второ и трето ниво
на медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия, се ръководи от лекар със специалност по
пневмология и фтизиатрия и с придобита професионална квалификация за високоспециализирана
дейност по белодробна функционална диагностика.
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2.2. Професионална квалификация по белодробна функционална диагностика за извършване на
специфичните дейности, посочени в т. 1.2 и т. 1.3
от този раздел, се придобива по реда на Наредба
№ 34 от 2006 г.
2.3. Лекарят със специалност по пневмология
и фтизиатрия, отговорен за дейността на БФЛ/
кабинет за ФИД, трябва да има познанията и опит,
необходими за интерпретацията на физиологичните
основи на изследванията, и осигурява:
изпълнение на правилника за дейността на БФЛ;
безопасно, точно и надеждно изпълнение на
изследванията, които той ще интерпретира;
своевременно получаване на резултатите;
постоянен контрол на качеството на дейността
на изпълнителите;
мерки за контрол на безопасността;
анализ на резултатите от дейността на БФЛ;
ежегодна преоценка на изискванията за изследвания и осъвременяването им при настъпили
промени в тези изисквания.
2.4. Специалистът по здравни грижи (клиничен
лаборант, медицинска сестра) осъществява самостоятелна работа в БФЛ след:
овладяване на методиките в курсове и индивидуално обучение за извършване и качествен
контрол на спирометрия, дебитно-обемни криви,
оксиметрия и други функционални изследвания
на дихателната система в БФЛ от ІІ или ІІІ ниво;
придобиване на основни познания по анатомия на дихателната и сърдечно-съдовата система,
респираторна физиология и интерпретация на
резултатите от ФИД;
продължителността на индивидуалното обучение
е минимум 30 дни за работа в БФЛ от ІІ ниво и
60 дни за ІІІ ниво БФЛ.
2.5. Старши лаборант се назначава в БФЛ, когато в тях работят трима или повече специалисти
по здравни грижи. Необходимата професионална
квалификация е владеене на всички методики в
БФЛ. Той е отговорен за ежедневната работа в
БФЛ, включително за:
организацията на дейността (графици на персонала, планиране на изследвания, контрол на
потока пациенти);
спазването на установения регламент за работа
и процедурите;
записа и съхранението на данни за калибрация,
поддръжка и поправки на оборудване, регистрация
на нежелани събития и всичко свързано с тях;
съхранението на копия от резултати и административни доклади и записи;
осигуряването на безопасно и надеждно изпълнение на изследванията;
осигуряването на мерки за контрол на инфекция;
извършването на изследвания;
осигуряването и поддържането на необходимото
количество консумативи.
3. Правилник за дейността на БФЛ
Всяка БФЛ има правилник за дейността си,
който включва, извън конкретните за всяко лечебно заведение административни въпроси, още
описание на:
3.1. точната методика на изпълнение на всяко
изследване в БФЛ, включително критериите за
надеждност на резултатите;
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3.2 съдържание на документите за заявяване
на изследванията и предаване на резултатите от
тях (демографска, клинична и друга информация);
3.3. предвидените нормални стойности за резултатите и източниците за това;
3.4. процедури за осигуряване контрол на
инфекцията;
3.5. процедури, осигуряващи безопасно изпълнение на теста само при показаните пациенти
(противопоказания за отделните изследвания);
3.6. процедури за вътрешен контрол на качеството и изисквания за продължаващо обучение и
допълнителна квалификация;
3.7. участие в система за външен контрол на
качеството;
3.8. мерки за безопасност и овладяване на спешни състояния в случай на възникване на нежелано
събитие (отклонение от обичайното протичане или
усложнение от процедурата/изследването) по време
или след завършването му, включително базата за
хоспитализация при необходимост от това;
3.9. списък на необходими пособия и лекарства,
налични в БФЛ, за посрещане на нежелани събития;
3.10. рутинни процедури по поддръжка и калибрация, осигуряващи надеждно и точно функциониране на апаратурата, валидиране на изследванията;
3.11. условия за архивиране на данните за калибрация, поддръжка и поправки на оборудването,
инциденти и нежелани събития в БФЛ, изход и
предприети действия, както и лицата, осигуряващи
тази дейност;
3.12. информирано съгласие според процедурата
при необходимост от такова;
3.13. изискванията за дейност на БФЛ, когато
са част от този правилник, се преразглеждат поне
веднъж годишно и при нужда се осъвременяват.
4. Контрол на инфекции в БФЛ
4.1. При изследване на дихателната функция
съществува потенциален риск за вътреболнична
инфекция. Това изисква чист мундщук и щипка
за носа за всеки нов пациент.
4.2. Предписанията на производителя за различните методи на стерилизиране на оборудването
трябва да се спазват от съответните отговорници
в БФЛ. За мундщуци, клапи, тръби и др. найпрактичният метод е химичната стерилизация,
при която те са напълно потопени в съответния
разтвор. Тръби и клапи се стерилизират минимум
веднъж дневно, мундщуци и щипки за нос – след
всяка употреба.
4.3. Всеки пациент, изследван в БФЛ, се приема
за потенциално инфекциозно опасен. За избягване на риска от трансмисия на инфекция чрез
използваната апаратура или персонала на БФЛ се
спазват установените санитарно-хигиенни норми и
предписания. Това е особено валидно за пациенти
със симптоми, насочващи за активна белодробна
туберкулоза, или респираторна инфекция, което е
потенциален риск за трансмисия на други пациенти
и медицинския персонал.
4.4. На пациенти, подозрителни за активна
белодробна туберкулоза, не се извършва ФИД
до изключване на тази диагноза (или се ползва
бактериален филтър и се прилагат всички други
мерки за ограничаване възможността за крос
контаминация).
4.5. За персонал, извършващ артериална пункция, е задължителна ваксинация срещу хепатит В.
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5. Спешни състояния
5.1. Всяка БФЛ трябва да има утвърдена организация за посрещане на спешни състояния,
възникнали по време или в резултат на изследване
при физическо натоварване или бронхиални провокационни проби. Това трябва да бъде записано
в правилника за дейността є.
5.2. Задължително е наличието на апарат за
измерване на артериално налягане, стетоскоп, източник на кислород и лицеви маски, необходимото
за периферен венозен път и вливания, спешен
шкаф. Необходимото оборудване и лекарства за
кардио-пулмонална реанимация и основно поддържане на живот (BLS) задължително е налице
в лечебното заведение, където е разкрита БФЛ.
6. Контрол на качеството в БФЛ
Контролът на качеството в БФЛ е задължително условие за получаване на надеждни и
точни резултати. Той се осъществява чрез, но не
се изчерпва със:
6.1. редовна проверка и анализ на резултатите
от извършваните калибрации на апаратурата; отчитане на отклоненията и взети мерки;
6.2. създаване на механизъм за периодичен
преглед и анализ на подбрани оригинални данни
за всички извършвани изследвания;
6.3. „биологичен контрол“ – периодично изследване на здрави лица от персонала на лечебното
заведение за повторяемост на резултатите;
6.4. система за вътрешен и външен контрол
на качеството;
6.5 документиране на нежелани събития, изхода от тях, предписаните препоръки и контрол
на изпълнението им;
6.6. периодично допитване сред лекарите, назначаващи изследвания, и пациентите за степента
на удовлетвореност от дейността на БФЛ;
6.7. създаване на механизъм за преценка адекватността на исканите изследвания за конкретния
медицински проблем.
7. Изисквания към оборудването на БФЛ
7.1. Надеждността на резултатите в БФЛ зависи
изключително много от квалификацията на кадрите
и от качествата на използваната апаратура. Нейните
технически характеристики трябва да отговарят на
приетите за всяко изследване граници. За рутинна
дейност в белодробната функционална диагностика
(спирометрия, белодробни обеми, експираторни
и инспираторни дебити, белодробна дифузия и
други) това са унифицираните стандарти на ERS
(Европейско респираторно общество) и ATS (Американско торакално общество). Това е валидно
независимо от целта на изследването – клинична,
епидемиологична или научна.
7.2. Точността на апаратурата се установява с
регулярна калибрация според изискванията за всяка
конкретна методика. Честотата на калибрациите
и получените резултати трябва да съответстват
на общоприетите и посочени по-горе стандарти.
7.3. Изисквания за апаратура, използвана при
спирометрията, която е рутинно функционално
изследване, задължително осигурявано на всички
нива на медицинско обслужване по пневмология
и фтизиатрия:
7.3.1. Точност на спирометричната система – определя се от разделителната способност
(минимален обем или поток) и линейността на
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цялото устройство. Спирометричната система
задължително отговаря на изискванията и критериите на ATS (Американско торакално общество)
и на ERS (Европейско респираторно общество).
7.3.2. Спирометричната система е линейна,
измерва 0,5 – 8,0 л обем и има точност най-малко
± 3 % или ± 0,050 л при обемна калибрация с
3-литрова спринцовка. Отчитаното време трябва
да е с точност ± 5 % от реалното, когато не се
използва компютризирана система. Време „0“
(начало на форсираното издишване) се определя с
обратно екстраполиране. Съпротивлението спрямо
въздушния поток при 14 л/сек е по-малко от 1,5 см
Н2О/л/сек. В този обхват на поток точността е в
граници ± 5 % от отчитането или ± 0,200 л/сек.
Когато сигнал за поток се интегрира за измерване
на обем, изискванията за точността на отчетения
обем са ± 3 % или ± 0,05 л. Във всички случаи
по-горе се допуска по-голямата граница на отклонението, но в рамките на посочените норми.
8. Задължително оборудване на БФЛ в лечебни
заведения и структури, изпълняващи дейност по
пневмология и фтизиатрия
8.1. Извънболнична помощ:
8.1.1. Специализиран кабинет за ФИД (Индивидуална практика за СИМП по пневмология
и фтизиатрия, в ДКЦ и МЦ) – спирометрична
система, ръстомер, теглилка.
8.1.2. Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар – спирометрична система,
позволяваща измерване и на максимални дебити,
оксиметър, апарат за кръвно-газов анализ, ръстомер, теглилка.
8.2. Болнична помощ:
8.2.1. Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар, специализирано пневмологично (пневмо-фтизиатрично отделение) в
МБАЛ – спирометрична система, позволяваща
измерване и на максимални дебити, оксиметър,
апарат за кръвно-газов анализ, ръстомер, теглилка.
8.2.2. Университетска многопрофилна болница
за активно лечение с клиника по пневмология
и фтизиатрия или клиника по белодробни болести – оборудване за извършване на изследванията
по т. 1.2;
8.2.3. Университетска специализирана болница
за активно лечение по белодробни болести (пневмология и фтизиатрия) – оборудване за извършване
на изследванията по т. 1.3.
Оборудването по т. 8.2.1 – 8.2.3 е част от оборудването на БФЛ и/или болницата, на чиято
територия е разкрита БФЛ.
9. База, хигиенни и инсталационни изисквания
9.1. Белодробна функционална лаборатория
се разкрива в обособени самостоятелни помещения. Техният брой се определя от наличната
апаратура и обем изследвания, работните места,
щатния медицински персонал и определените в
нормативните актове хигиенни изисквания. Едновременно изпълнение на две или повече методики
за функционално изследване на дишането не е
възможно в едно помещение. Това се съобразява
при организацията на дейността във всяка БФЛ.
9.2. В случаите, когато няма централна инсталация за кислород и сгъстен въздух, те трябва да
бъдат осигурени с газови бутилки, които да са добре
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обозначени и с възможност да бъдат сигурно прикрепени към стена в помещението. В стаи, където
се изпълняват бронхиални провокационни тестове,
се осигурява адекватна вентилация и се използват
филтри на експираторната част на системата.
9.3. Всички помещения на БФЛ трябва да
отговарят на съответните нормативно установени
хигиенни и инсталационни изисквания.
ІV. Бронхология
Бронхология могат да практикуват лекари,
придобили някоя от следните специалности – пневмология и фтизиатрия, ушно-носно-гърлени болести, анестезиология и интензивно лечение,
гръдна хирургия и след придобита професионална
квалификация по бронхология по реда на Наредба
№ 34 от 2006 г.
1. Изисквания към база за професионална квалификация по бронхология
1.1. Бронхологично отделение или кабинет,
където се извършват минимум 1000 бронхологични изследвания годишно от поне двама лекари
със специалност по пневмология и фтизиатрия
и придобита професионална квалификация по
бронхология.
1.2. Ендоскопска апаратура – минимум 2 флексибилни бронхоскопа (ФБС), стационарен и преносим източник на светлина; ригиден бронхоскоп
(РБС) с източник; пълен диагностичен набор
биопсични инструменти; ендоскопски камери и/
или видеобронхоскопи за непосредствен контрол
от обучаващия.
1.3. Самостоятелна или с възможност за ползване на апаратура за рентгеноскопия.
1.4. Наличие на клиника или отделение по
анестезиология и интензивно лечение или апаратура за обща анестезия и анестезиолог, работещ
с деца и възрастни.
1.5. Възможности за прилагане на лазерна
хирургия, ендоскопска електрохирургия или крио
хирургия, поставяне на трахеобронхиален стент
(stent), поставяне на трахеобронхиален катетър
за брахитерапия.
1.6. Условия в базата за овладяване на потенциални сериозни усложнения при прилагането на
рискови инвазивни техники.
2. Изисквания към оборудването
Изискванията към оборудването по бронхология
са дадени в таблица № 4 на три нива:
2.1. І ниво на оборудване включва минимум
изисквания, определени със задължителния инструментариум, който е необходим за осъществяване
на дейността „Бронхология“ в бронхологичен кабинет към индивидуална практика за СИМП по
пневмология и фтизиатрия, в ДКЦ, МЦ, ДПФЗ
без стационар, както и в пневмологични и пневмофтизиатрични отделения към МБАЛ.
2.2. ІІ ниво на оборудване е оптималното за
СБАЛББ и ДПФЗ със стационар.
2.3. ІІІ ниво на оборудване включва изисквания за бронхологичен кабинет към университетска МБАЛ с клиника по белодробни болести и
за университетска СБАЛББ. Това е максимално
оборудване и задължително изискване към база
за придобиване на професионална квалификация
по бронхология.
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Таблица № 4

Апаратура и инструментариум

Нива
І ниво

Зали за работа

ІІ ниво

ІІІ ниво

1

3

5

Фибробронхоскоп

1 бр

2 бр.*

3 бр. *

Фиброщипка

1 бр.

4 бр.

6 бр.

Катетър / четка

2 бр.

2 бр.

5 бр.

Аспирационна канюла за
бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)

1 бр.

2 бр.

2 бр.

Допълнителни фиброинструменти за
екстракция на чуждо тяло

-

2

пълен набор

Игли за Трансброхиална пункционна
биопсия (ТБПБ)

-

1 бр.

3 бр.

150 Вт

300 Вт

300/500 Вт

Ригиден бронхоскоп – комплект източник и набор
от различен номер тръби

-

№ 5, 6, 8,5

от 3 до 8,5

Ригидна оптика

0°

0° / 90°

0°/90°/30°

1 бр.

2 бр.

2 бр.

Източник на светлина

Щипка
Аспирация

мобилен

централна

централна

Кислород

+

+

+

Спешен шкаф

1

1

2

Ларингоскоп с интубационни тръби

1

1

1

Монитор – ЕКГ, пулс, SаО2 , АН

-

1

1

Рентгенов апарат или достъп до него

-

1

1

Апарат за изкуствена вентилация (Jet)

-

-

1

Апарат за коагулация

-

-

1

-

1

Видеокамера с монитор – ендоскопска
Видеобронхоскоп

-

-

1

Апаратура за ендоснимки

-

-

1

Флуоресцентна ендоскопска диагностична
бронхоскопия (PDD, LIFE)

-

-

1

Ендобронхиална сонография – трансдюсер 20 MHz

-

-

1

Компютърна система
1
* Различен размер на работния канал – минимум 2 мм.
3. Специфични ендоскопски техники и процедури
3.1. Фибробронхоскопия (ФБС) (табл. № 5)
Необходими изследвания: Пълна кръвна картина – хемоглобин, хематокрит, левкоцити. Биохимия – протромбиново време, кефалин каолиново време (ККВ); фибриноген и кръвна група при кръвохрак и/или
извършване на трансбронхиална белодробна биопсия (ТББ) или трансбронхиална пункционна биопсия
ТБПБ; рентгенография на гръден кош – фас и профил; ЕКГ; КГА, ФИД – не се извършва при кръвохрак.
Таблица № 5
Дейност

Елементи

1. Анестезия

локална анестезия; премедикация

2. ФБС и биопсии

бронхоаспирация;
фиброщипкова биопсия;
катетър – биопсия; четкова биопсия; БАЛ; ТББ; ТБПБ

3. Документация

описателен фиш за ФБС;
фиш за микробиологично изследване;
фиш за цитоморфологично изследване

4. Почистване на
ФБС и инструменти

измиване на ФБС и инструментариум
дезинфекция, стерилизация
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3.2. Ригидна бронхоскопия (РБС) (таблица № 6)
Необходими изследвания: както при фибробронхоскопия при обща анестезия е необходима
предварителна консултация с анестезиолог.
Таблица № 6
Дейност

Елементи

1. Анесте- обща анестезия – анестезиолог; презия
медикация
2 . РБС и щипкова биопсия;
биопсии
БАЛ, катетър – биопсия; ТБПБ
3 . Д о к у - описателен фиш за РБС;
ментация фиш за микробиология;
фиш за морфологично изследване
4. Почист- измиване;
ване
дезинфекция;
стерилизация
3.3. Терапевтична бронхоскопия
Възможни дейности (елементи), които се извършват при съответни показания:
3.3.1. оглед и аспирация с провеждане на терапевтичен БАЛ;
3.3.2. ендоскопска интубация;
3.3.3. екстракция на чуждо тяло;
3.3.4. ендоскопска дезобструкция с щипка;
3.3.5. ендоскопска дилатация при трахеална
стеноза;
3.3.6. ендоскопска лазерна терапия, криохирургия и електрохирургия;
3.3.7. ендоскопско поставяне на стент (stent);
3.3.8. ендобронхиална радиотерапия (ERT).
V. Нарушения на дишането по време на съня
1. Изисквания за практикуване на дейността.
Дейността се практикува от лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия или нервни
болести, придобили професионална квалификация
в областта на научната и клиничната сомнология
съгласно Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването,
и се основава на знания и умения по:
1.1. Електрофизиологични и биохимични основи на съня.
1.2. Хронобиологични аспекти на съня.
1.3. Диагностични методи за доказване и оценка
на нарушенията на съня при възрастни.
1.4. Диференциална диагноза и лечение на
нарушения на съня и дихателни нарушения по
време на сън.
1.5. Показания и методи на прилагане на неинвазивна вентилация.
1.6. Лекарят, придобил професионална квалификация по нарушения на дишането по време на
съня, самостоятелно осъществява, разчита и документира полисомнографии, извършва диагностични
функционални тестове, назначава, осъществява и
проследява лечението на пациенти с дихателни
нарушения по време на сън.
2. Изисквания към база за обучение по нарушения
на дишането по време на съня
Обучение в обособения клон на специалността
„Пневмология и фтизиатрия“ – нарушения на дишането по време на съня, се извършва по програма,
утвърдена съгласно Наредба № 34 от 2006 г.
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2.1. Препоръчително е тази дейност да се
осъществява съвместно с лекари от друга специалност – нервни болести, ушно-носно-гърлени
болести, психиатрия, кардиология и други, които
може да не са пряко ангажирани в дейността на
лабораторията по нарушения на дишането по
време на съня.
2.2. При лечебна схема, включваща неинвазивна
белодробна вентилация, лекар със специалност
по пневмология и фтизиатрия и с придобита
професионална квалификация по нарушения на
дишането по време на съня или по нервни болести
със същата професионална квалификация определя
индикациите, осъществява титриране на налягането, обучението и проследяването на болния.
3. Изисквания към оборудването
3.1. Помещения:
3.1.1. Лабораторията по нарушения на дишането
по време на сън разполага със самостоятелни единични помещения, които имат оптимална звукова
изолация, вентилация, температура и регулация
на светлината, позволяващи осъществяване на
целия спектър изследвания на съня, включително
и функционални изследвания през деня.
3.1.2. Помещението за наблюдение и контрол от дежурния персонал е отделно от това за
осъществяване на изследването при наличие на
необходимата изолация.
3.2. Полисомнография (PSG):
3.2.1. Дефиниция: Полисомнографията е непрекъснат наблюдаван и контролиран от квалифициран
персонал нощен запис на неврофизиологични,
кардиореспираторни и други показатели, осъществяван в лаборатория по нарушения на дишането
по време на съня.
3.2.2. Стандартни показатели (променливи):
EEG отвеждания;
EOG отвеждания;
1 EMG субментално;
EMG тибия едностранно/двустранно;
регистрация на позицията на тялото;
транскутанна пулс оксиметрия;
респираторни движения – торакални и абдоминални;
оро-назална вентилация;
регистрация на хъркане;
ЕКГ;
видео/микрофон, запис.
3.2.3. Анализ и оценка
Лекар със специалност по пневмология и
фтизиатрия и придобита професионална квалификация по нарушения на дишането по време на
съня или със специалност по нервни болести и
същата придобита професионална квалификация
осъществява анализ на получените при изследването данни. Всеки PSG запис и анализ завършва
с детайлно заключение.
3.2.4. Архивиране на данните
Историите на заболяване, PSG записите, анализите и заключенията се архивират съобразно
установените нормативни изисквания.
VІ. Критерии за качество на извършваната
дейност по пневмология и фтизиатрия
1. Качествени показатели за оценка на дейността
по пневмология и фтизиатрия:
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1.1. професионална квалификация и контрол
върху нея;
1.2. ефикасност и ефективност на диагностичната дейност;
1.3. ефикасност и ефективност на лечението;
1.4. грижи за болния;
1.5. контрол на асептиката и антисептиката;
1.6. контрол на вътреболнични инфекции.
2. Количествени показатели за оценка на диагностично-лечебната дейност:
2.1. използваемост на легловия фонд;
2.2. оборот на легло;
2.3. среден престой на болния в лечебното
заведение;
2.4. изход (резултати) от лечението;
2.5. честота и тежест на усложнения от диагностични и терапевтични процедури;
2.6. смъртност и причини за това;
2.7. съотношение между спешни и планови
хоспитализации;
2.8. съвпадение на амбулаторна, окончателна
и патологоанатомичната диагноза.
3. Периодичен анализ на показателите и оценка
на ефекта върху здравето на населението.
4. Контрол на качеството за всяка структура, осъществяваща дейност по пневмология и
фтизиатрия. Препоръчително е да се разполага
с компютризирана система за регистриране и
проследяване на основните дейности.
5. Анализиране и обсъждане на резултатите в
лечебните заведения и структури по пневмология
и фтизиатрия на всеки три месеца.
4881

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните (обн., ДВ,
бр. 44 от 2002 г.; изм., бр. 3 от 2005 г., бр. 70
от 2007 г. и бр. 45 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 20, ал. 6 думите „Министерството
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 думите „Обществено
здраве“ се заменят с „Планиране и управление
на общественото здравеопазване“.
§ 3. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба:
1. Се въвеждат изискванията на:
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а) Директива 95/2/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г.
относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (OB, Специално издание
2007 г., глава 13, том 16), последно изменена
с Регламент (ЕО) № 1333/2008;
б) Директива 94/35/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (OB,
Специално издание 2007 г., глава 13, том 14),
последно изменена с Директива 2009/163/ЕС;
в) Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно
оцветители за влагане в храни (OB, Специално
издание 2007 г., глава 13, том 14), последно
изменена с Регламент (ЕО) № 1333/2008.
2. Се осигурява прилагането на Регламент
(ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (OB, L 354, 31.12.2008 г.).“
§ 4. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на
земеделието и храните“, а думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
§ 5. В приложение № 4 към чл. 11 в „Раздел
А2: Храни, в които се разрешава да се влагат
определени консерванти и антиоксиданти от
раздел А1 и техните максимални нива“ думите
„Наредбата за изискванията към храните със
специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)“ се заменят с
„Наредбата за изискванията към диетичните
храни за специални медицински цели, приета с
Постановление № 248 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)“.
§ 6. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 1 в
„Раздел Д: Оцветители, разрешени да се влагат
в определени храни индивидуално или в комбинация, и максималните нива“ след думите
„храни, предназначени за нискоенергийни диети
за намаляване на телесното тегло“ се добавя
„съгласно Наредбата за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване
на телесното тегло“.
§ 7. В приложение № 7 към чл. 15, ал. 1
„Добавки, разрешени да се използват като подсладители“ след раздела за Е 959 „Неохесперидин DC“ се създава раздел за Е 961 „Неотам“:

„
Е Nо

Подсладител

Храни

1

2

3

Е 961

Неотам

Максимално
ниво
4

Безалкохолни напитки
на база вода, ароматизирани, нискоенергийни или без прибавена захар

20 mg/l
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млека и млечни или плодови напитки, нискоенергийни или
без прибавена захар
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4
20 mg/l

Десерти и други подобни продукти:
на база вода, ароматизирани, нискоенергийни или без прибавена захар
млека и млечни продукти, нискоенергийни или без прибавена захар
на плодова и зеленчукова основа, нискоенергийни или без
прибавена захар

32 mg/kg

яйчни, нискоенергийни или без прибавена захар

32 mg/kg

на зърнена основа, нискоенергийни или без прибавена захар

32 mg/kg

на маслена основа, нискоенергийни или без прибавена захар

32 mg/kg

снаксове: ароматизирани, готови за ядене, пакетирани, сухи,
пикантни нишестени продукти и пикантни ядки с покритие

18 mg/kg

Сладкарски изделия:
сладкарски изделия без прибавена захар
какаови или на база сушени плодове, нискоенергийни или
без прибавена захар

32 mg/kg

на база нишесте, нискоенергийни или без прибавена захар

65 mg/kg

вафлени фунийки и вафли за сладолед, без прибавена захар

60 mg/kg

Есоблатен (Essoblaten)

60 mg/kg

смеси за намазване на сандвичи, на база какао, мляко, сушени
плодове или мазнини, нискоенергийни или без прибавена захар
закуски на зърнена основа със съдържание на влакнини
повече от 15 % и съдържание на трици най-малко 20 %,
нискоенергийни или без прибавена захар
сладки дражета за освежаване на дъха, без прибавена захар

32 mg/kg

32 mg/kg
32 mg/kg

65 mg/kg

32 mg/kg
200 mg/kg

силно ароматизирани освежители за гърло (пастили) без
прибавена захар
дъвки без прибавена захар

65 mg/kg
250 mg/kg

сладкарски изделия в таблетна форма, нискоенергийни

15 mg/kg

сайдер и пери

20 mg/l

напитки, смес от безалкохолна напитка и бира, сайдер, пери,
спиртни напитки или вино
спиртни напитки с по-малко от 15 об. % алкохол

20 mg/l

безалкохолна бира или с алкохолно съдържание, непревишаващо 1,2 об. %
бира тип Table beer/Tafelbier/Biѓre de table (първоначално
съдържание на неферментирала бира по-малко от 6 %), с
изключение на „Obergäriges Einfachbier“

20 mg/l

бира с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH
тъмна бира от типа „oud bruin“
нискоенергийна бира

20 mg/l

20 mg/l

20 mg/l

20 mg/l
1 mg/l

сладоледи, нискоенергийни или без прибавена захар

26 mg/kg

консервирани плодове, нискоенергийни или без прибавена
захар
нискоенергийни конфитюри, сладка, желета
и мармалади

32 mg/kg
32 mg/kg

С Т Р.
1
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3
нискоенергийни продукти от плодове и
зеленчуци

4
32 mg/kg

сладко-кисели консерви от плодове и
зеленчуци

10 mg/kg

салата тип „Файнкост салат“ (Feinkostsalat) [деликатесна салата]

12 mg/kg

сладко-кисели консервирани и
полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в
марината
нискоенергийни супи

10 mg/kg

сосове

12 mg/kg

горчица

12 mg/kg

фини печива за специални хранителни цели

55 mg/kg

храни, предназначени за нискоенергийни
диети за намаляване на телесното тегло, съгласно Наредба
за изискванията към храните за нискоенергийни диети за
намаляване на телесното тегло
диетични храни за специални медицински
цели съгласно Наредба за изискванията към диетичните храни
за специални медицински цели

26 mg/kg

5 mg/l

32 mg/kg

хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за
20 mg/kg
изискванията към хранителните добавки, предлагани в течна
форма
хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за из60 mg/kg
искванията към хранителните добавки, предлагани в твърда
форма
хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за
185 mg/kg
изискванията към хранителните добавки (на база витамини
и/или минерални вещества, предлагани във формата на
сироп или дъвки)
трапезни подсладители
колкото е необходимо (quantum
satis)

“
§ 8. Навсякъде в текста на наредбата:
1. Думите „добавки към храни“ се заменят
с „хранителни добавки“.
2. Думите „бира (тип table beer/Tafelbier/
biѓre de table с изключение на „Obergäriges
Einfachbier“)“ и „бира (тип table beer/Tafelbier/
biѓre de table с изключение на „Obergäriges
Einfachbier“)“ се заменят с „бира тип Table beer/
Tafelbier/Biѓre de table (първоначално съдържание на неферментирала бира по-малко от
6 %) с изключение на „Obergäriges Einfachbier“.
3. Думите „Наредбата за изискванията към
храните със специално предназначение (ДВ,
бр. 107 от 2002 г.)“ се заменят с „Наредбата за
изискванията към диетичните храни за специални медицински цели“.
4. Думите „по-малко от 20 %“ се заменят с
„най-малко 20 %“.
5. След думите „нискоенергийни конфитюри“
се добавя „сладка“.

6. След думите „салата тип „Файнкост салат“
(Feinkostsalat)“ се добавя в скоби „(деликатесна
салата)“.
7. Думите „раци, ракообразни и главоноги
в саламура“ се заменят с „и риби, ракообразни
и мекотели в марината“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. С тази наредба се въвеждат изискванията
на Директива 2009/163/ЕС на Комисията от
22 декември 2009 г. за изменение, във връзка с
неотам, на Директива 94/35/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно подсладители
за влагане в храни (ОВ, L 344, 23.12.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А.-М. Борисова
4927
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н-00-0005
от 8 юни 2010 г.

за условията и реда за възпроизвеждане на
културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за възпроизвеждане на културна
ценност във:
1. копие;
2. реплика;
3. предмет с търговско предназначение.
Чл. 2. Възпроизвеждането на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско
предназначение се извършва при условия, гарантиращи физическото запазване и защитата
от посегателства върху културната ценност.
Чл. 3. В случаите, когато действията по изработването на копия, реплики или предмети
с търговско предназначение налагат непосредствен контакт или въздействие върху културната
ценност, те се извършват от лицата, които са
вписани в публичния регистър за извършване
на дейности по консервация и реставрация
съгласно чл. 164 от Закона за културното наследство (ЗКН).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ И
РЕПЛИКИ
Раздел І
Условия и ред за възпроизвеждане на културна
ценност в копие
Чл. 4. (1) Копието е новосъздадена вещ, която
възпроизвежда максимално точно визуалните
и размерните характеристики на културната
ценност. Новосъздадена вещ по смисъла на
тази наредба е всеки точен препис на текст,
документ, чертеж и други подобни, възпроизведен движим предмет или недвижим обект
или част от тях, отговарящо на първообраза в
материал и точен размер.
(2) Копието на културна ценност се изработва
само за музейни цели, когато:
1. това се налага от съображения за нейната
сигурност;
2. при липса на условия за представянето
є в експозиция;
3. при липса на условия за съхраняването є,
поради което тя е предоставена на друг музей;
4. при необходимост от експонирането є в
повече от един музей;
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5. при интерес от експонирането на културна ценност – собственост на физическо или
юридическо лице.
(3) Броят на копията на една движима културна ценност не може да бъде по-голям от три.
(4) Броят на копията на недвижима културна
ценност не може да бъде по-голям от един.
(5) Изискванията на ал. 2 – 4 се прилагат и
при изработване на копие на част от недвижима
културна ценност.
(6) Копията по ал. 3 – 5 задължително се
маркират със знак, който съдържа обозначението „СБ“ и пореден номер.
Раздел ІІ
Условия и ред за възпроизвеждане на културна
ценност в реплика
Чл. 5. (1) Репликата е новосъздадена вещ,
която възпроизвежда визуално характеристиките на културната ценност, но задължително
се различава от нея по размер най-малко с
една десета.
(2) Репликата може да се изработва за представителни и образователни цели.
(3) Репликата за представителни цели се
изработва за официални нужди на държавно
и институционално равнище и не служи за
търговски цели.
(4) Репликата задължително се маркира със
знак „RБ“, обозначаващ я като реплика.
Раздел ІІІ
Условия и ред за възпроизвеждане на културна
ценност със световно и национално значение
или национално богатство в копие и реплика
Чл. 6. (1) Копия и реплики на културни
ценности със световно и национално значение
или национално богатство се изработват само
с разрешение на министъра на културата.
(2) За издаване на разрешение по ал.1 се
подава заявление по образец съгласно приложението до министъра на културата, което
съдържа:
1. име/наименование, адрес и седалище на:
а) музея и лицето, което го представлява;
б) лицето, което иска възпроизвеждане в
реплика;
2.наименование на културната ценност;
3. номер на удостоверение за идентификация
или паспорт – за движими културни ценности
национално богатство, или удостоверение за
регистрация на недвижимата културна ценност,
издадено от НИНКЦ;
4. цели и мотиви за изработване на копието
или репликата;
5. брой на копията или репликите;
6. име/наименование, адрес за кореспонденция на проектанта и/или изпълнителя и на
лицата, които представляват проектанта и/или
изпълнителя, и други данни съгласно съдебната,
съответно търговската или друга регистрация.
(3) Към заявлението се прилагат:
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1. историческа справка за културната ценност;
2. заверени копия на документи за проектанта и/или изпълнителя, както следва:
удостоверение за актуално вписване в търговския регистър; удостоверение за вписване
в публичния регистър на лицата, които имат
право да извършват дейности по консервация
и реставрация в съответната област по чл. 165
ЗКН; копие от картата за идентификация за
вписване в регистър БУЛСТАТ;
3. писмено съгласие на директора на музея – за музейните ценности;
4. копие на удостоверение за идентификация
или паспорт – за движими културни ценности
национално богатство, или копие на удостоверение за деклариране или регистрация на
недвижимата културна ценност, издадено от
НИНКЦ;
5. описание на технологичния процес на
изработването и начина на изпълнението на
копието или репликата на културната ценност;
6. писмено съгласие на лицето, упражняващо правото на собственост върху културната
ценност;
7. становище на НИНКЦ при изработване
на копие или реплика на недвижима културна
ценност въз основа на представената документация, съобразно неговите изисквания.
Чл. 7. (1) Заявлението по чл. 6, ал. 2 за
издаване на разрешение за изработване на
копия или реплики с приложените към него
документи се разглежда в едномесечен срок от
Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и
национално значение или национално богатство
в копия или реплики, назначен със заповед на
министъра на културата на основание чл. 16
ал. 2 ЗЗРК.
(2) Структурата и организацията на работа
на съвета се определят с правилник, утвърден
от министъра на културата.
(3) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията,
заявителят се уведомява писмено в 14-дневен
срок за отстраняването им.
(4) В случай че в 14-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят не отстрани
непълнотите и/или нередовностите, заявлението
се смята за оттеглено.
(5) В случаите по ал. 3 срокът по ал. 1
започва да тече от датата на отстраняване на
непълнотите и/или нередовностите.
(6) След разглеждане на представените документи Специализираният експертен съвет по
ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване
или отказ за издаване на разрешение.
(7) В двумесечен срок от подаване на заявлението министърът на културата издава
разрешение или с мотивирана заповед отказва
издаването му.
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(8) Разрешението се издава със срок на
действие една година.
Чл. 8. Министърът на културата отказва
издаването на разрешение в случаите, когато:
1. искането на заявителя е в противоречие
с целите на Закона за културното наследство
и с добрите нрави;
2. изработването на копие или реплика ще
наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност
и/или може да доведе до нейното физическо
увреждане;
3. е извършено от заявителя нарушение на
Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Чл. 9. Издадено разрешение се отнема от
министъра на културата при констатирани нарушения на ЗКН по предложение на ИОДПК.
Чл. 10. Актовете по чл. 8 и 9 подлежат на
обжалване по реда на АПК.
Чл. 11. Разрешението за изработване на
копие и реплика на културна ценност по чл. 7,
ал. 7 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване;
3. име/наименование, седалище и адрес на
управление на заявителя, идентификационен
код по регистър БУЛСТАТ и на лицето, което
представлява заявителя, съгласно съответната
регистрация;
4. разпоредителна част, която включва: за
движимата културна ценност – наименованието
и номер на удостоверението за идентификация
или паспорт, а за недвижимата – номер на
удостоверението за регистрация, издадено от
НИНКЦ, броя на копията, за които се издава
разрешението, и срока на валидност на разрешението;
5. име/наименование, седалище и адрес
на управление на лицето, което представлява
проектанта и/или изпълнителя.
Чл. 12. В случаите, когато преди започване
на изработването е необходима процедура за
одобряване на устройствен план и на инвестиционен проект по Закона за устройство на
територията, срокът за изработване започва да
тече от датата на издаване на разрешението
за строеж и съответства на срока по чл. 153
от същия закон.
Чл. 13. (1) На основание полученото разрешение заявителят сключва възмезден договор
със собственика на културната ценност или с
директора, в чийто музей е регистрирана съответната музейна ценност.
(2) Когато заявителят е собственик на културната ценност или е директор на музея, в чиито
фондове тя е инвентирана, не е необходимо
сключването на възмезден договор.
Чл. 14. (1) Калъпи, матрици, шаблони,
дигитални изображения и други средства, използвани при изработването на копие/реплика
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на културна ценност, стават собственост на
лицето, което я притежава/на музея, в чиито
фондове тя е инвентирана.
(2) Повторното използване на материалите
по ал. 1 се допуска единствено за изработване
на реплики и става със съгласието на собственика на културната ценност/директора, в чиито
фондове тя е инвентирана, и след сключване на
възмезден договор се извършва при спазване
на изискванията на чл. 4, ал. 2 – 5.
(3) След изработването на регламентирания
брой копия съгласно чл. 3, ал. 3 – 5 материалите
по ал. 1 се унищожават.
(4) Унищожаването на материалите по
ал. 1 се документира с протокол, съставен от
комисия, назначена от директора/лицето, което
представлява музея.
(5) Протоколът се съставя в два екземпляра – по един за музея и за Министерството
на културата.
Чл. 15. Разрешенията за копия и реплики на
културни ценности със световно или национално
значение или национално богатство се вписват
в регистрите по чл. 68 и по чл. 102 ЗКН.
Раздел ІV
Условия и ред за възпроизвеждане на културна
ценност, която не е с категория световно или
национално значение или не е национално
богатство, в копие и реплика
Чл. 16. Копия и реплики на културни ценности, които не са от световно или национално
значение и не са национално богатство, се
изработват само след съгласие от собственика
на културната ценност, а на музейни културни
ценности – от директора на съответния музей.
Отношенията със собственика, съответно музея,
се уреждат с възмезден договор.
Чл. 17. (1) Културните ценности по чл. 13
се възпроизвеждат в копие и реплика от музеите или от юридически и физически лица след
сключване на възмезден договор със собственика
на културната ценност или с директора на музея,
в чиито фондове е вписана музейната ценност.
(2) Договорът задължително съдържа:
1. цел и предназначение на копието или
репликата;
2. брой на копията или репликите;
3. размер на репликата съгласно чл. 4, ал. 1;
4. права и отговорности на страните;
5. техника на изпълнение на репликата;
6. размер на възнаграждението.
Чл. 18. Размерът на възнаграждението в
договорите по чл. 17 не следва да бъде по-нисък от 0,1 % от застрахователната стойност на
културната ценност, определена от експертна
комисия, назначена със заповед на министъра
на културата.
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Чл. 19. Частни музеи, вписани по реда на
ЗКН, не могат да искат разрешение за изработване на копие на културна ценност по чл. 177,
ал. 2 и не могат да сключват договор по реда
на чл. 177, ал. 1 ЗКН.
Раздел V
Условия и ред за възпроизвеждане на културна
ценност в предмет с търговско предназначение
Чл. 20. (1) Възпроизвеждането на културна
ценност в предмет с търговско предназначение
се извършва въз основа на възмезден договор,
сключен със собственика на културната ценност,
а на музейни културни ценности – от директора
на съответния музей.
(2) Възпроизвеждането се извършва без пряк
контакт с оригинала на културната ценност и
при спазване на режимите за нейното опазване.
(3) Средствата, предвидени в договора, се
изразходват за опазване на културната ценност.
(4) Договорът задължително съдържа:
1. дейности по възпроизвеждане на културната ценност, разпространението на предмета с
търговско предназначение и използването му;
2. условия за възпроизвеждане;
3. цели и предназначение на възпроизведения предмет;
4. размер на договореното възнаграждение;
5. брой на произведените предмети с търговско предназначение за срока на действие
на договора;
6. поемане на отговорност, че възпроизвеждането ще бъде извършено в съответствие с
целите на Закона за културното наследство и
с добрите нрави;
7. описание на използваната технология.
(5) Размерът на възнаграждението по чл. 20,
ал. 4, т. 4 не може да бъде по-малък от петнадесет на сто от цената на дребно на всеки
разпространен предмет с търговско предназначение, който възпроизвежда културна ценност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Документация“ на недвижима културна
ценност е отразяване в графично, фото-, циф
рово или друго изображение на културната
ценност, придружено с обяснителна записка
и предоставящо информация за нейната датировка, оригинална структура и актуално
състояние, достатъчна, за да бъде изработено
копие или реплика. Документациите се изготвят
в съответствие с глава 23 от Наредба № 4 от
2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.).
2. „Калъп“ е средство за размножаване на
културна ценност чрез неин отпечатък в негатив.
3. „Матрица“ е средство за размножаване
на движима културна ценност чрез неин отпечатък в позитив.
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4. „Шаблон“ е средство за размножаване на
културна ценност чрез двуизмерно изображение.
5. „Дигитално изображение“ е възпроизвеждане по цифров път в електронна форма на
културна ценност.
6. „Липса на условия за представянето на
културната ценност в експозиция“ има, когато
физическото състояние на културната ценност
не позволява представянето є в експозиция.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на културата.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 178
от Закона за културното наследство.
Министър: В. Рашидов
Приложение
към чл. 6, ал. 2
ЗАЯ В Л Е Н И Е
от

..................................................................................
(наименование на заявителя)
................................................................................. ,
(със седалище и адрес)
представляван от ....................................................
(трите имена и длъжност
на лицето, което
представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за изработване на … броя копия/реплики на ..............
..................................................................................
(наименованието на културната ценност)
с удостоверение за идентификация или паспорт – за
движими културни ценности национално богатство,
или удостоверение за регистрация на недвижимата
културна ценност, издадена от НИНКЦ.
Мотиви и цели за изработване на копие/реплика:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Копията/репликите ще бъдат изработени от:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(име/наименование, адрес за кореспонденция, лица,
които представляват проектанта и/или изпълнителя,
и други данни съгласно съдебната, съответно търговската или друга регистрация)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Историческа справка за паметника на културата.
2. Заверени копия на документи за проектанта
и/или изпълнителя, както следва: удостоверение
за актуално вписване в търговския регистър, документи, доказващи извършването на определена
дейност, когато такива се изискват от закона,
копие от картата за идентификация за вписване
в регистър БУЛСТАТ.
3. Писмено съгласие с музея, когато движимата културна ценност не е вписана във фонда на
заявителя, или писмено становище от заявителя,
когато е музей, в чийто основен и научно-спомагателен фонд е вписан предметът.
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4. Удостоверение за идентификация или паспорт – за движими културни ценности национално
богатство, или удостоверение за регистрация на
недвижимия паметник на културата, издадено от
НИНКЦ.
5. Писмено съгласие с лицето, упражняващо
правото на собственост върху недвижимата културна ценност.
6. Становище на НИНКЦ при възпроизвеждане на недвижима културна ценност в копие или
реплика.
7. Специализирано заснемане на недвижимата
културна ценност, подробна фотодокументация и
проект за изработване на негово копие или реплика.
8. Описание на технологичния процес на изработването и техника на изпълнението.
дата: ………………………….
подпис: .......................
печат
4945

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
НАРЕДБА № 1

от 27 май 2010 г.
за проектиране, изграждане и поддържане
на електрически уредби за ниско напрежение
в сгради
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка
и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради, захранвани с променливо
напрежение до 1000 V с номинална честота 50
или 400 Hz или с постоянно напрежение до
1500 V, наричани за краткост „електрически
уредби в сгради“.
(2) Наредбата се прилага при изграждане
на нови и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на електрически
уредби, включително на зависими от тях части
от съществуващи уредби, в сгради, помещения
или части от тях, класифицирани като места с
нормална пожарна опасност съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр.,
бр. 17 от 2010 г.).
(3) За електрически уредби в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като
места с повишена пожарна опасност и места с
експлозивна опасност, се спазват изискванията
на тази наредба и на наредбата по ал. 2.
(4) Наредбата се прилага за:
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1. електрически уредби на:
а) сгради на основното застрояване с жилищно, общественообслужващо, производствено,
смесено и друго предназначение;
б) второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване;
в) временни строежи и преместваеми обекти;
г) предварително изготвени сгради, включително сглобяеми постройки;
д) фургони (каравани), площадки за фургони
(каравани) и други подобни;
е) строителни площадки, изложения, панаири
и други уредби за временни цели;
ж) яхтклубове;
з) външно осветление и подобни уредби;
и) медицински площадки;
й) подвижни или транспортируеми сглобени
единици;
к) фотоволтаични системи;
л) генераторни агрегати за ниско напрежение;
2. специфични електрически уредби и части
от такива уредби:
а) токови кръгове, различни от вътрешното
окабеляване на машини, които работят при напрежения, превишаващи 1000 V, но са получени
от уредби с напрежение до 1000 V (например
вериги на рекламно (неоново) осветление или
електростатични филтри за пречистване на
въздуха);
б) кабелни системи и инсталации, които не
са обект на стандарти за оборудване (машини с
електрическо захранване, електрически табла);
в) електрически уредби на собственика
(ползвателя) на сградата, разположени извън
сградата;
г) фиксирано (стационарно) окабеляване за
информационно, комуникационно, сигнално,
контролно и друго подобно оборудване (с изключение на радиосъоръженията и крайните
далекосъобщителни устройства), което не е част
от вътрешното окабеляване на това оборудване;
3. електрически уредби, които са свързани
с предназначението на сградите, но са разположени извън тях.
(5) При проектирането се предвиждат продукти (електрически и електронни градивни
елементи), чиито параметри и показатели при
взаимното им съгласуване удовлетворяват изискванията на тази наредба.
(6) Продуктите, предвидени с одобрения
проект и влагани при изграждането на електрически уредби в сгради, трябва да са с оценено
съответствие със съществените изисквания към
тях при условията, по реда и при спазване на
процедурите, определени с наредбите по чл. 7
от Закона за техническите изисквания към
продуктите.
(7) Продукти, законово произведени и пуснати на пазара в държави – членки на Европейския
съюз, и в Турция или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, се използват при проектирането
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и изграждането на електрически уредби, когато
техните характеристики осигуряват еднакво
или по-високо ниво на безопасност спрямо
изискванията, определени в наредбата.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия, както
и за електропроизводство и електропренос в
такива мрежи;
2. оборудване на електрическата тракция,
включително железопътни мотриси и вагони
и сигнално оборудване за тях;
3. електрооборудване на моторни превозни
средства;
4. електрически уредби на борда на кораби
или на подвижни и неподвижни платформи
на вода;
5. електрически уредби на самолети;
6. обществени осветителни уредби (например
улично или парково осветление);
7. електрически уредби в мини и кариери;
8. съоръжения за намаляване на електромагнитни смущения, с изключение на случаите,
когато техните характеристики могат да окажат
неблагоприятно въздействие върху безопасността на електрическите уредби в сгради;
9. електрически огради;
10. специфични части от асансьорни уредби – например веригите за управление и сигнализация;
11. външни мълниезащитни уредби на сгради
(за защита при преки попадения на мълнии);
12. специфичното присъщо електрообзавеждане на машини и съоръжения (по отношение
на избора и приложението му в електрическата
уредба);
13. електрически съоръжения, апарати и
други устройства, предназначени за използване
при променливо напрежение от 50 до 1000 V
и при постоянно напрежение от 75 до 1500 V,
които са градивни елементи за електрически
уредби в сгради (по отношение на избора и
приложението им в електрическата уредба).
Чл. 3. При проектирането на електрически
уредби в сгради трябва да се осигуряват:
1. безопасност при изграждането, нормалната
експлоатация и аварийните режими, които е
било възможно да бъдат предвидени;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ремонтопригодност;
4. енергийна ефективност.
Чл. 4. При изграждането на електрически
уредби в сгради се осигурява защита срещу
поражения от електрически ток на работещите
и на лицата, които имат регламентиран достъп
до строителната площадка.
Чл. 5. (1) С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, проверка и
поддържане на електрическите уредби за ниско
напрежение в сгради, чрез които се осигурява
безопасността на хората и домашните животни
и защита на имуществото срещу опасностите
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и вредите, които могат да възникнат при нормална работа на електрическите уредби, както
и правилното функциониране на уредбите,
посредством:
1. защита срещу поражения от електрически ток;
2. защита срещу топлинни въздействия,
изразяващи се във високи температури, които
могат да причинят пожари, изгаряния и други
травми;
3. защита срещу свръхтокове;
4. защита срещу пренапрежения, спадове на
напрежения и електромагнитни въздействия,
които могат да доведат до травми или щети;
5. защита срещу прекъсвания на захранването
и/или прекъсвания на системи за безопасност;
6. защита срещу електрическа дъга, която
може да причини увреждане на зрението, високо
налягане и/или отделяне на токсични газове.
(2) Редът, по който са описани мерките за
защита съгласно ал. 1, не определя тяхната
степен на важност. За специални електрически
уредби или условия могат да се прилагат и
допълнителни защити.
(3) Мерките за защита по ал. 1 се прилагат
за цялата електрическа уредба, за част или за
елемент от нея. Когато някои условия за дадена
защитна мярка не могат да бъдат спазени, се
вземат допълнителни мерки, така че комбинацията от защитни мерки да осигурява същото
ниво на защита, както цялостното изпълнение
на условията за дадената мярка.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ
Раздел I
Електрическо захранване
Чл. 6. (1) Основните характеристики на
електрическото захранване са:
1. номинално напрежение;
2. вид на тока;
3. проспектен ток на късо съединение на
входа на електрическата уредба на сградата;
4. възможност за съответствие с потребностите на електрическата уредба, включително
необходимата мощност за захранване.
(2) Основните характеристики по ал. 1 се
оценяват, когато се използва външен захранващ
източник, и се определят, когато се използва
автономен (собствен) източник. Те се прилагат
както за главното електрозахранване на сградата, така и за захранванията за безопасност
и за резервните захранвания, когато такива
захранвания са необходими.
Чл. 7. (1) Захранване за безопасност и
резервно захранване се проектират, когато
необходимостта от тях е наложена от:
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1. нормативен акт или предписание на органите за пожарна безопасност и спасяване;
2. условия, определящи необходимост от
евакуация от помещенията в случай на извънредна нужда;
3. икономически обоснована необходимост
за ограничаване на негативни последствия при
смущения в електрозахранването.
(2) Захранванията по ал. 1 трябва да имат
капацитет, надеждност и комплектност, съответстващи на определената им функция.
Чл. 8. За захранване на електрически уредби
в зависимост от вида на схемата на свързване
със земя се използват:
1. схема ТN, при която има една точка,
свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са
свързани към тази точка посредством защитни
проводници; прилагат се три вида схеми ТN в
зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:
а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа
има отделен защитен проводник;
б) схема ТN-С-S, при която функциите на
защитния и неутралния проводник са обединени
и се осъществяват посредством един проводник
(проводник PEN) в част от мрежата;
в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени
и се осъществяват посредством един проводник
(проводник PEN) в цялата мрежа;
2. схема ТТ, при която има една точка на
захранването, свързана директно със земя, а
достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители,
електрически отделени от заземяването на
захранването;
3. схема IТ, при която всички тоководещи
части са изолирани от земя или една точка е
свързана със земя посредством импеданс, а
достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или
поотделно, или общо, или са присъединени към
заземителя на захранването;
4. постояннотокови схеми.
Чл. 9. (1) Електрическите уредби трябва
да се структурират в отделни разпределителни
вериги (клонове, токови кръгове) за:
1. избягване на опасности и ограничаване
на последствията от дефект;
2. улесняване на проверките, изпитванията,
поддръжката и ремонта.
(2) За частите на електрическата уредба,
които трябва да функционират отделно, така че
техните функции да не се нарушават при излизане от строя на други вериги, се предвиждат
отделни разпределителни вериги.
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Раздел II
Външни въздействия
Чл. 10. (1) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се
отчитат външните въздействия, на които могат
да бъдат подложени както цялата уредба, така
и нейни части.
(2) Външните въздействия се класифицират,
както следва:
1. температура на околната среда;
2. климатични условия (комбинирани въздействия на температура и влажност);
3. надморска височина;
4. наличие на вода;
5. наличие на чужди твърди тела;
6. наличие на корозионни вещества или
замърсители;
7. механични въздействия;
8. наличие на флора или плесени;
9. наличие на фауна;
10. наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия;
11. слънчева радиация;
12. сеизмични ефекти;
13. мълниеносна дейност (керонично ниво);
14. движение на въздуха;
15. вятър;
16. конструктивно изпълнение на сградата;
17. експлоатация на сградата.
(3) Приложимите за дадена електрическа
уредба външни въздействия, техните характеристики и съответните кодове се определят
при проектирането.
Чл. 11. (1) Температура на околната среда
е температурата на околния въздух на местонахождението на електрическата уредба или
на нейна съставна част, като се приема, че тя
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отчита влиянието на други съставни части,
инсталирани на същото място.
(2) Границите за температура на околната
среда (границите на температурните диапазони)
и съответните кодове са дадени в табл. 1.
Таблица 1
Код

Характеристики
Граници на температурните диапазони, °С
долна

горна

АА1

минус 60

+ 5

АА2

минус 40

+ 5

АА3

минус 25

+ 5

АА4

минус 5

+ 40

АА5

+ 5

+ 40

АА6

+ 5

+ 60

АА7

минус 25

+ 55

АА8

минус 50

+ 40

(3) Кодовете за температура на околната
среда се прилагат само когато влажността не
оказва влияние.
(4) Средната стойност на температурата за
24-часов период не трябва да е по-висока от
горната граница на температурния диапазон,
намалена с 5 °С.
(5) За някои условия на околната среда може
да се комбинират два от диапазоните, дадени
в табл. 1. За електрически уредби, които са
подложени на температури, различни от температурите в дадените диапазони, се прилагат
специални изисквания.
Чл. 12. Климатичните условия определят
комбинирани въздействия на температура и
влажност. Характеристиките и съответните
кодове са дадени в табл. 2.
Таблица 2

Характеристики
Код

по-ниска
температура на
въздуха
a, °С

по-висока
температура на
въздуха
b, °С

по-ниска
по-висока
по-ниска
по-висока
относител- относителабсолютна абсолютна
на влажна влажвлажност
влажност
ност на
ност на
на въздуха на въздуха
въздуха
въздуха
e, g/m 3
f, g/m 3
c, %
d, %

Общо описание

1

2

3

4

5

6

7

8

АВ1

минус 60

+5

3

100

0,003

7

вътрешни и външни
зони с изключително
ниски околни температури

АВ2

минус 40

+5

10

100

0,1

7

вътрешни и външни
зони с ниски околни
температури
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1

2

3

4

5

6

7

8

АВ3

минус 25

+5

10

100

0,5

7

вътрешни и външни
зони с ниски околни
температури

АВ4

минус 5

+40

5

95

1,0

29

закрити места без контрол на температурата
и на влажността; може
да се използва отопление за повишаване на
околната температура

АВ5

+5

+40

5

85

1,0

25

закрити места, чиято
температу ра се контролира

АВ6

+5

+60

10

100

1,0

35

вътрешни и външни
зони с изключително
високи околни температури

АВ7

минус 25

+55

10

100

0,5

29

вътрешни и закрити
зони без контрол на
т ем перат у рата и на
влажността; те могат
да имат отвори, през
които да бъдат подложени на слънчева
радиация

АВ8

минус 50

+40

15

100

0,04

36

външни и незащитени
зони с ниски и високи
температури

Забележки:
1. Всички определени стойности са гранични или максимални и има малка вероятност да бъдат
преминати.
2. Относителните влажности (по-малки и по-големи) са ограничени чрез абсолютните влажности,
по-малки и по-големи, така че посочените гранични стойности да не се получават едновременно за
факторите „а“ и „с“ или „b“ и „d“ на околната среда.

Чл. 13. Характеристиките и съответните кодове за надморска височина са дадени в табл. 3.
Таблица 3
Код

Характеристики

АС1

≤ 2000 m

АС2

> 2000 m

Чл. 14. Характеристиките и съответните кодове за наличие на вода са дадени в табл. 4.
Таблица 4
Код
1

Описание

Характеристики

Приложения и примери

2

3

4

AD1

незначително вероятността за наличие на места, в които по стените обикновено няма следи
вода е незначителна
от влага, но в които може да има такава за кратки
периоди, например под формата на кондензирани
водни пари, които изсъхват бързо при добра аерация

AD2

свободно па- възможност за вертикално места, в които влагата се кондензира случайно под
д а щ и в од н и падане на капки вода
формата на водни капки или които случайно се
капки
изпълват с водни пари

AD3

пръскане с
вода

AD4

о б л и в а н е с възможност за пръскане с места, в които съоръженията могат да бъдат подловода
вода във всички направ- жени на пръскане с вода; това се отнася например за
ления
някои осветители и табла, инсталирани на открито

възможност за пръскане с места, в които водата образува непрекъснато воден
вода под ъгъл 60° спрямо филм по стените и/или подовете
вертикалата
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AD5

о б л и в а н е с възможност за обливане с места, които обикновено се почистват с помощта на
водн а струя
вода във всички направ- водна струя (дворове, мивки за транспортни средства)
ления

AD6

вълни

възмож ност за поява на крайбрежни места, например вълноломи, плажове,
водни вълни
кейове и др. под.

AD7

потапяне

възможност за периодично места, които могат да бъдат наводнени и в които
потапяне във вода, частично водата може да се покачи най-малко на 150 mm над
или цялостно
най-високата точка на съоръжението, като най-ниската точка на съоръжението е най-много на 1 m
под повърхността на водата

AD8

под вода

възмож ност за ц ялостно места като плувни басейни, където едно електричепостоянно престояване под ско съоръжение постоянно престоява във вода под
вода
налягане, по-високо от 0,1 bar

Чл. 15. Характеристиките и съответните кодове за наличие на чужди твърди тела са дадени в
табл. 5.
Таблица 5
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

АЕ1

незнач и т ел- количеството на прах или на чужди тела
но
е незабележимо

АЕ2

малки

АЕ3

много малки наличие на твърди тела, чийто най-малък примери за чужди твърди тела, чийто
предмети
размер е равен поне на 1 mm
най-малък размер е равен поне на 1 mm,
са телове

АЕ4

слабо запра- наличие на леко отлагане на прах – над
шаване
10 до 35 mg/m 2 в денонощие

АE5

с р е д н о з а - наличие на средно отлагане на прах – над
праш аване
35 до 350 mg/m 2 в денонощие

АЕ6

силно запра- наличие на значително отлагане на
шаване
прах – над 350 до 1000 mg/m 2 в денонощие

наличие на чужди твърди тела, чийто примери за чужди твърди тела, чийто
най-малък размер е равен поне на 2,5 mm най-малък размер е равен поне на 2,5 mm,
са инструменти или малки предмети

Чл. 16. Характеристиките и съответните кодове за наличие на корозионни вещества или замърсители са дадени в табл. 6.
Таблица 6
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AF1

незначително

количеството или видът
на корозионните агенти
или на замърсителите
нямат значение

AF2

с а т м о с ф е р е н значително присъствие
произход
на корозионни агенти
или на замърсители с
атмосферен произход

електрически у редби, разположени в съседство
с морския бряг или в близост до индустриални
обекти, които създават значително замърсяване
на атмосферата – например химически, циментови
заводи; тези замърсявания произхождат предимно
от производството на абразиви, изолационни или
токопроводими прахове
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AF3

периодично или периодично или случайслучайно
но действие на корозионни химични продукти
или замърсители, които
текущо се създават при
работа

AF4

постоянно
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помещения, в които се обработват някои химични
продукти в малки количества и в които тези продукти могат само случайно да влязат в контакт с
електрически съоръжения; такива условия се срещат
в заводски или други лаборатории или в помещения,
в които се използват въглеводородни съединения
(котелни, гаражи и др. под.)

постоянно действие на пример – химически заводи
кор о зион н и х и м и ч н и
продукти или на замърсители в значителни количества

Чл. 17. (1) Характеристиките и съответните кодове за механични въздействия – удари, са дадени в табл. 7.
Таблица 7
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

AG1

слаби

условия в бита и аналогични на тях

AG2

средни

обичайни промишлени условия

AG3

значителни

тежки промишлени условия

(2) Характеристиките и съответните кодове за наличие на механични въздействия – вибрации,
са дадени в табл. 8.
Таблица 8
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

AН1

слаби

условия в бита и аналогични на тях, където в повечето случаи ефектът от вибрациите може да бъде
пренебрегнат

AН2

средни

обичайни промишлени условия

AН3

значителни

промишлени електрически уредби, подложени на
тежки условия

Чл. 18. Характеристиките и съответните кодове за наличие на флора или плесени са дадени
в табл. 9.
Таблица 9
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

АК1

незначително

отсъствие на опасности от
увреждания, дължащи се на
флора или на плесени

АК2

опасности

опасности от увреждания, опасностите са в зависимост от местните условия
дължащи се на флора и/ и от вида на флората; те могат да се разграничават
или плесени
според това дали опасността се дължи на развитие
на растителността или на условия, способстващи
развитието на плесени

Чл. 19. Характеристиките и съответните кодове за наличие на фауна са дадени в табл. 10.
Таблица 10
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

AL1

незначително

отсъствие на опасности
от увреждания, дължащи се на фауна

AL2

опасности

опасности от уврежда- опасностите са в зависимост от природата на фауната
ния, дължащи се на фа- и могат да бъдат разграничени, като дължащи се на:
уна (насекоми, птици, – насекоми в пакостни количества или с агресивна
малки животни)
природа;
– наличие на птици или малки животни в пакостни
количества или с агресивна природа
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Чл. 20. Основните характеристики и съответните кодове за наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия са дадени в табл. 11.
Таблица 11
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

Хармоници
АМ-1-1

незнач и т ел- определени условия
но ниво

електромедицински апарати
измерителни уреди

АМ-1-2

средно ниво мрежи за ниско напрежение

жилища
обществен сектор
лека промишленост

АМ-1-3

високо ниво разклонени мрежи

индустриални сгради или големи търговски
сгради, захранвани от трансформаторни пос
тове ВН/НН

Предаване на сигнали за телеуправление – например устройства за регулиране чрез формата
на кривата
АМ-2-1

незнач и т ел- само остатъчни сигнали
но ниво

защитена електрическа уредба или защитена
част от електрическа уредба

АМ-2-2

средно ниво наличие на сигнали

жилища
обществен сектор
индустрия

АМ-2-3

високо ниво резонанс

специални случаи

АМ-3-1

незнач и т ел- използване на непрекъсваеми чувствителни потребители – например за обно ниво
токозахранвания (UPS)
работка на информация

АМ-3-2

средно ниво колебания на напрежението; обществен сектор, търговски сгради, индустрия
спадания и прекъсвания на
напрежението

АМ-8-1

средно ниво създадени от захранващи ли- жилища
нии, от трансформатори и дру- обществен сектор
ги съоръжения с промишлена лека промишленост
честота и техните хармоници

АМ-8-2

високо ниво непосредс т вена бл изос т до тежка промишленост, трансформаторни пос
съоръжения като посочените тове ВН/НН, електрически табла, близост до
по-горе или подобни на тях
електрическа тракция

Вариации на амплитудата на напрежението

Излъчвани магнитни полета

Внасяни преходни колебания
АМ-24-1

средно ниво комутационни явления в сгради жилища, обществен сектор, индустрия

АМ-24-2

високо ниво комутационни явления

АМ-31-1

ниско ниво

АМ-31-2

средно ниво ниво, зависещо от типа на
синтетичното подово покритие
и от относителната влажност
на въздуха

АМ-31-3

високо ниво

АМ-31-4

много високо
ниво

АМ-41-1

йонизация

подстанции ВН/СН

Електростатични разряди
генерирани в частност от хора, съобразно необходимата надеждност
които се движат по синтетични
подови покрития

Йонизация
-

-

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

Чл. 21. Характеристиките и съответните кодове за наличие на слънчева радиация са дадени в табл. 12.
Таблица 12
Слънчева радиация
АN1

ниска

интензитет ≤ 500 W/m 2

АN2

средна

интензитет над 500 до 700 W/m 2

АN3

висока

интензитет над 700 до 1120 W/m 2

Чл. 22. Характеристиките и съответните кодове за наличие на сеизмични ефекти са дадени в
табл. 13.
Таблица 13
Код

Описание

Характеристики

АР1

незначителни ускорение ≤ 30 Gal

АР2

слаби

ускорение над 30 до 300 Gal

АР3

средни

ускорение над 300 до 600 Gal

АР4

силни

ускорение над 600 Gal

Приложения и примери
1 Gal = 1 cm/s2

вибрациите, които могат да предизвикат разрушаване на сграда, са извън класификацията;
честотите не се отчитат в класификацията, но
когато сеизмичната вълна влиза в резонанс
със сградата, сеизмичните ефекти трябва да
бъдат отчетени; в общия случай честотата
на сеизмичното ускорение е между 0 и 10 Нz

Чл. 23. Характеристиките и съответните кодове за наличие на мълниеносна дейност (дни за
година) са дадени в табл. 14.
Таблица 14
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

АQ1

не знач и т е л- ≤ 25 дни за година
ни

АQ2

индиректни

> 25 дни за година
електрически уредби, захранвани чрез въздушни
опасности, произтичащи от електропроводни линии
захранващата мрежа

АQ3

директни

опасности, произтичащи от части на електрическите уредби са разположени
разположението на съоръже- извън сградите; случаите, класифицирани като
нието
АQ2 и АQ3, се срещат в райони с особено активна
мълниеносна дейност

Чл. 24. Характеристиките и съответните кодове за скорост на движение на въздуха са дадени
в табл. 15.
Таблица 15
Код

Описание

Характеристики

АR1

слабо

скорост ≤ 1 m/s

АR2

средно

скорост над 1 до 5 m/s

АR3

силно

скорост над 5 до 10 m/s

Чл. 25. Характеристиките и съответните кодове за скорост на вятър са дадени в табл. 16.
Таблица 16
Код

Описание

Характеристики

АS1

слаб

скорост ≤ 20 m/s

АS2

умерен

скорост над 20 до 30 m/s

АS3

силен

скорост над 30 до 50 m/s
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Чл. 26. Основните характеристики и съответните кодове, свързани с експлоатацията на сградата, са дадени в табл. 17.
Таблица 17
Код

Описание

Приложения
и примери

Характеристики
Компетентност на лицата

ВА1

обичайна

неинструктирани хора

ВА2

деца

деца, които се намират в места, специално предвидени ясли
за тяхното пребиваване

ВА3

немощни хора

хора, неспособни да управляват своите физически и болници, приюти
интелектуални способности (болни, възрастни)

ВА4

инструктирани

хора, достатъчно информирани или надзиравани от
квалифицирани лица, за да им се създаде възможност да избягнат опасности, които може да породи
електричеството (персонал по поддържането или
експлоатацията)

дос т ъп н и мес та, в
кои т о с е използва
електрическо захранване

ВА5

квалифицирани

хора, които имат технически познания или достатъчен
опит, за да им се създаде възможност да избягнат
опасностите, които може да породи електричеството
(инженери и техници)

затворени помещения (места), в които
се използва електрическо захранване

Контакт на хората с потенциала на земята
ВС1

без контакти

хората се намират в нетокопроводима среда

нетокопроводими помещения или места

ВС2

редки контакти

при нормални условия хората не са в контакт с токо
проводими части, които не са елемент на електрическата уредба, или не се намират върху токопроводими
повърхности

ВС3

чести контакти

хората често са в контакт с токопроводими части, места, в които има
които не са елемент на електрическата уредба, или се много и ли к ру пни
намират върху токопроводими повърхности
токопроводими елементи

ВС4

непрекъснати кон- хората са в постоянен контакт с метални повърхности метални ограждения
такти
и възможностите за прекъсване на този контакт са (котли и резервоари)
ограничени
Условия за евакуация при аварийни обстоятелства

ВD1

нормални

ниска степен на запълване, благоприятни условия за жилищни сгради с
евакуация
нормална или малка
височина

BD2

тежки

ниска степен на запълване, тежки условия за евакуация високи блокове

BD3

със задръствания висока степен на запълване, благоприятни условия театри, кина, големи
за евакуация
магазини

BD4

т е ж к и , с ъ с з а - висока степен на запълване, тежки условия за евакуация хотели, болници
дръств ания
Характеристики на обработвани или складирани материали

BE1

безопасни

BE2

с пожарна опас- производство, обработка или съхранение на пожаро- силози, дървообраност
опасни материали, включително наличие на прахове ботващи заводи, заводи за хартия

нормални

BE3

с експлозивна
опасност

BE4

с опасност от за- наличие на незащитени продоволствени стоки, фар- производство на промърсяване и раз- мацевтика и аналогични продукти без защита
доволствени стоки,
лагане
кухни

обработка или съхранение на експлозивноопасни ве- маслени рафинерии,
щества или материали с ниска точка на взривяемост, хранилища за въглевключително наличие на избухливи прахове
водородни продукти
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Чл. 27. Характеристиките и съответните кодове за вида на изпълнението на сградите са дадени
в табл. 18.
Таблица 18
Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

Строителни материали
СА1

негорими

СА2

горими

сгради, построени предимно от горими дървени постройки
материали
Конструкция на сградите

СВ1

незнач и т ел на
опасност

СВ2

р а з п р о с т р а н е - сгради, чиято форма и размери облекчават блокове с голяма височина
ние на пожар
разпространението на пожар (например системи за принудителна вентичрез коминен ефект)
лация

СВ3

подвижност

СВ4

г ъвк а вос т и л и леки конструкции или такива, които могат палатки, надуваеми с въздух коннестабилност
да бъдат подложени на движения (коле- струкции, окачени тавани, демонбания)
тируеми прег ра ди, самоносещи
конструкции

опасности, дължащи се на подвижността сгради с голяма дължина или сграна конструкцията (например разместване ди, изградени върху нестабилни
между различни части на сградата или терени
между сградата и терена или слягане на
терена или основите на сградата)

Раздел III
Съвместимост
Чл. 28. (1) Когато някои характеристики
на електрическото оборудване могат да оказват неблагоприятно въздействие върху други
електрически съоръжения (системи) или да
предизвикват смущения във функционирането
на захранващия източник на електрическата
уредба, трябва да се предвиждат мерки за защита.
(2) Неблагоприятни въздействия могат да
бъдат:
1. временни пренапрежения;
2. резки промени на мощността;
3. големи пускови токове;
4. хармоници на токове;
5. високочестотни колебания;
6. токове с нулева последователност (токове
на утечка);
7. необходимост от допълнителни заземявания.
Раздел IV
Пригодност за поддържане
Чл. 29. (1) При проектирането на електрически уредби в сгради се определят периодичността
и качеството на поддържането, които могат да
се реализират за целия експлоатационен срок
на съответната електрическа уредба, като при
необходимост се извършва и съгласуване с организацията или длъжностното лице, отговорни
за функционирането на уредбата.
(2) За реализиране на предварително определена периодичност и качество на поддържането
се спазват следните изисквания:

1. всички необходими периодични проверки,
изпитвания, поддържане и ремонти по време
на предвидения експлоатационен срок да могат
да се извършват лесно и надеждно;
2. да бъде осигурена ефективност на защитите
с оглед гарантиране на безопасността;
3. надеждността на съоръженията, които
осигуряват правилното функциониране на
уредбата, да съответства на предвидения експлоатационен срок.
Г л а в а

т р е т а

ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Защита срещу поражения от електрически ток
Чл. 30. Защитата срещу поражения от електрически ток се осъществява чрез:
1. защита при нормално състояние на
изолацията – основна защита (защита срещу
директен допир), и
2. защита при дефект на изолацията – защита
при дефект (защита при индиректен допир).
Чл. 31. За реализиране на основната защита
(защита срещу директен допир) се прилага един
от следните методи:
1. предотвратяване на възможностите за
преминаване на ток през тялото на човек или
животно;
2. ограничаване на големината на тока, който
може да премине през тялото, до безопасни
стойности.
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Чл. 32. За реализиране на защитата при
дефект на изолацията (защита при индиректен
допир) се прилага един от следните методи:
1. предотвратяване на каквато и да е възможност за протичане на ток, възникнал в резултат
на повреда, през тялото на хора и животни;
2. ограничаване до безопасни стойности на
големината на тока, възникнал в резултат на
повреда, който може да премине през тялото
на хора и животни;
3. ограничаване до безопасни стойности на
продължителността на въздействие на тока,
който може да премине през тялото на хора и
животни в резултат на повреда.
Чл. 33. (1) Изискванията и правилата за
прилагане на мерките за защита срещу поражения от електрически ток са съгласно приложение № 1.
(2) При избора на мерки за защита срещу
поражения от електрически ток се отчитат външните въздействия съгласно глава втора, раздел
II, които могат да повлияят върху степента на
опасност от поражение от електрически ток.
(3) При проектиране на комбинации от мерки
за защита срещу поражения от електрически ток
не се елиминира или намалява ефективността
на отделните мерки.
Раздел II
Защита срещу топлинни въздействия
Чл. 34. (1) Електрическата уредба се проектира и изпълнява така, че да няма опасност
от запалване на горими материали в резултат
на високи температури или електрически дъги.
(2) При нормална работа на електрическото
оборудване не трябва да има риск за топлинни травми (изгаряния) на хора или домашни
животни.
(3) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу топлинни въздействия са съгласно приложение № 2.
Раздел III
Защита срещу свръхтокове
Чл. 35. Електрическата уредба се проектира
и изпълнява така, че да се осигури защита на
хората и животните от злополуки, а на имуществото – от увреждания, в резултат на недопустимо високи температури или електромеханични
натоварвания, предизвикани от свръхтокове в
тоководещите проводници.
Чл. 36. За реализиране на изискванията по
чл. 35 се прилагат:
1. защита срещу токове на претоварване;
2. защита срещу токове на късо съединение.
Чл. 37. За защита срещу токове на претоварване се използват следните методи:
1. ограничаване на тока на претоварване до
безопасни стойности, или
2. ограничаване на продължителността на
въздействие.
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Чл. 38. (1) Проводниците, както и всички
други елементи, които провеждат токове на
къси съединения, се проектират и изпълняват
така, че да не достигат недопустимо високи
температури. За предотвратяване на злополуки
за хора или домашни животни и на увреждания на имущество електрическото оборудване,
включително захранващите го проводници, се
защитават и срещу електромеханичните напрежения, които може да възникнат в резултат на
къси съединения.
(2) За осигуряване на защита срещу токове
на късо съединение се използват:
1. автоматично изключване на свръхтока,
преди той да достигне опасна големина, като
се отчита неговата продължителност;
2. ограничаване на максимума на свръхтока
до безопасна стойност и продължителност.
Чл. 39. Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита срещу свръхтокове
са съгласно приложение № 3.
Раздел IV
Защита срещу пренапрежения, спадове на
напрежения и електромагнитни въздействия
Чл. 40. (1) Електрическата уредба се проектира и изпълнява така, че хората и домашните
животни да бъдат защитени срещу травми, а
имуществото – срещу всички опасни ефекти,
които могат да възникнат при повреда на
частите от електрическите вериги като последствие от пренапрежения (атмосферни или
комутационни).
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу пренапрежения
са съгласно приложение № 4.
Чл. 41. (1) За предотвратяване на опасности или повреди, които могат да възникнат
вследствие на прекъсване на електрическото
захранване, в уредбата и/или инсталираното
оборудване се предвиждат подходящи мерки.
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита при спадане на напрежението са съгласно приложение № 5.
Чл. 42. Електрическите уредби се проектират
така, че да имат необходимата устойчивост
срещу електромагнитни смущения и да функционират правилно в конкретната съществуваща
електромагнитна среда. При проектирането
се отчитат очакваните електромагнитни излъчвания, генерирани от уредбата или друго
инсталирано оборудване, които трябва да са в
съответствие с изискванията за електрическото оборудване, което ще се използва заедно с
уредбата или ще бъде свързвано към нея.
Чл. 43. (1) За разединяване на електричес
ката уредба, на нейни вериги или на отделно
оборудване в съответствие с изискванията за
поддържане, изпитване, откриване на повреди
или ремонт се предвиждат устройства за разединяване и изключване.
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(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита чрез разединяване и изключване са съгласно приложение № 6.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЕКТИРАНЕ
Чл. 44. Електрическите уредби се проектират
при спазване изискванията на тази наредба и
на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 108 от 2007 г.).
Чл. 45. (1) Системата за електрозахранване
при изграждането на нови и при реконструкцията на действащи електрически уредби се
проектира, като се отчитат:
1. перспективите за развитие на електрозахранването, включително съчетаването на новоизграждани и действащи електрически уредби;
2. необходимостта от електрозахранване за
всички потребители в обекта независимо от
различията във формата на собственост или
на стопанисването им;
3. възможностите на потребителите да понесат временни прекъсвания на електрозахранването и/или необходимостта от непрекъснато
електрозахранване;
4. необходимостта от ограничаване на токовете на късо съединение до предварително
определени граници;
5. възможното съответствие с композиционната схема на сградата;
6. изискванията за енергийна ефективност.
(2) Електрическите схеми се разработват
при спазване на следните основни изисквания:
1. разпределителните табла, съдържащи
средства (уреди) за търговско измерване, да
се разполагат на границата на собственост на
електрическите съоръжения съгласно Наредба
№ 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия
към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм.
с Решение № 2535 на ВАС от 2005 г. – бр. 27
от 2005 г.; изм., бр. 25 от 2008 г.);
2. елементите на схемата да са равномерно
натоварени;
3. да се осигурява разделна работа при наличие на паралелни клонове.
(3) Разпределението на електрическа енергия
в обществени и жилищни сгради се препоръчва
да се извършва по радиална схема.
Чл. 46. Номиналните мощности и показателите (коефициентите) за товаровите графици,
които характеризират режима на работа на
потребителите, се определят със заданието за
проектиране.
Чл. 47. (1) При проектирането на електрически уредби определящи са характеристиките
на електрическото захранване, които се поддържат от оператора на мрежата, като се отчита
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възможността промяната на характеристиките
на захранването да се отрази на безопасността
на уредбата.
(2) Основните характеристики на електрическото захранване са:
1. вид на напрежението – променливо и/
или постоянно;
2. функция на проводниците:
а) за променлив ток:
– тоководещи проводници;
– неутрални проводници;
– защитни проводници;
б) за постоянен ток:
– тоководещи проводници;
– неутрални проводници;
– защитни проводници;
3. номинални стойности и допустими отклонения:
а) напрежение;
б) прекъсвания, колебания и спадове на
напрежението;
в) честота;
г) максимален допустим ток;
д) съпротивление на заземяването на уредбата;
е) вероятни токове на късо съединение;
4. защитни мерки, като заземяване на неутралата или заземяване на средната точка;
5. специфични изисквания за избраното
захранване.
Чл. 48. Броят и типът на токовите кръгове,
необходими за силово захранване, осветление,
отопление, управление, сигнализация, информационни и комуникационни технологии и др.,
се определят в зависимост от:
1. разположението на точките, където е
необходимо захранване;
2. очакваните товари от различните кръгове;
3. дневните и годишните промени на нуждите от захранване;
4. наличието на специални условия (например наличие на хармоници);
5. изискванията за управление, сигнализация,
информационни и комуникационни технологии
и др.;
6. очакваните бъдещи нужди от захранване
(ако са известни).
Чл. 49. Необходимостта от електрическо
захранване на системи за безопасност или
резервни захранващи системи се определя
съобразно:
1. характеристиките на източника на захранване;
2. токовите кръгове, които ще се захранват от източник, предназначен за системите
за безопасност, или от системите за резервно
електрическо захранване.
Чл. 50. При проектирането на електрически
уредби се отчитат и условията на околната среда.
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Чл. 51. Напречното сечение на проводниците
се определя за нормални условия на работа и
за условия при повреда (къси съединения) в
зависимост от:
1. допустимата максимална температура на
проводниците;
2. допустимия спад на напрежение;
3. вероятните електромеханични напрежения,
които могат да възникнат при късо или земно
съединение;
4. други механични напрежения, на които
проводниците могат да бъдат подложени;
5. максималното съпротивление за осигуряване на функционирането на защитата срещу
къси съединения;
6. начина на инсталиране.
Чл. 52. При избора на вида на кабелите и
на начина на инсталирането им се отчитат:
1. местоположението;
2. видът на стените или на други елементи
на сградата, по които ще се полагат кабелите;
3. достъпността до кабелите на хора и животни;
4. видът и големината на напрежението;
5. електромагнитните напрежения, които
могат да възникнат при късо или земно съединение;
6. електромагнитното влияние;
7. други напрежения, които могат да възникнат в кабелите при изграждането на електрическата уредба или при експлоатацията є.
Чл. 53. (1) Характеристиките на защитните
устройства се определят в зависимост от функциите им, както следва:
1. свръхток (претоварване, късо съединение);
2. земно съединение;
3. пренапрежение;
4. спад или загуба на захранващо напрежение.
(2) Изискванията към защитните проводници и заземяването са определени съгласно
приложение № 7.
Чл. 54. За незабавно прекъсване на електрозахранването в случаите на внезапно възникнала опасност се предвижда устройство за
прекъсване, което да бъде лесно разпознаваемо
и бързо и ефективно задействано.
Чл. 55. Разединяването на оборудването и
съоръженията се проектира така, че превключването и/или изолирането на електрическата
уредба, на токови кръгове или на отделни части
от оборудването да се извършва в съответствие
с изискванията за поддържане, изпитване, откриване на повреди или ремонт.
Чл. 56. Проектирането и изпълнението на
електрическите уредби се извършват така, че
да не се допуска взаимно негативно влияние
между електрически и неелектрически уредби.
Чл. 57. При разполагането на електрическото
оборудване се осигуряват:
1. достатъчно място за първоначално инсталиране, както и възможност за извършване на
подмяна на отделни негови елементи;
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2. достъпност за целите на експлоатацията,
инспектирането, откриването на дефекти, проверката, поддръжката и ремонта.
Чл. 58. (1) Допуска се съвместно разполагане
на проводници и кабели от различни вериги (с
изключение на резервиращите се) в механически устойчиви тръби, канали и кутии, когато
е осигурена защита срещу преминаване на
напрежение от една верига в друга – например
за веригите на токови кръгове за осветление
и за захранване на инсталационни контакти.
Наличието на втора изолационна обвивка на
проводниците се приема за достатъчна защита
срещу преминаване на напрежение от една
верига в друга.
(2) Допуска се паралелно полагане на силнотокови и слаботокови инсталации в открити
канали, когато проводниците са разположени
в отделни камери или слаботоковите инсталации са осигурени срещу преминаване на
по-високо напрежение чрез изолираща тръба
или допълнителна обвивка. Дължината на
съвместно положените инсталации не трябва
да превишава 10 m.
Чл. 59. (1) Градивните елементи на електрическата уредба трябва да притежават характеристики, съответстващи на стойностите
и условията, предвидени в проекта, основни
от които са:
1. напрежение;
2. ток;
3. честота на захранващото напрежение;
4. очакван товар.
(2) Когато даден градивен елемент не
притежава предвидените в проекта свойства,
отговарящи на разположението му, той може
да се използва, при условие че е предвидена
подходяща допълнителна защита като част от
цялостната електрическа уредба.
(3) Всеки градивен елемент се избира така,
че да не предизвиква опасни въздействия върху
друго оборудване или да не нарушава захранването по време на нормална работа, включително
при превключвания. Фактори, които могат да
окажат такова влияние, са:
1. коефициент на мощност (cos ϕ);
2. пусков ток;
3. несиметричен товар;
4. хармоници;
5. преходни пренапрежения, генерирани от
оборудването.
Г л а в а

п е т а

ИЗГРАЖДАНЕ И НАЧАЛНА ПРОВЕРКА
Чл. 60. При изграждането на електрически
уредби се спазват изискванията на проекта и
специалните правила за извършване на електромонтажни и пусково-наладъчни работи.
Чл. 61. (1) Изграждането на електрическите
уредби се извършва от компетентни лица и
при спазване на стандартите и кодексите за
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добра практика. Електрическото оборудване
се инсталира в съответствие с инструкциите,
предоставени от производителя на оборудването.
(2) При изграждането на електрическата
уредба не се допуска влошаване на предвидените
в проекта характеристики на електрическото
оборудване.
Чл. 62. (1) Връзките между проводниците
и между проводниците и други електрически
компоненти на оборудването се изпълняват
така, че да е осигурена тяхната безопасност и
надеждност.
(2) Проводниците се идентифицират (маркират) в съответствие с действащите нормативни
актове и правила.
Чл. 63. (1) Електрическото оборудване се
инсталира, без да се нарушават условията за
разсейване на топлината, предвидени в проекта.
(2) Електрическо оборудване, което може да
предизвика високи температури или електрическа дъга, се разполага или защитава така, че
да се гарантира минимален риск от запалване
на горими материали.
(3) На местата, където температурата на
достъпните части на електрическото оборудване
може да причини травми на хора, тези части
се разполагат или обезопасяват така, че да се
предотврати случаен контакт с тях.
Чл. 64. На местата, предписани в правилата за безопасност, трябва да бъдат поставени
предупредителни знаци и/или табели.
Чл. 65. При разширяване или изменение
на съществуваща уредба се осигурява съответствие на характеристиките на съществуващото
оборудване спрямо новите условия на работа,
новите товари и др. Освен това заземяването
и съединенията, ако такива са необходими за
изменението или разширяването на уредбата,
трябва да бъдат подходящо изпълнени.
Чл. 66. (1) В процеса на изграждане на
електрическата уредба на отделни завършени
етапи от работата се извършват проверки, които
обхващат най-малко проверка за правилното
свързване на електрическите вериги и на съпротивлението на електрическата изолация.
(2) Когато при изпълнението на електромонтажни работи се използват електроизолационни
елементи, които не са произведени в заводски
условия, изолационните качества на елементите
се доказват чрез проверка на електрическата
якост на изолацията.
Чл. 67. Установените в процеса на изпълнение
на електромонтажните работи отклонения от
проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга на обекта. Необходимите изменения
се нанасят в екзекутивната документация и се
пренасят в екземпляра на инвеститора.
Чл. 68. (1) След изграждането на електрическата уредба се извършва начална проверка
за съответствие на уредбата с изискванията на
проекта и на приложимите нормативни актове.
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(2) Началната проверка включва преглед,
измерване и/или изпитване.
(3) Началната проверка се извършва така,
че да не предизвиква опасност за хората или
домашните животни и да не води до увреждане
на имущество и оборудване дори ако съответната верига е дефектна.
(4) При допълнение или изменение на съществуваща уредба чрез началната проверка
трябва да се установи дали допълнението или
изменението не нарушават безопасността на
съществуващата уредба.
(5) Началната проверка се извършва от
компетентни квалифицирани лица.
Чл. 69. (1) Прегледът на електрическата
уредба се извършва преди изпитването и преди
подаването на напрежение към уредбата.
(2) Целта на прегледа по ал. 1 е да потвърди, че електрическото оборудване, което е част
от стационарна уредба, отговаря на следните
изисквания:
1. съответства на изискванията за безопасност на приложимите стандарти;
2. е избрано правилно и е инсталирано в
съответствие с проекта и инструкциите на
производителите;
3. няма никаква видима повреда, която би
могла да повлияе на безопасността.
(3) Прегледът включва най-малко:
1. мерки за защита срещу поражения от
електрически ток;
2. проверка за наличието на огнезащитни
прегради и други предпазни мерки срещу разпространението на огън и за защита срещу
топлинни ефекти;
3. избор на проводниците по допустими
токове и спад на напрежението;
4. избор и настройки на устройствата за
защита и контрол;
5. проверка за наличието и правилното
местоположение на предвидените устройства за
разединяване, секциониране и превключване;
6. избор на оборудването и на защитни мерки, съответстващи на външните въздействия;
7. идентификация на неутралните и защитните проводници;
8. идентификация на веригите, на защитните
устройства срещу свръхтокове, на прекъсвачи,
клеми и др.;
9. проверка за качеството на връзките между
проводниците;
10. проверка за наличието на схеми, предупредителни надписи или друга подобна
информация;
11. проверка за достъпността на оборудването
при използването му, за поддръжка и ремонт.
(4) Прегледът включва проверка за спазването на специфичните изисквания към специалното оборудване или местата за инсталиране.
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Чл. 70. (1) При началната проверка се
извършват най-малко следните измервания/
изпитвания, доколкото са приложими, и при
възможност в следната последователност:
1. за непрекъснатост на проводниците;
2. на съпротивлението на изолацията на
електрическата уредба;
3. за защита чрез БСНН, ПСНН или електрическо разделяне на веригите;
4. за автоматично изключване на захранването;
5. функционални и експлоатационни изпитвания.
(2) Когато дадено изпитване даде отрицателен
резултат, това изпитване и всички предхождащи
го изпитвания, чиито резултати биха могли да
бъдат под влияние на разглежданото изпитване,
трябва да бъдат повторени, след елиминиране
на дефекта.
Чл. 71. (1) Съпротивлението на изолацията, измерено с изпитвателно напрежение,
определено съгласно табл. 19, се приема за
съответстващо, ако всяка верига с отсъединени
потребители има съпротивление на изолацията не по-малко от съответстващата стойност,
дадена в табл. 19.
Таблица 19
Минимални стойности за съпротивление на
изолацията
Номинално
напрежение на
веригата, V

Изпитвателно
постоянно напрежение, V

Съпротив
ление на
изолацията,
МΩ

БСНН и ПСНН

250

> 0,5

До 500 V, вкл.
ФСНН

500

> 1,0

Над 500 V

1000

> 1,0

(2) Когато устройства за защита от пренапрежения, породени от мълния или друго
оборудване, могат да повлияят на измерването
или да бъдат повредени, такова оборудване
трябва да бъде разединено преди измерване на
съпротивлението на изолацията. Когато практически не е възможно да се разедини такова
оборудване (например инсталационни контакти,
съдържащи устройства за защита от пренапрежения, породени от мълния), изпитвателното
напрежение за съответната верига може да бъде
намалено до 250 V постоянно напрежение, но
съпротивлението на изолацията трябва да има
стойност най-малко 1 MΩ.
Чл. 72. Ефективността на мерките за защита при индиректен допир чрез автоматично
изключване на захранването се проверява,
както следва:
1. проверката за схема TN включва:
а) измерване на импеданса на контура при
дефект; алтернативно, когато изчисленията
за импеданса на контура при дефект или за
съпротивленията на защитните проводници са

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

достъпни и когато разположението на уредбата
позволява проверка на дължината и напречното сечение на проводниците, проверката за
електрическата непрекъснатост на защитните
проводници е достатъчна;
б) проверка на характеристиките и/или на
ефективността на свързаните защитни устройства, както следва:
– на устройствата за защита срещу свръхтокове чрез визуален преглед (например проверка на настройката за мигновено действие
или със закъснение на прекъсвачите, проверка
на номиналния ток и на типа на стопяемите
предпазители);
– на прекъсвачите за токове с нулева последователност чрез визуален преглед и чрез
изпитване;
в) проверка на продължителността на периода на изключване на прекъсвачите за токове
с нулева последователност, която се извършва
в следните случаи:
– за многократно използвани прекъсвачи
за токове с нулева последователност;
– при допълнения или изменения на съществуваща уредба, когато съществуващите
прекъсвачи за токове с нулева последователност са били използвани като разединяващи
устройства;
2. проверката за схема ТТ включва:
а) измерване на съпротивлението на заземителя (RA) за достъпните токопроводими
части на уредбата;
б) проверка на характеристиките и/или на
ефективността на свързаните защитни устройства, както следва:
– на устройствата за защита срещу свръхтокове чрез визуален преглед (например проверка на настройката за мигновено действие
или със закъснение на прекъсвачите, проверка
на номиналния ток и на типа на стопяемите
предпазители);
– на прекъсвачите за токове с нулева последователност чрез визуален преглед и чрез
изпитване;
в) проверка на времената за изключване на
прекъсвачите за токове с нулева последователност, която се извършва в следните случаи:
– за многократно използвани прекъсвачи
за токове с нулева последователност;
– при допълнения или изменения на съществуваща уредба, когато съществуващите
прекъсвачи за токове с нулева последователност са били използвани като разединяващи
устройства;
3. проверката за схема IT включва:
а) изчисление или измерване на тока в случай на първи дефект във фазов или неутрален
проводник, като измерване се извършва само
ако изчислението не е възможно поради факта,
че всички параметри не са известни;
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б) проверка както за схема ТN съобразно
т. 1, когато при втори дефект в друга верига
условията са аналогични на тези за схема ТN;
в) проверка както за схема ТТ съобразно
т. 2, когато при втори дефект в друга верига
условията са аналогични на тези за схема ТТ.
Чл. 73. (1) Чрез функционалните изпитвания
се проверява дали градивните елементи на
електрическата уредба са монтирани правилно
и са инсталирани и настроени съобразно изиск
ванията на проекта, приложимите нормативни
актове и указанията на производителите.
(2) Защитните устройства се подлагат на
функционални изпитвания, ако е необходимо,
за да се провери дали те са правилно инсталирани и настроени (регулирани).
Чл. 74. (1) За резултатите от началната
проверка се изготвя начален доклад.
(2) Началният доклад включва:
1. отчет за извършените прегледи;
2. подробен отчет за изпитаните вериги и
резултатите от изпитванията.
(3) В подробния отчет за изпитаните вериги
и резултатите от изпитванията трябва да са
идентифицирани всички вериги, включително
защитните устройства, и трябва да се дават
резултатите от изпитванията и взетите мерки.
(4) При начална проверка на изменения или
допълнения на съществуваща уредба докладът
може да съдържа препоръки за поправки и
усъвършенствания, ако са уместни.
(5) Началният доклад трябва да дава препоръка за периода между датата на началната
проверка и датата на първата периодична
проверка.
(6) Началният доклад трябва да бъде под
писан или заверен по друг начин от едно или
повече квалифицирани лица, компетентни в
областта на проверката.
Чл. 75. Всички дефекти или пропуски,
установени при началната проверка, трябва
да бъдат отстранени (елиминирани), преди
изпълнителят да обяви, че уредбата отговаря
на изискванията.
Г л а в а
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ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 76. Завършените електромонтажни
работи се приемат при условията и по реда
на чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Наредба № 3 от 2007 г. за
технически правила и нормативи за контрол и
приемане на електромонтажните работи (ДВ,
бр. 78 от 2007 г.).
Чл. 77. Техническите протоколи и актовете за въвеждане в експлоатация трябва да
са оформени преди пускането на съответната
електрическа уредба в пробна експлоатация.
Чл. 78. (1) Приемателно-предавателната
документация трябва да съдържа най-малко:
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1. актове за скрити работи при изграждане
на заземители и полагане на силови захранващи кабели;
2. протоколи за измерване на съпротивлението на основните заземители без разделяне
с естествените заземители и за съпротивление
на повторните заземители с разделяне от основните заземители;
3. протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани
елементи;
4. протоколи за измерено съпротивление на
изолацията, а в случаите по чл. 66, ал. 2 – и
протоколи за проверка на електрическата якост
на изолацията;
5. протоколи за измерен импеданс на контурите „фаза – неутрала“, „фаза – защитен
проводник“ и/или „фаза – проводник PEN“;
6. окончателни принципни и монтажни
електрически схеми;
7. указания за провеждане на поддръжката.
(2) При въвеждането в експлоатация на
електрически уредби се представят и други
документи, свързани с осигуряване на безопасността, като:
1. актове за проверка и установяване на
работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на
безопасността са предвидени такива;
2. протоколи за съответствие на предупредителните надписи и маркировката на таблата,
кабелите, съоръженията и др.;
3. протоколи за съответствие с изискванията
за защита срещу поражения от електрически
ток по следните показатели:
а) защита срещу директен допир;
б) защита при индиректен допир;
4. инструкции за безопасност при експлоатацията и други документи, определени в проекта.
Чл. 79. За осигуряване на защитата срещу
поражения от електрически ток при приемането
на електрически уредби, на части и на отделни
съоръжения (оборудване) от тях проверките
трябва да се извършват, както следва:
1. проверката на съпротивлението на заземителните уредби и качеството на електрическите
връзки на заземителните уредби с елементите,
които подлежат на заземяване, се извършва
преди подаване на напрежение и в съответствие
с изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за
технически правила и нормативи за контрол и
приемане на електромонтажните работи;
2. проверката на съпротивлението на електрическата изолация се извършва преди подаване
на напрежение и в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за технически
правила и нормативи за контрол и приемане
на електромонтажните работи;
3. проверката на защитата срещу директен допир се извършва след окончателното завършване
на електромонтажните работи в съответствие
с изискванията на приложение № 1;

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

4. проверката на защитата при индиректен допир се извършва след окончателното
завършване на електромонтажните работи и
след подаване на напрежение по постоянна
схема в съответствие с изискванията на приложение № 1.
Г л а в а
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ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
Чл. 80. Параметрите и показателите на
електрическите уредби, които са предвидени
в проекта, реализирани при изграждането и
проверени при въвеждането в експлоатация,
трябва да се поддържат в процеса на нормална
експлоатация на уредбите.
Чл. 81. Поддръжката се извършва в съответствие с проекта и при спазване изискванията
на Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа
експлоатация на енергообзавеждането (ДВ,
бр. 26 от 2008 г.).
Чл. 82. (1) Обхватът и сроковете за извършване на периодичните проверки и плановите
ремонти, които не са определени в Наредба
№ 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация
на енергообзавеждането и не са посочени в
проекта, се определят от длъжностното лице,
което отговаря за енергийното стопанство,
назначено със заповед на собственика (ползвателя) на електрическата уредба.
(2) С определения обхват на периодичните
проверки трябва да може да се покаже, че са
изпълнени изискванията за:
1. осигуряване на безопасността на хора и
домашни животни срещу поражения от електрически ток и изгаряния;
2. осигуряване на защита против увреждане
на собственост от огън и висока температура,
явяващи се в резултат на инсталационен дефект;
3. отсъствие на повреди, компрометиращи
безопасността;
4. идентификация на дефектите на уредбата
и отклоненията от изискванията, които могат
да предизвикат опасности.
Чл. 83. При периодичните проверки трябва
да бъдат взети мерки, предписани в проекта
или в приложими нормативни актове, за да се
гарантира, че периодичната проверка не може
да предизвика опасност за хора или домашни
животни и няма да доведе до увреждане на
собственост и оборудване дори ако съответната
верига има дефект.
Чл. 84. (1) Честотата на периодичните проверки се определя съобразно типа на уредбата
и оборудването, неговото използване и функциониране, честотата и качеството на поддържането (техническото обслужване) и външните
въздействия, на които е подложена уредбата.
(2) Резултатите и препоръките от предходни доклади за периодични проверки, ако има
такива, трябва да бъдат взети под внимание.
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(3) За уредба с ефективна система за профилактично обслужване при нормално функциониране периодичната проверка може да бъде
заменена с адекватен режим на непрекъснат
контрол и обслужване на уредбата и на цялото
оборудване от квалифицирани лица, като се
водят и съхраняват съответни отчети (записи).
Чл. 85. (1) Периодичните проверки се извършват от квалифицирани лица, компетентни
в тази област.
(2) След завършване на периодичната
проверка на съществуваща уредба се изготвя
периодичен доклад, който включва подробности за тези части на уредбата и за границите
на проверката, обхваната от доклада, заедно
с отчет за резултатите от проверката и изпитванията, включително всеки установен дефект
(несъответствие).
(3) Периодичният доклад може да съдържа
препоръки за поправки и за усъвършенствания
като привеждане на уредбата в съответствие с
нормите, ако е уместно.
(4) Периодичният доклад трябва да бъде
подписан или заверен по друг начин от едно
или повече квалифицирани лица, компетентни
в областта на проверката.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безопасно свръхниско напрежение“ (означение БСНН, на английски език SELV) е
свръхниско напрежение, което се получава от
източник със защитно разделяне – например
трансформатор за безопасност или еквивалентен източник, при което нито една точка от
вторичната верига няма връзка със земята, а
достъпните за допиране токопроводими части
не са преднамерено свързани със земята или
със защитен проводник.
2. „Предпазно свръхниско напрежение“
(означение ПСНН, на английски език PELV)
е безопасно свръхниско напрежение, което се
получава от източник със защитно разделяне – например трансформатор за безопасност
или еквивалентен източник, при което вторичната верига може да има точка, свързана
със земята, а достъпните токопроводими части
могат да са заземени или свързани със защитен
проводник.
3. „Функционално свръхниско напрежение“
(означение ФСНН, на английски език FELV) е
свръхниско напрежение, което се получава от
източник без защитно разделяне – например
трансформатор само с основна изолация, а
достъпните токопроводими части са свързани
със защитния проводник на първичната верига.
Функционалното свръхниско напрежение се
използва само за функционални цели, а не за
цели на безопасността.
4. „Напрежение без пулсации“ е изправено
напрежение, чиито пулсации не превишават
10 % ефективна стойност, като най-голямата
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стойност на максимума не превишава 70 V
за номинално постоянно напрежение 60 V и
съответно 140 V за номинално постоянно напрежение 120 V.
5. „Допирно напрежение (напрежение при
допир)“ е напрежение, възникващо при повреда
на изолация между части, едновременно достъпни за допиране.
6. „Изчислително допирно напрежение“ е
най-високото допирно напрежение, което може
да възникне при дефект на изолация с незначителен импеданс в електрическата уредба.
7. „Допустимо допирно напрежение“ (UL)
е най-високото допирно напрежение, за което
се допуска да се задържи неограничено дълго
време при определени условия на външни
въздействия.
8. „Достъпна токопроводима част (корпус)“
е токопроводима част на електрическо съоръжение, която е достъпна за допиране и която
нормално не е под напрежение, но може да
попадне под напрежение при повреда на изо
лация.
9. „Непринадлежаща на уредбата токо
проводима част (странична токопроводима
част)“ е токопроводима част, която не е част
от електрическата уредба, но е в състояние да
разпространява потенциал, обикновено потенциала на земята.
10. „Изравняване на потенциалите“ е електрическа връзка между различни достъпни
токопроводими части и непринадлежащи (чужди) на уредбата части, осигуряваща им един
и същ потенциал или приблизително равни
потенциали.
11. „Електрическа верига (верига)“ е част от
електрическа уредба, защитена срещу свръхтокове чрез едно или повече защитни устройства.
12. „Крайна верига (токов кръг)“ е електрическа верига, свързана директно към потребители на електрическа енергия или към
инсталационни контакти.
13. „Изчислителен ток на веригата“ е стойност
на тока, която трябва да се отчита при избора
на характеристиките на частите на веригата.
При непрекъсната работа изчислителният ток
съответства на допустимия ток на натоварване
на веригата при нормална работа. При прекъсвана работа се разглежда еквивалентният
в термично отношение ток, който при непрекъсната работа загрява частите на веригата до
същата температура.
14. „Допустим ток за проводник“ е установената стойност на тока, който може да
преминава през проводника при определени
условия, като неговата установена температура
не превишава определена стойност.
15. „Свръхток“ е всеки ток, който превишава
номиналния (обявения) ток.
16. „Ток на претоварване“ е свръхток, който
може да се появи в електрически изправна
верига.
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17. „Разединяване“ е действие, чрез което
се осигурява изключване на напрежението на
цялата уредба или на част от нея, като за целите на безопасността уредбата или съответната
част от нея се отделя от всички източници на
електрическа енергия.
18. „Изключване за механично обслужване“
е действие, с което се прекъсва електрическото
захранване на част или на части от оборудване
с оглед избягване на опасности, различни от
тези, дължащи се на електрически ток или на
електрическа дъга, по време на неелектрически
работи върху оборудването.
19. „Аварийно изключване“ е действие за
възможно най-бързо отстраняване на внезапно
възникнала опасност.
20. „Квалифицирано лице“ е лице, което има
подходящо образование и достатъчен опит, за да
избягва опасности и да предотвратява рискове,
които може да създаде електричеството.
21. „Инструктирано лице“ е лице, на което
са дадени достатъчно инструкции или което е
под контрола на квалифицирано лице, за да
избягва опасности и да предотвратява рискове,
които може да създаде електричеството.
22. „Лице без подготовка“ е лице, което не
е нито квалифицирано, нито инструктирано.
23. „Проверка“ е действие, посредством
което се проверява съответствието с определени изисквания. Проверката включва преглед,
измерване и/или изпитване.
24. „Преглед (външен преглед)“ е визуален
преглед на документация, елемент или съвкупност от елементи на електрическа уредба
за установяване на съответствие с определени
изисквания.
25. „Измерване“ е дейност, която се извършва с предписано средство за измерване
за установяване на стойностите на величина
за количествено оценяване на съответствието
с определено изискване.
26. „Изпитване“ е дейност, която се извършва
с предписано съоръжение за качествено оценяване на съответствието с определено изиск
ване – например „издържа“ или „не издържа“
изпитвателно напрежение 1 kV за 1 min.
27. „Поддържане“ е съвкупност от техничес
ки, организационни и контролни действия за
осигуряване на нормалното експлоатационно
състояние на електрическата уредба и на нейната надеждност, безаварийност и безопасност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 18,
ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отменя
Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в
сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79
и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и
бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.).
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§ 3. (1) Започналите производства по одоб
ряване на инвестиционни проекти и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване
на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасянето
на инвестиционния проект за одобряване от
компетентния орган.
§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството: Р. Плевнелиев
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма: Тр. Трайков
Приложение № 1
към чл. 33, ал. 1
Защита срещу поражения от електрически ток
В приложението са определени основните изиск
вания за защита срещу поражения от електрически
ток по отношение на основната защита (защита
срещу директен допир) и на защитата при дефект
на изолация (защита при индиректен допир) на
хора и животни, като се разглежда прилагането и
координирането на тези изисквания по отношение
на външни въздействия.
1. Общи изисквания
1.1. Защитните мерки се състоят от:
– подходяща комбинация за осигуряване на
основна защита и независимо осигуряване на
защита при късо съединение, или
– предоставяне на подобрена защита, която
обхваща както основната защита, така и защитата
при късо съединение.
Допълнителна защита е част от защитна мярка,
която се предвижда при определени условия на
външни въздействия както при разполагане на
специални места.
1.2. Във всяка част на уредбата трябва да бъдат
взети една или повече защитни мерки, като се
отчитат условията на външни въздействия.
Обикновено се прилагат следните защитни
мерки:
– автоматично изключване на захранването;
– двойна или усилена изолация;
– електрическо разделяне на захранването;
– безопасно свръхниско напрежение (БСНН)
и предпазно свръхниско напрежение (ПСНН).
1.3. Мерките за защита, определени в т. 8 – затруднен достъп или разполагане на недостъпни
места, се прилагат, когато до тези места има достъп
само квалифициран персонал или друг персонал
под наблюдението на квалифициран персонал.
1.4. Когато някои от условията за прилагането
на защитна мярка не могат да бъдат удовлетворени,
трябва да се приложат допълнителни мерки така,
че да се осигури същото ниво на безопасност.
1.5. Различните защитни мерки, приложени
за една уредба или за част от уредба или в рамките на едно оборудване, не трябва да си влияят
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взаимно, и по-специално отпадането на една от
защитните мерки не трябва да води до нарушаване
на функционалността на другите защитни мерки.
1.6. Осигуряването на защита при дефект (защита при индиректен допир) може да се пропусне
при следното оборудване:
– метални опори на изолаторите на въздушни
линии, които са свързани със сградата и са извън
зоната на ръчния обсег;
– армирани със стомана бетонни колони на
въздушни линии, за които арматурата е недостъпна;
– достъпни токопроводими части, които
поради малките си размери (около 50 × 50 mm)
или поради тяхното разположение не могат да
бъдат хванати или да влязат в контакт с част от
човешкото тяло, при условие че свързването към
защитен проводник може да се осъществи много
трудно или не може да бъде надеждно;
– метални тръби или други метални защитни
обвивки на оборудване съгласно т. 3.
2. Защитна мярка „автоматично изключване
на захранването“
2.1. Общи положения
Автоматичното изключване на захранването е
защитна мярка, при която:
– основната защита се осъществява посредством основната изолация на тоководещите части
или чрез бариери или покрития в съответствие
с т. 7, и
– защитата при дефект се осъществява от
защитно еквипотенциално заземяване и автоматично изключване в случай на дефект на изолация
в съответствие с т. 2.3 – 2.6, като не се изключва
използване на електрооборудване от клас II на
защита срещу поражения от електрически ток.
Допълнително могат да се приложат и защитни мерки чрез защитни прекъсвачи за токове с
нулева последователност (дефектнотокова защита)
с ток на задействане, непревишаващ 30 mA, в
съответствие с т. 6.1.
2.2. Изисквания към основната защита (защита
срещу директен допир)
Всяко електрическо оборудване трябва да
съответства на приложимите за него условия за
осъществяване на основна защита (защита срещу
директен допир), описани в т. 7, или когато това
е приложимо – в т. 8.
2.3. Изисквания към защитата при дефект
(защита при индиректен допир)
2.3.1. Заземяване и защитно изравняване на
потенциалите
2.3.1.1. Заземяване
Достъпните токопроводими части трябва да са
свързани към защитен проводник при специфичните условия за всеки тип схема на заземяване,
както това е посочено в т. 2.4 – 2.6.
Токопроводимите части, които са достъпни за
едновременно допиране, трябва да са свързани
към една и съща заземителна система поотделно,
на групи или общо.
Защитните проводници трябва да съответстват
на изискванията, определени в приложение № 7.
Всяка верига трябва да има свой защитен проводник, свързан към съответната защитна клема.
2.3.1.2. Защитна еквипотенциална връзка
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Във всяка сграда към главната защитна еквипотенциална връзка трябва да са свързани заземителният проводник, главната защитна клема и
следните токопроводими елементи:
– металните тръби в сградата за обществени
услуги, например за газ, вода и др.;
– токопроводимите конструктивни елементи,
когато са достъпни при нормална употреба, инсталации за централно отопление и за кондициониране
на въздуха, ако има такива;
– металната арматура на конструкционен
бетон, когато арматурата е достъпна и надеждно
взаимносвързана.
Когато токопроводимите елементи навлизат в
сградата, те също трябва да са свързани колкото
е възможно по-близо до мястото на навлизането
им в сградата.
Проводниците на защитно изравняване на
потенциалите трябва да съответстват на изискванията, определени в приложение № 7.
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Всички метални екрани на телекомуникационните кабели трябва да са свързани към главната
защитна еквипотенциална връзка, като се вземат
предвид изискванията на собствениците или операторите на кабелите.
2.3.2. Автоматично изключване в случай на
дефект
2.3.2.1. С изключение на случаите, описани в
т. 2.3.2.5 и 2.3.2.6, защитното устройство трябва
автоматично да изключва захранването на веригата
или на оборудването в случай на дефект с пренебрежимо малък импеданс между тоководещата част
и достъпните токопроводими части или защитен
проводник във веригата или оборудването за време,
предписано в т. 3.2.2, 3.2.3 или 3.2.4.
2.3.2.2. Максималните времена за изключване,
посочени в таблицата, се прилагат за крайни вериги, чийто обявен ток не превишава 32 А.

Максимални времена за изключване
Схема

50 V < U0 ≤ 120 V
s

120 V < U0 ≤ 230 V
s
A.C.

D.C.

230 V < U0 ≤ 400 V
s

A.C.

D.C.

A.C.

TN

0,8

Забележка

0,4

5

0,2

TT

0,3

Забележка

0,2

0,4

0,07

D.C.

U0 > 400 V
s
A.C.

D.C.

0,4

0,1

0,1

0,2

0,04

0,1

Когато при схема TT времето за изключване се изпълнява от устройство за защита срещу свръхт окове
и при наличието на сигурна връзка за изравняване на потенциалите в уредбата, могат да бъдат приложени максималните времена за изключване за схема TN.
U0 е номиналното напрежение между фаза и земя както при променливо, така и при постоянно
напрежение.
Забележка. Време за изключване може да бъде предписано и на основания, различни от защита срещу
поражения от електрически ток.
2.3.2.3. При схемите TN се допуска време за изключване, непревишаващо 5 s, за разпределителни
вериги и вериги, необхванати от т. 2.3.2.2.
2.3.2.4. При схемите ТТ се допуска време за изключване, непревишаващо 1 s, за разпределителни
вериги и вериги, необхванати от т. 2.3.2.2.
2.3.2.5. За уредби с номинално напрежение U0, по-голямо от 50 V променливо или от 120 V постоянно,
автоматичното изключване във времената, предписани съответно в т. 2.3.2.2, 2.3.2.3 или 2.3.2.4, не се
налага, ако в случай на дефект спрямо защитния проводник или земята напрежението между източника
и земята се намали за не повече от съответното време, предписано в табл. 1, или от 5 s (което е приложимо) до 50 V за променливо или 120 V за постоянно напрежение или до по-ниски стойности. В такива
случаи автоматичното изключване трябва да се разглежда по съображения, различни от тези за защита
срещу поражения от електрически ток.
2.3.2.6. Когато автоматичното изключване съгласно т. 2.3.2.1 не може да се постигне за времената,
предписани съответно в т. 2.3.2.2, 2.3.2.3 или 2.3.2.4, трябва да се предвиди допълнителна връзка за защитно изравняване на потенциалите съгласно т. 6.2.
2.3.3. Допълнителна защита
При променливи напрежения допълнителна защита чрез прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектнотокова защита) съобразно т. 6.1 трябва да е предвидена за:
– щепселни съединения с номинален ток, непревишаващ 20 А, които се предвижда да бъдат използвани от лица без подготовка или за обща употреба, и
– преносимо оборудване с номинален ток, непревишаващ 32 А, предвидено за работа на открито.
2.4. Схема TN
2.4.1. При схемите TN надеждността на заземяването на уредбата зависи от сигурността на заземяването на проводниците PE или РЕN. Когато заземяването е осигурено чрез обществена захранваща
или подобна мрежа, съответствието с необходимите условия е отговорност на оператора на тази мрежа.
Примери за необходими условия са:
– проводникът PEN да е заземен в множество точки и да е инсталиран по такъв начин, че да се
минимализира рискът от прекъсване на проводника PEN;
– RB/RE ≤ 50 V / (U0 – 50 V),
където:
RB е съпротивлението на всички паралелни заземители, Ω;
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RE – минималното контактно съпротивление на
токопроводимите части, които не са свързани към
защитен проводник, през които може да протича
ток при дефект фаза – земя, Ω;
U 0 – номиналното променливо напрежение
спрямо земя (ефективна стойност), V.
2.4.2. Неутралната или средната точка на зах
ранващата мрежа трябва да е заземена. Когато
неутралната или средната точка не е достъпна
или няма такава точка, трябва да е заземен един
фазов проводник.
Достъпните токопроводими части на уредбата
трябва да са свързани чрез защитен проводник
към главната защитна клема на уредбата, която
трябва да е свързана с неутралната точка на електрозахранването.
Когато има други възможности за ефективно
заземяване, се препоръчва защитният проводник да
се свърже, където това е възможно. Многократното
заземяване в допълнителни точки, разпределени
колкото е възможно по-равномерно, може да
бъде необходимо, за да се осигури запазването
на потенциала на защитния проводник в случай
на дефект, колкото е възможно по-близък до този
на земята.
В големи сгради, като високоетажни блокове,
не е възможно допълнително заземяване на защитните проводници по практически причини. В
такива сгради защитното изравняване на потенциалите заземяване между защитните проводници
и достъпните токопроводими части изпълнява
подобна функция.
Препоръчва се защитните проводници PE
и PEN да се заземяват там, където те влизат в
сградите или помещенията, като се отчита и всеки
отклонен ток на неутралната точка.
2.4.3. При фиксирани инсталации един проводник може да служи едновременно като защитен
и неутрален (проводник PEN), при условие че са
спазени изискванията на приложение № 7. Във
веригата на проводника PEN не трябва да се
свързват никакви устройства за прекъсване или
превключване.
2.4.4. Характеристиките на защитните устройства (т. 2.4.5) и импедансите на веригите трябва
да отговарят на следното изискване:
Z s × I a ≤ U 0,
където:
Zs е импедансът, Ω, на контура на дефекта,
включващ:
– токоизточника;
– фазовия проводник към точката на дефекта, и
– защитния проводник между точката на дефекта и източника;
I a – токът, A, предизвикващ задействане на
устройството за автоматично изключване в границите на времето, определено по т. 2.3.2.2 или
2.3.2.3; когато се използва защитен прекъсвач
за токове с нулева последователност, токът Ia е
номиналният ток на задействане на прекъсвача,
осигуряващ изключване за времето, определено
съгласно т. 2.3.2.2 или 2.3.2.3;
U 0 – номиналното напрежение (променливо
или постоянно) спрямо земя, V.
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2.4.5. При схема TN за защита при дефект (индиректен допир) могат да се използват следните
защитни устройства:
– устройства за защита срещу свръхтокове;
– прекъсвачи за защита срещу токове с нулева
последователност.
Прекъсвачи за защита срещу токове с нулева
последователност не трябва да се използват при
схема TN-C.
Когато при схема TN-C-S се използва прекъсвач за токове с нулева последователност, от
страната на товара не трябва да има проводник
PEN. Връзката между защитния проводник PE с
проводника PEN трябва да е извършена от страна
на източника (преди прекъсвача за токове с нулева
последователност).
2.5. Схема TT
2.5.1. Всички достъпни токопроводими части, защитени общо чрез едно и също защитно
устройство, трябва да са свързани чрез защитни
проводници и присъединени към заземител, общ
за всички тези части. Когато се използват няколко
последователно разположени защитни устройства,
това изискване се прилага поотделно за всички
достъпни токопроводими части, защитени чрез
съответното устройство.
Неутралната или средната точка на захранващата мрежа трябва да е заземена. Когато неутралната
или средната точка не е достъпна или няма такава,
трябва да е заземен един фазов проводник.
2.5.2. При схемите ТТ за защита при дефект
(защита при индиректен допир) се използват основно прекъсвачи за защита срещу токове с нулева
последователност. Алтернативно, за защита при
дефект (защита при индиректен допир) могат да
се използват устройства за защита срещу свръхтокове, при условие че е осигурена надеждно и
постоянно ниска стойност на Zs.
2.5.3. Когато за защита при дефект (защита при
индиректен допир) се използват прекъсвачи за
защита срещу токове с нулева последователност,
трябва да са изпълнени следните условия:
– времето за изключване да е съгласно т. 2.3.2.2
или 2.3.2.3, и
– Ra × IΔn ≤ 50 V,
където:
Ra e сумата от съпротивленията, Ω, на заземителя и защитния проводник за заземяване на
достъпните токопроводими части;
IΔn – номиналният ток, А, на задействане на
прекъсвача за токове с нулева последователност.
2.5.4. Когато се използва устройство за защита
срещу свръхтокове, трябва да е изпълнено следното изискване:
Z s × I a ≤ U 0,
където:
Zs е импедансът, Ω, на контура на дефекта,
включващ:
– токоизточника;
– фазовия проводник към точката на дефекта;
– защитния проводник за заземяване на достъпните токопроводими части;
– заземителния проводник;
– заземителя на уредбата;
– заземителя на източника;
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I a – токът, A, предизвикващ автоматичното
прекъсване чрез защитното устройство в границите
на времето, предписано в т. 2.3.2.2 или 2.3.2.4;
U 0 – номиналното напрежение (променливо
или постоянно) между фаза и земята, V.
2.6. Схема IT
2.6.1. При схема IT тоководещите части трябва да са изолирани от земята или свързани със
земята посредством импеданс с достатъчно голямо съпротивление. Тази връзка се прави или в
неутралната точка на уредбата, или в изкуствена
неутрална точка. Последната може да е свързана
директно със земя, ако съответстващият хомополярен импеданс има достатъчна стойност. Когато
няма никаква неутрална или средна точка, един
фазов проводник може да се свърже към земя
през импеданс.
При първи дефект спрямо достъпна токопроводима част или земя токът на дефекта е малък
и автоматично изключване съобразно т. 2.3.2 не е
задължително, ако условието на т. 2.6.2 е спазено.
Във всеки случай трябва също така да бъдат взети
мерки за избягване на риска от опасни патофизио
логични ефекти за хора в контакт с достъпни за
едновременно допиране токопроводими части в
случай на два или повече едновременни дефекта.
2.6.2. Достъпните токопроводими части трябва
да са заземени поотделно, на групи или общо.
Следните условия трябва да са изпълнени:
– при променливотокови мрежи – RА × Id ≤ 50 V;
– при постояннотокови мрежи – RА × Id ≤ 120 V,
където:
RА e сумата от съпротивленията, Ω, на заземителния електрод и защитните проводници за
заземяване на достъпните токопроводими части;
Id – токът на дефект, А, в случай на пръв дефект с малък импеданс между фазов проводник
и достъпна токопроводима част; стойността на Id
отчита токовете на утечка и общия импеданс на
заземяването на електрическата уредба.
2.6.3. При схемите IT се използват следните
устройства за контрол и защита:
– устройства за контрол на изолацията;
– устройства за контрол на токовете с нулева
последователност;
– устройства за локализация на мястото на
дефекта;
– устройства за защита срещу свръхтокове;
– прекъсвачи за защита от токове с нулева
последователност.
2.6.3.1. В случаите, когато схеми IT се използват
за осигуряване на непрекъснатост на захранването,
се използват устройства за контрол на изолацията,
които да индикират възникването на първи дефект
на тоководеща част спрямо достъпна токопроводима част или земя. Тези устройства трябва да
задействат звукова и/или визуална сигнализация,
която да продължава, докато има дефект.
Ако има и звуков, и визуален сигнал, допустимо
е да бъде изключен звуковият сигнал.
2.6.3.2. С изключение на случая, когато защитното устройство е въведено в действие, за да
прекъсне захранването при първи дефект, може да
се инсталира устройство за контрол на токовете с
нулева последователност или устройства за локализация на мястото на дефекта с цел да се индикира
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възникването на първи дефект на тоководеща част
спрямо достъпна токопроводима част или земя.
Това устройство трябва да задейства звукова и/
или визуална сигнализация, която да продължава,
докато има дефект.
Ако има и звуков, и визуален сигнал, допустимо е да бъде прекъснат звуковият сигнал, но
визуалният сигнал трябва да продължава до отстраняване на дефекта.
2.6.4. След възникването на първи дефект условията за автоматично изключване на захранването
в случай на последващ втори дефект в различни
тоководещи проводници са, както следва:
а) когато достъпни токопроводими части са
взаимносвързани чрез защитен проводник и общо
заземени в рамките на същата заземителна система,
условията за схема TN са приложими, и:
когато неутралният проводник в променливотокови мрежи или средният проводник в постояннотокови мрежи не са изведени, трябва да е
изпълнено следното условие:
2IaZs ≤ U,
а когато неутралният проводник в променливотокови мрежи или средният проводник в
постояннотокови мрежи са изведени, трябва да е
изпълнено следното условие:
2IaZ's ≤ U0,
където:
U0 е номиналното напрежение (променливо или
постоянно), V, между фазов проводник и неутрален
или среден проводник;
U – номиналното напрежение (променливо
или постоянно), V, между фазовите проводници;
Zs – импедансът, Ω, на контура на дефекта,
съставен от фазов проводник и защитния проводник на веригата;
Z's – импедансът, Ω, на контура на дефекта,
съставен от неутралния проводник и защитния
проводник на веригата;
I a – токът, A, предизвикващ автоматичното
сработване на защитното устройство в границите
на времето, предписано в т. 2.3.2.2 за схема TN
или в т. 2.3.2.3;
б) когато достъпните токопроводими части са
заземени на групи или поотделно, трябва да бъде
спазено следното условие за защита:
RА × Iа ≤ 50 V,
където:
RА e сумата от съпротивленията, Ω, на заземителя и на защитния проводник за заземяване на
достъпните токопроводими части;
I а – токът, А, предизвикващ автоматичното
сработване на защитното устройство за време, съответстващо на таблицата по т. 2.3.2.2, аналогично
на схема TT по т. 2.3.2.2 или за време по т. 2.3.2.4.
2.7. Функционално свръхниско напрежение
(ФСНН)
2.7.1. Общи положения
Когато по функционални причини номиналното
напрежение не превишава 50 V променливо или
120 V постоянно, но не са изпълнени всички условия по т. 5 за безопасно свръхниско напрежение
(БСНН) или за предпазно свръхниско напрежение (ПСНН) и когато БСНН или ПСНН не са
необходими, трябва да се вземат допълнителни
мерки, описани в т. 2.7.2 и 2.7.3, за да се осигури
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основната защита (защита срещу директен допир)
и защитата при дефект (защита при индиректен
допир). Тази комбинация от мерки е известна като
функционално свръхниско напрежение (ФСНН).
2.7.2. Изисквания за основна защита (защита
срещу директен допир)
Основната защита се осигурява посредством
един от двата метода:
– основна изолация, съответстваща на минималното изпитвателно напрежение за първичната
верига на източника на свръхниското напрежение;
– защитни прегради или обвивки.
2.7.3. Изисквания за защита при дефект (защита
при индиректен допир)
Достъпните токопроводими части на оборудването на токовия кръг с функционално свръхниско
напрежение трябва да са свързани към защитния
проводник на основния кръг на източника, при
условие че основният кръг е обект на защита с
автоматично изключване на захранването съобразно т. 2.3 – 2.6.
2.7.4. Източници
Източниците за захранване на ФСНН трябва
да са или трансформатори с обикновено разделяне
на намотките, или да отговарят на т. 2.3.
Когато веригата за функционално свръхниско
напрежение се захранва от верига с по-високо
напрежение посредством устройство, което не
осигурява поне обикновено разделяне между входа
и изхода с функционално свръхниско напрежение,
като например автотрансформатор, потенциометър,
полупроводниково устройство и др., изходната верига се приема за разширение на входната верига
и за нея трябва да бъде приложена същата защитна мярка, която е приложена за входната верига.
2.7.5. Щепселни съединения (щепсели и контакти)
Щепселите и контактите на веригите с функционално свръхниско напрежение трябва да отговарят
на следните изисквания:
– щепселите да не могат да се включват в
контакти за друго напрежение;
– контактите да не позволяват включване на
щепсели за други напрежения;
– контактите да предоставят връзка със защитен проводник.
3. Защитна мярка „двойна или усилена изолация“
3.1. Общи положения
3.1.1. Двойната или усилената изолация е защитна мярка, при която:
– основната защита се осигурява от основната
изолация, а защитата при дефект се осигурява от
допълнителна изолация, или
– основната защита и защитата при дефект се
осигуряват от усилена изолация на тоководещите
части и достъпните токопроводими части.
Тази защитна мярка предотвратява възникването
на опасно напрежение в достъпните токопроводими части на електрическото оборудване при
компрометиране на основната изолация.
3.1.2. Двойната и усилената изолация са приложими за всички случаи освен ограниченията,
посочени от производителя в съпроводителната
документация на оборудването.
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3.1.3. Когато тази защитна мярка ще се използва като единствена защитна мярка (т.е. там,
където токов кръг или част от уредбата ще се
състои изцяло от оборудване с двойна или усилена
изолация), трябва да се провери дали кръгът или
частта от уредбата, за която се прилага мярката,
ще е под ефективно наблюдение при нормална
експлоатация така, че няма да се допусне извършване на промяна, която да застраши ефективността
на защитната мярка. Следователно тази защитна
мярка не трябва да се прилага за кръгове, които
включват инсталационни контакти, или където
потребител може да смени части от оборудването
без надзор.
3.2. Изисквания за основната защита (защита
срещу директен допир) и защитата при дефект
(защита при индиректен допир)
3.2.1. Електрическо оборудване
Когато двойната или усилената изолация се
използва за цялата уредба или за част от уредбата,
електрическото оборудване трябва да отговаря на
изискванията на следните точки:
– т. 3.2.1.1, или
– т. 3.2.1.2 и 3.2.2, или
– т. 3.2.1.3 и 3.2.2.
3.2.1.1. Електрическото оборудване трябва да
бъде от следните видове, подложени на типови
изпитания и маркирани съобразно приложимите
за тях правила:
– електрическо оборудване, което има двойна
или усилена изолация (оборудване от клас II на
защита срещу поражения от електрически ток);
– електрическо оборудване, описано в съответния продуктов стандарт като еквивалентно на
клас II, например електрически табла с тотална
изолация.
3.2.1.2. Допълнителна изолация, която обхваща
електрическо оборудване само с основна изолация,
поставена в процеса на изграждане на електрическата уредба, осигурява степен на безопасност,
еквивалентна на тази за електрическо оборудване,
съответстващо на т. 3.2.1.1, и отговаряща на условията, определени в т. 3.2.2.1 – 3.2.2.3.
3.2.1.3. Усилена изолация, която обхваща не
изолирани тоководещи части, поставена в процеса
на изграждане на електрическата уредба, осигурява степен на безопасност, еквивалентна на тази
за електрическо оборудване, съответстващо на
т. 3.2.1.1, и отговаряща на условията, определени
в т. 3.2.2.2 – 3.2.2.3. Такава изолация се допуска
само тогава, когато конструктивни причини не
позволяват реализирането на двойна изолация.
3.2.2. Обвивки
3.2.2.1. В състояние на функционална пригодност
всички токопроводими части на електрическото
оборудване, които са разделени от тоководещите
части само с основна изолация, трябва да бъдат
затворени в изолационна обвивка, която осигурява
степен на защита поне IPXXB или IP2X.
3.2.2.2. В сила са следните изисквания:
– през изолационната обвивка не трябва да
преминават токопроводими части, които могат да
разпространяват потенциал, и
– обвивката не трябва да съдържа изолационни винтове или други изолационни закрепващи
елементи, за които може да се наложи да бъдат
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свалени или е вероятно да бъдат свалени по време на изграждане и поддръжка и чиято замяна с
метални винтови съединения или други метални
закрепващи елементи може да компрометира
изолацията, осигурявана от обвивката.
Когато през изолационната обвивка трябва да
преминават елементи за механични връзки, например органи за управление на вградени апарати,
те трябва да са разположени по такъв начин, че
защитата срещу поражения от електрически ток
да не бъде компрометирана.
3.2.2.3. Когато обвивката има врати или подвижни капаци, които могат да бъдат отворени
без помощта на инструмент или ключ, всички
токопроводими части, които са достъпни при
отворена врата или капак, трябва да са защитени
чрез изолационната преграда, осигуряваща степен
на защита не по-ниска от IPXXB или IP2X, така
че да не позволява на хора случайно да влязат
в контакт с тези части. Изолационната преграда
трябва да може да се сваля само с помощта на
инструмент или ключ.
3.2.2.4. Токопроводимите части, обхванати от
изолационната обвивка, не трябва да са свързани
със защитен проводник. Възможно е обаче да има
решения за присъединяване на защитни проводници, за които е необходимо да преминават през
обвивката за свързване на друго електрическо оборудване, чиято захранваща верига също преминава
през обвивката. Във вътрешността на обвивката
такива проводници и техните клеми трябва да са
изолирани като тоководещите части, а клемите
трябва да са означени по възприетия начин.
Достъпните токопроводими части и междинните части не трябва да са свързани към защитен
проводник, освен ако това е предвидено от спецификациите на съответното оборудване.
3.2.2.5. Обвивката не трябва да влияе неблагоприятно на функционирането на така защитеното
оборудване.
3.2.3. Изграждане (инсталиране)
3.2.3.1. Инсталирането на оборудването, дадено
в т. 3.2.1 (закрепване, свързване на проводници
и др.), трябва да е направено по такъв начин,
че да не се наруши защитата, съответстваща на
спецификацията на оборудването.
3.2.3.2. Освен за случаите, в които се прилага
т. 3.1.3, веригата, захранваща оборудване от клас II,
трябва да има защитен проводник по цялото си
протежение с присъединяване в края на инсталацията и за всеки аксесоар. Това изискване отчита
възможността за подмяна на оборудване от клас
II с оборудване от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
3.2.4. Инсталации (проводникови системи)
3.2.4.1. За изградените инсталации се приема,
че отговарят на изискванията на т. 3.2, ако:
а) номиналното напрежение на инсталациите
не е по-малко от номиналното напрежение на
уредбата и е не по-високо от 300/500 V, и
б) са взети адекватни мерки за механична
защита на основната изолация посредством една
или повече от следните мерки:
– кабелите са с неметална обвивка, или
– използвани са неметални кабелни канали.
4. Защитна мярка „електрическо разделяне“
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4.1. Общи положения
4.1.1. Електрическото разделяне е защитна
мярка, посредством която:
– се осигурява основна защита чрез основна
изолация на тоководещите части или чрез прегради
и обвивки, и
– защитата при дефект се осигурява посредством защитно разделяне на разделената верига
от другите вериги и от земя.
4.1.2. С изключение на случаите, посочени в
т. 4.1.3, тази защитна мярка трябва да се ограничи до захранването само на един елемент от
потребител, захранван от един просто разделен
източник, изолиран от земя.
4.1.3. Когато повече от едно електрическо устройство се захранва от един разделен с просто
разделяне източник, изолиран от земя, трябва да
са изпълнени допълнителни изисквания.
4.2. Изисквания за защита при дефект (защита
при индиректен допир)
4.2.1. Защитата чрез електрическо разделяне
трябва да съответства на т. 4.2.2 – 4.2.6.
4.2.2. Защитно разделената верига трябва да
се захранва от източник, който има поне просто
разделяне, а напрежението на отделения кръг не
трябва да превишава 500 V.
4.2.3. Тоководещите части на защитно разделената верига не трябва да имат никаква обща
точка с друга верига, със земя или със защитен
проводник. За спазване на правилата за електрическо разделяне между веригите трябва да има
основна изолация.
4.2.4. Гъвкавите кабели на разделените вериги
трябва да са достъпни за визуален контрол по
протежение на участъците, в които могат да бъдат
подложени на механични увреждания.
4.2.5. За защитно разделените вериги се препоръчва да се използват отделни инсталации. Когато
не може да се избегне използването на проводници
от една инсталация за защитно разделени вериги и
за други вериги, трябва да се използват многопроводни кабели без никаква метална обвивка или
изолирани проводници, положени в изолационни
канали, при условие че:
– кабелите и проводниците са за напрежение
най-малко равно на най-високото използвано
напрежение, и
– всяка верига е защитена срещу свръхтокове.
4.2.6. Достъпните токопроводими части на
защитно разделените вериги не трябва да са
свързани нито към защитен проводник, нито към
достъпни токопроводими части от други вериги,
нито към земя.
5. Защитна мярка „безопасно свръхниско напрежение и предпазно свръхниско напрежение“
5.1. Общи положения
5.1.1. Защитата чрез свръхниско напрежение
е защитна мярка, която се реализира чрез две
различни системи със свръхниско напрежение:
– безопасно свръхниско напрежение (БСНН), и
– предпазно свръхниско напрежение (ПСНН).
Тези системи осигуряват безопасността чрез:
– ограничаване на напрежението на веригите
за БСНН и ПСНН до горните граници за област I
на напреженията (до 50 V променливо напрежение
и до 120 V постоянно напрежение);
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– защитно разделяне на веригите за БСНН
и ПСНН от всички други вериги, които не са за
БСНН и ПСНН;
– само за веригите за БСНН се изисква и основна изолация между веригите за БСНН и земята.
5.1.2. Използването на БСНН и ПСНН е защитна мярка, която може да се прилага при всички
случаи. В специализирани нормативни актове
свръхниското напрежение може да бъде ограничено до стойности, по-ниски от 50 V променливо
напрежение и 120 V постоянно напрежение.
5.2. Изисквания за основна защита (защита
срещу директен допир) и за защита при дефект
(защита при индиректен допир)
Основната защита и защитата при дефект се
приемат за осигурени, когато:
– номиналното напрежение не може да превиши горната граница на напреженията за област I,
– за захранване се използва един от източниците, описани в т. 5.3, и
– са спазени условията по т. 5.
Забележка. При постояннотокови вериги, захранвани от акумулатори, при зареждането на
акумулаторите зарядните напрежения превишават
номиналното напрежение на акумулаторите. Това
обаче не налага никакви допълнителни защитни
мерки към определените в т. 5. Все пак напрежението при зареждане не трябва да превишава
75 V променливо и 150 V постоянно.
5.3. Източници на БСНН и ПСНН
За захранване на веригите за БСНН и ПСНН
могат да се използват следните източници:
5.3.1. защитен разделящ трансформатор;
5.3.2. източник, осигуряващ степен на без
опасност, еквивалентна на тази на защитен разделящ трансформатор, например електромашинен
преобразувател с разделени намотки, осигуряващ
еквивалентна изолация;
5.3.3. електрохимичен източник – батерия или
акумулатор, или друг източник, който не зависи
от верига за по-високо напрежение, например
агрегат двигател с вътрешно горене – генератор;
5.3.4. някои видове електронни устройства,
отговарящи на съответните стандарти, при които
са взети мерки напрежението на изходните клеми да не може да превиши стойностите, дадени
в т. 5.1.1, дори в случай на вътрешен дефект на
електронното устройство; по-високи напрежения
на изходните клеми могат да бъдат допуснати само
ако в случай на допир – директен или индиректен – напрежението на изходните клеми незабавно
се снижава до стойностите, дадени в т. 5.1.1, или
до по-ниски стойности;
5.3.5. подвижните източници, захранвани с
ниско напрежение, например защитни разделящи
трансформатори или групи мотор-генератори, трябва да се избират или инсталират в съответствие
с изискванията за защита с двойна или усилена
изолация (т. 3).
5.4. Изисквания към веригите за БСНН и ПСНН
5.4.1. Веригите за БСНН и ПСНН трябва да
притежават:
– основна изолация между техните тоководещи
части и тоководещите части на други вериги за
БСНН и ПСНН, и
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– защитно разделяне между техните тоководещи части и тези на веригите, които не са
за БСНН и ПСНН, изпълнено като двойна или
усилена изолация или чрез основна изолация и
защитен екран, оразмерени за най-високите налични напрежения.
Веригите за БСНН трябва да имат основна изо
лация между техните тоководещи части и земята.
Веригите за ПСНН и/или достъпните токо
проводими части на оборудването, захранвано от
тези вериги, могат да са заземени. Заземяването
на веригите за ПСНН може да се осъществи чрез
свързване към земя или към защитен заземителен
проводник в самия източник.
5.4.2. Защитното разделяне между веригите за
БСНН и ПСНН и тоководещите части на други
вериги, които имат по-слаба базова изолация,
може да се постигне посредством един от следните начини:
– проводниците във веригите за БСНН и ПСНН
трябва допълнително към тяхната основна изолация
да са снабдени с неметална обвивка или шланг;
– проводниците във веригите за БСНН и
ПСНН трябва да са разделени от проводниците
на кръгове с напрежения, по-високи от тези в
област I, чрез заземен метален екран или чрез
заземена метална обвивка;
– инсталациите на другите вериги са в съответствие с т. 3.2.4.1;
– физическо разделяне.
В многожилен кабел или при групирани по друг
начин проводници могат да се съдържат вериги
с напрежения, по-високи от тези в област I, ако
проводниците на веригите за БСНН и ПСНН са
изолирани за най-високите участващи напрежения.
5.4.3. Щепселите и контактите за веригите за
БСНН и ПСНН трябва да отговарят на следните
изисквания:
– щепселите да не могат да се включват в
контакти, захранвани с други напрежения;
– контактите не трябва да допускат включване
на щепсели, предвидени за други напрежения;
– щепселите и контактите за БСНН не трябва
да имат защитно щепселно съединение.
5.4.4. Достъпните токопроводими части на
веригите за БСНН не трябва да са свързани
електрически със земя, нито с тоководещи части или защитни проводници, принадлежащи на
други вериги.
5.4.5. Когато номиналното напрежение превишава 25 V променливо или 60 V постоянно или
ако оборудването е потопено, основната защита
(защитата срещу директен допир) за веригите за
БСНН и ПСНН трябва да е осигурена чрез:
– изолация в съответствие т. 7.1, или
– прегради или обвивки в съответствие с т. 7.2.
Основна защита (защита срещу директен допир)
в общия случай не е необходима при нормални
сухи условия за:
– веригите за БСНН, в които номиналното
напрежение не превишава 25 V променливо или
60 V постоянно;
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– веригите за ПСНН, за които номиналното
напрежение не превишава 25 V променливо или
60 V постоянно, и ако достъпните токопроводими
части и/или тоководещите части са свързани чрез
защитен проводник към главната защитна клема.
Във всички други случаи основна защита не е
необходима, когато номиналното напрежение на
веригите за БСНН и ПСНН не превишава 12 V
променливо или 30 V постоянно.
6. Допълнителна защита
6.1. Допълнителна защита чрез прекъсвачи за
токове с нулева последователност
6.1.1. Използването на прекъсвачи за токове с
нулева последователност с ток на задействане не
по-голям от 30 mA се приема като допълнителна
защита в променливотоковите мрежи в случай
на излизане от строя на основната защита (защитата срещу директен допир) и/или на мерките
за защита при дефект (защитата при индиректен
допир), както и в случай на небрежност от страна
на потребителите.
6.1.2. Използването на прекъсвачи за токове
с нулева последователност не се приема за достатъчна мярка за пълна защита и не премахва
необходимостта от прилагане на една от защитните
мерки, описани в т. 2 – 5.
6.2. Допълнителна защита чрез защитно изравняване на потенциалите и заземяване
6.2.1. Допълнителната защита чрез защитно
изравняване на потенциалите и заземяване се
приема за допълнение към защитата при дефект
(защитата при индиректен допир). Тя не изключва
необходимостта от изключване на захранването
по други причини, например защита срещу пожар,
термични напрежения в оборудването и др.
Допълнителната защита чрез защитно изравняване на потенциалите и заземяване може да
включва всички достъпни за едновременно допиране токопроводими части на фиксирано оборудване
или на токопроводими елементи, включително
доколкото е възможно, основната арматура на
стоманобетонните конструкции на сградите. Към
защитното изравняване на потенциалите трябва да
бъдат свързани защитните проводници на цялото
оборудване, включително и на инсталационните
контакти.
6.2.2. Когато има съмнение относно ефективността на защитното изравняване на потенциалите, трябва да бъде извършена проверка, за да
се потвърди, че съпротивлението R между всяка
разглеждана достъпна токопроводима част и всеки
токопроводим елемент, достъпни за едновременно
допиране, отговаря на следното условие:
R ≤ 50 V/Ia за променлив ток и R ≤ 120 V/Ia
за постоянен ток,
където Ia е токът на задействане, А, на защитното устройство:
– за прекъсвачи за токове с нулева последователност IΔn;
– за защитни устройства срещу свръхток –
токът, предизвикващ задействане за време до 5 s.
7. Начини за реализиране на основна защита
(защита срещу директен допир)
7.1. Изолация на тоководещите части
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Тоководещите части трябва да са изцяло покрити с изолация, която може да се премахне само
чрез разрушаване.
Изискванията към изолацията на електрооборудването са определени в приложимите за него
стандарти.
7.2. Прегради или обвивки
7.2.1. Тоководещите части трябва да са в обвивки или зад прегради, които осигуряват степен
на защита най-малко IPXXB или IP2X, освен
когато се използват големи отвори по време на
подмяна на части, като предпазители или фасунги,
или където големите отвори са необходими, за да
може оборудването да функционира правилно в
съответствие с изискванията за това оборудване:
– трябва да се вземат подходящи мерки, които
да предотвратят допир по невнимание на хора или
животни с тоководещите части, и
– трябва да се осигури, доколкото е възможно
на практика, пълната информираност на хората
за възможността да се допрат през отворите до
части под напрежение, които не трябва да бъдат
допирани самоволно,
– отворите трябва да са толкова малки, колкото
това е възможно, с оглед спазване на изискванията
за правилно функциониране и подмяна на елемент.
7.2.2. Хоризонталните горни повърхности на
обвивките, които са лесно достъпни, трябва да
осигуряват степен на защита поне IPXXD или IP4X.
7.2.3. Преградите и обвивките трябва да са здраво закрепени по местата си и да имат достатъчна
стабилност и износоустойчивост, за да поддържат
изискваните степени на защита с достатъчно разделяне спрямо тоководещите части при известните
условия на нормална експлоатация, като се отчитат
и външните въздействия.
7.2.4. Когато е необходимо да се премахнат
преградите, да се отворят обвивките или да се
снемат части от обвивките, това трябва да е възможно единствено посредством:
– използване на инструмент или ключ, или
– изключване на захранването на тоководещите
части, които са обект на защита, посредством тези
прегради или обвивки, като възстановяването на
захранването трябва да е възможно само след като
преградите или обвивките са поставени обратно
на мястото им, или
– разполагане на втора междинна преграда,
осигуряваща най-малко степен на защита IPXXB
или IP2X, която може да се премахне само с
използване на инструмент или ключ.
7.2.5. Когато зад преграда или обвивка е
инсталирано оборудване, което може да запази
опасни електрически заряди и след като е било
изключено (кондензатори и др.), трябва да има
поставен предупредителен знак. Малки кондензатори като тези, използвани за гасене на дъга, за
закъснение на сработването на релета и др., не
се разглеждат като опасни.
Случайният допир не се смята за опасен, когато
напрежението, възникващо от статични заряди, не
превишава 120 V постоянно за период, по-малък
от 5 s след изключване на захранването.
8. Затруднен достъп и разполагане на недостъпни места
8.1. Приложение

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

Защитните мерки „затруднен достъп“ и „разполагане на недостъпни места“ осигуряват само
основна защита (защита срещу директен допир).
Те се прилагат в уредби със или без защита при
дефект (защита при индиректен допир), които са
под контрол или наблюдение от квалифициран
персонал.
Условията на наблюдение и контрол, при които
защитните мерки по т. 8 могат да се прилагат
като част от защитните мерки, са описани в т. 1.3.
8.2. Затруднен достъп
8.2.1. Препятствията трябва да предотвратяват:
– случайно доближаване на части от тялото
до тоководещи части, или
– случайно допиране до тоководещи части по
време на работа по оборудване под напрежение
в процеса на експлоатацията.
8.2.2. Препятствията могат да се премахват без
използване на инструмент или ключ, но трябва
все пак да са закрепени по начин, възпрепятстващ
случайното им премахване.
8.3. Разполагане на недостъпни места
8.3.1. Разполагането на недостъпни места има
за цел само да предотврати случаен допир с тоководещите части.
В зоната на досегаемост (достъпния обем) не
трябва да има едновременно достъпни за допиране
части с различни потенциали.

Фиг. 8.1. Зона на досегаемост

8.3.2. Когато в нормални условия има ограничения в хоризонтално направление посредством
препятствие (като перила или решетъчно пано),
които осигуряват степен на защита, по-ниска от
IРXXB или IP2X, зоната на досегаемост започва от това препятствие. Във вертикална посока
зоната на досегаемост се ограничава на 2,50 m
от повърхността S, върху която се намират или
движат хора, без да се отчитат междинни препятствия, осигуряващи степен на защита, по-ниска
от IPXXB или IP2X.
Разстоянията в зоната на досегаемост са
приложими за директен допир с голи ръце и без
спомагателни средства, например инструмент
или стълба.
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8.3.3. В места, където обикновено се обработват
дълги и/или обемисти токопроводими предмети,
разстоянията, предписани в т. 8.3.1 и 8.3.2, трябва
да се увеличат, като се вземат предвид съответните
размери на тези предмети.

Приложение № 2
към чл. 34, ал. 3
Защита срещу топлинни въздействия
1. Общи положения
Хората, неподвижно инсталираното електрооборудване и неподвижно инсталираните обекти,
съседни на електрооборудването, трябва да се
защитават срещу вредните топлинни въздействия
или топлинното излъчване при функциониране на
електрооборудването, а именно:
а) запалване, горене или разграждане на материалите;
б) опасност от изгаряния;
в) намаляване на сигурността на работата на
инсталираното електрооборудване.
2. Защита срещу пожар*
2.1. Електрооборудването не трябва да създава
опасност от пожар за близкостоящите материали,
като освен изискванията на това приложение се
спазват и съответните инструкции на производителя.
2.2. Когато температурите на външните повърхности на неподвижно инсталираното електрооборудване могат да достигнат стойности, които
създават опасност от пожар за близкостоящите
материали, електрооборудването трябва:
а) да е монтирано върху или в конструкции и
поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2; или
б) да е разделено от елементите на строителната конструкция и поставки, изпълнени от
продукти с класове по реакция на огън B, C, D,
E и F, посредством подложки от продукти с клас
по реакция на огън не по-нисък от А2 и дебелина
най-малко 10 mm; или
в) да е инсталирано на достатъчно разстояние
от всички материали, чието запазване би могло
да бъде компрометирано от такива температури,
позволявайки сигурно разсейване на топлината;
средствата за закрепване (носачите) на електрооборудването трябва да са с ниска топлопроводимост.
2.3. Постоянно инсталираното електрооборудване, при нормалната работа на което могат да
се получат дъги или искри, трябва да е:
а) напълно затворено в обвивки от дъгоустойчив материал; или
б) монтирано на достатъчно разстояние от
елементите на строителната конструкция, върху
които дъгите и искрите могат да окажат вредни
въздействия, като позволяват сигурно гасене на
дъгата и искрите.
* Класовете по реакция на огън са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
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Дъгоустойчивите материали, използвани като
защитна мярка при възникване на дъги, трябва да
са с клас по реакция на огън не по-нисък от А2,
с ниска топлопроводимост и подходяща дебелина
за осигуряване на механична якост.
2.4. Неподвижно инсталираното електрооборудване, което предизвиква насочване или концентриране на топлина, трябва да е достатъчно
отдалечено от всеки неподвижен обект или елемент на строителната конструкция така, че при
нормални условия обектите или елементите да не
са подложени на опасна температура.
2.5. Когато електрооборудването е инсталирано
в помещение, където има леснозапалима течност в
значителни количества, се вземат съответни мерки
за предотвратяване запалването на течността и за
неразпространяване на продуктите от горенето
(пламъци, дим, токсични газове) в други части
на сградата.
2.6. Материалите, от които са изпълнени обвивките, разположени около електрооборудването,
по време на въвеждането му в действие трябва
да издържат на най-високите температури, които
могат да се образуват при работа на електрооборудването.
Материали с класове по реакция на огън В,
С, D, Е, F не са подходящи за изработването на
такива обвивки, освен ако са взети превантивни
мерки срещу запалване – например покритие с
продукти от материали с клас по реакция на огън
не по-нисък от А2 и с ниска топлопроводимост.
3. Защита срещу изгаряния
Достъпните части на електрооборудването,
разположено в зоната на досегаемост, не трябва да се нагряват до температури, които могат
да предизвикат изгаряния на хора, и трябва да
съответстват на граничните стойности, дадени в
таблицата. Всички части на уредбата при нормална
работа, които могат да достигнат дори за кратки
периоди температури, превишаващи граничните
стойности, дадени в таблицата, се защитават срещу
случаен допир.

защита срещу изгаряния, определени в европейски
стандарти или европейски хармонизирани документи за разглежданото електрооборудване, а при
отсъствие на такива стандарти или хармонизирани
документи – в съответните национални стандарти.
4. Защита срещу прегрявания
4.1. Отоплителни системи с принудителна
циркулация на въздуха
4.1.1. Отоплителните системи с принудителна
циркулация на въздуха, с изключение на акумулиращи отоплители, се проектират така, че
нагревателните им елементи да не могат да се
включват под напрежение, докато не се постигне
предписаният дебит на въздушния поток, и да се
изключват, когато спре въздушният поток. Освен
това те трябва да имат два независими един от
друг термоограничители, които да предотвратяват
превишаване на допустимите температури във
въздухопроводите.
4.1.2. Обвивките и носачите за закрепване на
отоплителните тела трябва да са от материали с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
4.2. Уреди за получаване на гореща вода или
пара
Всеки уред за получаване на гореща вода или
пара се защитава срещу прегряване при всички
режими на работа още при проектирането или
инсталирането. Ако даден уред в своята цялост
не отговаря напълно на европейските стандарти
или на европейските хармонизирани документи,
защитата се осигурява посредством устройство без
самовъзвръщане в изходно положение, функциониращо независимо от термостата.
Когато уредът не е със свободно изтичане (без
налягане) и е предназначен за работа под налягане, той трябва да има устройство, ограничаващо
налягането на водата.

Максимални стойности за температури на
достъпните части на електрооборудването при
нормална работа в зоната на досегаемост

1. Общи положения
Тоководещите проводници се защитават посредством едно или повече устройства за автоматично прекъсване на електрозахранването срещу
претоварване и късо съединение, освен когато
свръхтоковете се ограничават в съответствие с т. 5.
2. Видове защитни устройства
2.1. За защита срещу свръхтокове се използват
видовете устройства, посочени в т. 2.2 – 2.4.
2.2. Устройства за защита едновременно срещу
токове на претоварване и срещу токове на къси
съединения
Тези защитни устройства трябва да изключват
всички свръхтокове до и включително проспектния ток на късо съединение в мястото на инсталиране на устройството. Те трябва да отговарят
на изискванията на т. 3 и 4.3.1. Такива защитни
устройства са:
а) автоматичните прекъсвачи с вграден топлинен изключвател;
б) автоматичните прекъсвачи, комбинирани с
предпазители;
в) стопяемите предпазители.

Достъпни части

Материал Максимална достъпни стойните поности на
върхности температурите, °С

Устройства за управление с ръка

метал
неметал

55
65

Части, които могат да
бъдат допирани, но без
да се държат в ръка

метал
неметал

70
80

Части, които не е необходимо да бъдат допирани при нормална
работа

метал
неметал

80
90

Стойностите, дадени в таблицата, не се прилагат
за електрооборудване, за което максималните температури на достъпните повърхности съответстват
на максималните температури от гледна точка на
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Защита срещу свръхтокове

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

2.3. Устройствата за защита само срещу токове
на претоварване трябва да отговарят на изискванията по т. 3. По правило това са защитни
устройства с обратна времетокова характеристика
и с изключвателна способност, по-малка от тока
на късо съединение в местата на инсталиране.
2.4. Устройствата за защита само срещу токове
на къси съединения се използват, когато защитата
срещу претоварване се осигурява с други средства или в случаите, когато е допустимо да не
се предвижда защита срещу претоварване. Тези
устройства трябва да прекъсват всички токове,
равни или по-малки от тока на късо съединение,
и да отговарят на изискванията по т. 4. Такива
защитни устройства са:
а) автоматичните прекъсвачи;
б) стопяемите предпазители.
3. Защита срещу токове на претоварване
3.1. Защитно устройство за прекъсване на ток
на претоварване се предвижда за всяка верига, в
която токът на претоварване би могъл да предизвика прегряване, вредно за изолацията, контактните
съединения и изводите или за околната среда на
проводниците.
3.2. За координация между проводниците и
защитните устройства характеристиките на задействане на устройството за защита на проводници
и кабели срещу претоварване трябва да отговарят
на следните условия:
Ib ≤ In ≤ Iz
(1),
I2 ≤ 1,45 Iz
(2),
където:
Ib е изчислителният ток, за който е оразмерена
веригата, А;
Iz – продължително допустимият ток на натоварване на проводника или кабела, А;
In – номиналният ток на защитното устройство,
А, като при регулируемо защитно устройство In е
избраният ток на настройка;
I2 – токът, А, който осигурява ефективно задействане на защитното устройство в общоприетото
време, даден в стандарта за това устройство.
4. Защита срещу токове на къси съединения
4.1. Защитата срещу токове на къси съединения
се разглежда само за случая на очаквано късо съединение между проводници, принадлежащи към
същата верига. Защитата се осигурява от защитни
устройства, способни да изключват всеки ток при
късо съединение, преди да настъпи опасност за
недопустими топлинни и механични въздействия
върху проводници и контактни съединения.
4.2. Проспектният ток на късо съединение се
определя за всяка точка на уредбата чрез изчисления или измервания.
4.3. Всяко защитно устройство срещу къси съединения трябва да отговаря на следните условия:
4.3.1. Изключвателната способност да е не помалка от проспектния ток на късо съединение за
мястото на инсталиране в уредбата. Допуска се
по-малка изключвателна способност, когато откъм
страната на захранването преди защитното устройство е инсталирано друго защитно устройство с
необходимата изключвателна способност. В този
случай характеристиките на защитните устройства
трябва да са съгласувани така, че енергията, пре-
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насяна през тези две устройства, да не превишава
енергията, която могат да издържат без повреди
устройството откъм страната на товара и проводниците, защитавани от тези устройства.
4.3.2. Токът на късо съединение в произволна
точка на защитаваната верига да се изключва
за време, което не превишава времето, за което
този ток би загрял проводниците на веригата до
допустимата гранична температура. При продължителност на късото съединение до 5 s времето
t, за което определен ток на късо съединение
загрява проводниците от най-високата допустима
температура при нормален работен режим до
граничната температура, може приблизително да
се изчисли по формулата:
S
√t = k ___
(3),
I
където:
t е продължителността на късото съединение, s;
S – сечението на проводниците, mm2;
I – ефективната стойност на тока на късо
съединение, А;
k – коефициент, който отчита специфичното
електрическо съпротивление, температурния коефициент на изменение на специфичното електрическо съпротивление и специфичната топлина на
материала, от който са изработени проводниците,
и съответната начална и крайна температура.
4.4. Няколко проводника в паралел могат да се
защитават срещу къси съединения с едно устройство, при условие че работните характеристики
на устройството и начинът на инсталиране на
паралелните проводници са координирани.
5. Координация на защитите срещу претоварване и срещу къси съединения
5.1. Защити, изпълнени с едно устройство
Когато защитното устройство срещу претоварване съответства на изискванията на т. 3 и
има изключвателна способност не по-малка от
проспектния ток на късо съединение в мястото на
инсталиране, се приема, че устройството защитава
проводника от страната на товара в това място и
срещу токове на късо съединение.
5.2. Защити, изпълнени с отделни устройства
Изискванията на т. 3 и 4 се прилагат съответно
за устройството за защита срещу претоварване и
за устройството за защита срещу къси съединения.
Характеристиките на устройствата се съгласуват
така, че енергията, пренасяна през устройството за
защита срещу къси съединения, да не превишава
енергията, която устройството за защита срещу
претоварване може да издържа без повреда.
6. Ограничаване на свръхтоковете чрез характеристиките на захранващия източник
Проводниците се приемат за защитени срещу
токове на претоварване и срещу токове на къси
съединения, когато се захранват от източник, който
не може да осигурява ток, по-голям от продължително допустимия ток на проводниците (например звънчеви трансформатори, някои заваръчни
трансформатори и някои видове термоелектрични
генератори).
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Приложение № 4

към чл. 40, ал. 2

Защита срещу пренапрежения от атмосферен
или комутационен произход
1. Общи положения
В практиката комутационните пренапрежения
са по-слаби от тези, причинени от атмосферни
явления, и поради това предписанията за защита
срещу пренапрежения от атмосферен произход
обикновено са достатъчни и за защита срещу
комутационни пренапрежения.
Стойностите на преходните пренапрежения
зависят от вида на захранващата мрежа (подземна или въздушна), от евентуалното наличие
на устройство за защита срещу пренапрежения в
началото на захранващия източник и от нивото
на напрежение на захранващата мрежа.
2. Класификация на категориите по пренапрежения
2.1. Обект на класификацията
За класифициране на електрооборудване, захранвано директно от мрежата, по отношение
на устойчивост на пренапрежения се използва
издържаното импулсно напрежение и свързаната
с него категория по пренапрежение.
Избраните съобразно номиналното напрежение
издържани ударни напрежения за електрооборудването дават възможност да се разграничат различни
степени на разполагаемост на електрооборудването
във функция от непрекъснатост на услугата и на
приемлив риск от авария.
Чрез избор на оборудване с класифицирано
издържано импулсно напрежение може да се
постигне координиране на изолацията в цялата
уредба, като се намалява рискът от авария до
приемливо ниво и се създава основа за овладяване
на пренапреженията.
2.2. Описание на категориите по пренапрежения
Оборудване с издържано импулсно напрежение,
отговарящо на категория по пренапрежения ІV,
е подходящо за употреба при или в близост до
захранващия източник на съответната електрическа
уредба, преди разпределителното табло. Оборудването от категория ІV има много висока степен
на издръжливост на импулсни напрежения, която
осигурява изискваната висока степен на надеждност.
Примери за такова оборудване са електромерите, главните устройства за защита срещу пренапрежения и устройствата за телеметрия.
Оборудването с издържано импулсно напрежение, отговарящо на категория по пренапрежения ІІІ, се употребява при фиксирани инсталации
преди разпределителното табло, както и при други
случаи, когато се изисква по-висока степен на
надеждност.
Примери за такова оборудване са разпределителни табла, прекъсвачи, електрически инсталации, включващи кабели, шини, кабелни кутии,
прекъсвачи, и щепселни съединения на фиксирана
уредба и оборудване за индустриални цели, както
и други видове оборудване, например стационарни електродвигатели, постоянно свързани към
фиксирана уредба.
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Оборудване с издържано импулсно напрежение,
отговарящо на категория по пренапрежения ІІ,
е предвидено да бъде свързано в началото на
фиксирана уредба на сграда, включително разпределителното табло, когато е желателна нормална
степен на надеждност.
Примери за такова оборудване са битови електрически уреди, преносими електроинструменти и
други подобни. Компютри, аудио- и видеотехника
и други електронни устройства могат да бъдат
чувствителни при преходни и/или временни пренапрежения, по-малки от 2,5 kV, между тоководещи проводници поради вградени защитни или
филтриращи устройства.
Оборудване с издържано импулсно напрежение,
отговарящо на категория по пренапрежения І, е
подходящо единствено да бъде свързвано към
фиксирана уредба на сграда, ако са взети мерки
за защита извън оборудването или във фиксираната уредба или между фиксираната уредба и
оборудването с цел ограничаване на преходните
пренапрежения до определеното ниво.
Примери за такова оборудване са домакински уреди, съдържащи електронни компоненти,
които са високочувствителни по отношение на
пренапрежения.
Оборудване с издържано импулсно напрежение,
отговарящо на категория по пренапрежения І, не
трябва да бъде свързвано директно към обществената електроразпределителна мрежа.
3. Овладяване на пренапрежения
3.1. Обичайна ситуация на пренапрежения
Тази точка не се прилага, когато е направена
оценка на риска съгласно т. 3.2.2.
Когато една уредба се захранва от мрежа за
ниско напрежение само чрез подземни кабели и
уредбата не включва въздушни линии, издържаното
импулсно напрежение на оборудването съгласно
таблицата по т. 4 е достатъчно и не е необходима
никаква допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.
Въздушна линия, съставена от изолирани проводници със заземен метален екран, се разглежда
като еквивалентна на подземен кабел.
Когато една уредба се захранва от или включва
въздушна линия за ниско напрежение и ако условието за външни въздействия е AQ1 (мълниеносна
активност, по-ниска или равна на 25 дни годишно),
не е необходима никаква допълнителна защита
срещу пренапрежения от атмосферен произход.
Независимо от стойността на AQ защита срещу
пренапрежения може да бъде необходима в случаи,
където се търси висока степен на надеждност или
има повишени рискове (например от пожар).
При двата случая по-горе трябва да бъде отделено внимание върху защитата срещу преходни
пренапрежения на оборудването, чието издържано
импулсно напрежение съответства на категория
по пренапрежения I.
3.2. Контролирана ситуация на пренапрежения
Решението за прилагане на метод на защита
срещу пренапрежения се определя от оторизираните органи при съобразяване с местните условия.
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Във всички случаи специално внимание трябва
да бъде отделено на защитата срещу преходни
пренапрежения за оборудването, чието издържано
импулсно напрежение съответства на категория
по пренапрежения I.
3.2.1. Контролирана ситуация на пренапрежения,
базирана на условията на външни въздействия
Когато една уредба е захранена от или включва
въздушна линия, трябва да бъде предвидена защита
срещу пренапрежения от атмосферен произход,
когато кероничното ниво на разглежданото място
съответства на условия на външни въздействия AQ2
(по-високо от 25 дни в годината). Издържаното
импулсно напрежение на защитното устройство не
трябва да бъде по-голямо от стойността за категория по пренапрежения II, определена съгласно
таблицата по т. 4.
Нивото на пренапреженията може да бъде
управлявано чрез устройства за защита срещу
пренапрежения, разположени при началото на
уредбата или на въздушната линия или в инсталацията на сградата.
3.2.2. Контролирана ситуация на пренапрежения,
базирана на оценка на риска
Последиците от пренапрежения се класифицират, както следва:
а) последици, свързани със заплаха за човешки
живот, например уредби за безопасност, медицинско
оборудване в болници;
б) последици (като прекъсване или спиране),
свързани с обществени услуги, например загуба
на услуги, комуникационни центрове, музеи;
в) последици за търговски или индустриални
дейности, например хотели, банки, производства,
пазари, ферми;
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г) последици за групи хора, например големи
жилищни сгради, църкви, офиси, училища;
д) последици за отделен индивид, например
малки и средни жилищни сгради, малки офиси.
За последици от буква „а“ до буква „в“ трябва
да бъде предвидена защита срещу пренапрежения.
Не е необходимо изготвяне на оценка на риска
за последици от буква „а“ до буква „в“, тъй като
изчисленията неизменно водят до необходимост
от защита.
За последици по букви „г“ и „д“ изискването
на защита срещу пренапрежения зависи от резултатите от изчисленията. Изчисленията трябва да
бъдат извършени, като се използва формулата по
т. 5 за определяне на дължината d.
Защита е необходима, когато d > dc,
където:
d е условната дължина в километри от електропреносната мрежа до разглежданата сграда с
максимална стойност 1 km;
dc – критичната дължина;
dc в km е равна на 1/Ng за последица по буква
„г“ и равна на 2/Ng за последица по буква „д“,
като Ng е честотата на мълниите за km2 за година.
Когато изчисленията покажат, че са необходими устройства за защита срещу пренапрежения,
нивото на защита на тези защитни устройства не
следва да бъде по-високо от нивото за категория
по пренапрежения ІІ, дадено в таблицата по т. 4.
4. Изисквано издържано импулсно напрежение
за електрооборудването
Електрооборудването се избира така, че неговото издържано импулсно напрежение да е
не по-малко от изискваното издържано ударно
напрежение съгласно таблицата.

Издържано импулсно напрежение, предписано за оборудването
Номинално напрежение на уредбата, Vа

Трифазни мрежи

a
b

Издържано импулсно напрежение, kV b, предписано за:
оборудване в начаоборудване за
лото (при източни- разпределение и
ка) на захранване на крайни вериги
уредбата (категория
(категория по
по пренапрепренапрежение IV)
жение III)

електропотребители и подобно
оборудване (категория по пренапрежение II)

специално защитено оборудване (категория
по пренапрежение I)

230/400 277/480

6

4

2,5

1,5

400/690

8

6

4

2,5

1000

12

8

6

4

Съобразно IЕС 60038.
Това напрежение се прилага между тоководещите проводници и защитния проводник PE.

5. Определяне на условната дължина d
Конфигурацията на разпределителната мрежа за ниско напрежение, нейното заземяване и ниво на
изолация и разглежданото явление (индуктивно или съпротивително свързване) определят различен избор
на d. Изчислението, показано по-долу, представя най-неблагоприятния случай.
d = d1 + d2/Kg + d3/Kt,
където:
d1 е дължината на захранващата сградата въздушна линия ниско напрежение, ограничена на 1 km;
d2 – дължината на захранващата сградата подземна неекранирана линия ниско напрежение, ограничена на 1 km;
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d 3 – дължината на захранващата сградата
въздушна линия средно напрежение, ограничена
на 1 km.
Дължината на захранващата сградата подземна
линия средно напрежение е пренебрежима.
Дължината на захранващата сградата екранирана подземна линия ниско напрежение е
пренебрежима.
Kg = 4 e коефициент на редукция, образуван от
съотношението на влиянието на удар на мълния
между въздушни линии и неекранирани подземни
линии за специфично съпротивление на почвата
250 Ωm.
Kt = 4 – коефициент на редукция, типичен за
трансформатор.
Примери за използване на d1, d2 и d3 за определяне на d са дадени на фигурата.
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2. Устройствата за защита при спадане на напрежението могат да се задействат със закъснение, ако
функционирането на електрооборудването, което
те защитават, допуска без опасност краткотрайно
спадане или отпадане на напрежението.
3. Когато се използват контактори, тяхното
закъснение при изключване и при повторно
включване не трябва да пречи на мигновеното
изключване чрез устройствата за управление или
защита.
4. Характеристиките на устройството за защита при спадане на напрежението трябва да са
съвместими с изискванията на съответните стандарти за пускане в действие и за експлоатация на
електрооборудването.
5. Когато повторното включване на устройството
за защита при спадане на напрежението може да
предизвика опасност, повторното включване не
трябва да е автоматично.

Приложение № 6

към чл. 43, ал. 2

Защита чрез разединяване и изключване

Когато трансформаторът средно/ниско напрежение е разположен във вътрешността на сградата,
d1 = d2 = 0.

Приложение № 5
към чл. 41, ал. 2

Защита при спадане на напрежението
Общи изисквания
1. Когато вследствие спадане или отпадане
на напрежението и неговото последващо възстановяване може да възникне опасност за хората
или за тяхното имущество, се вземат съответни
предпазни мерки. Подходящи предпазни мерки
се вземат и когато част от уредбата или отделно
електрооборудване могат да бъдат увредени в
резултат на спадане на напрежението.
Не се изисква защита при спадане на напрежението, когато повредите, които може да бъдат
нанесени на уредбата или на електрооборудването,
представляват приемлив риск, без да създават
опасност за хората.

1. Основни положения
1.1. В зависимост от функциите си всяко
устройство, предназначено за разединяване или
изключване, трябва да отговаря на определени
изисквания, определени в продуктовия стандарт.
1.2. В мрежи ТN-С обединеният защитен и
неутрален проводник РЕN не трябва да бъде разединяван или прекъсван.
В мрежи ТN-С-S и ТN-S неутралният проводник
не трябва да бъде разединяван или прекъсван, ако
доставчикът на електрическа енергия декларира,
че неутралният проводник на захранването (или
PEN, или N) действително е свързан към земята
с достатъчно малко съпротивление.
1.3. Мерките за защита, описани в това приложение, не заменят защитните мерки, дадени в
приложения № 1 – 5.
2. Разединяване
2.1. Всяка верига трябва да има възможност
за разединяване на всеки от тоководещите проводници, с изключение на описаните в т. 1.2.
Няколко вериги могат да бъдат разединявани
чрез едно общо устройство, когато условията на
експлоатация позволяват това.
2.2. За избягване на непреднамерено поставяне
на електрооборудване под напрежение се прилага
една или повече от следните мерки за защита:
а) заключване на главния прекъсвач;
б) поставяне на предупредителна табелка;
в) разполагане в места, които се заключват,
или в обвивки.
Като допълнителна мярка може да се приложи
свързване накъсо и заземяване.
2.3. Когато отделно електрооборудване има
тоководещи части, свързани към повече от един
захранващ източник, предупредителната табелка
се разполага така, че всеки, който има достъп до
тоководещите части, да бъде предупреден за необходимостта да разедини тези части от различните
захранващи източници, освен ако е предвидена
блокировка, която осигурява разединяване на
всички разглеждани вериги.
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2.4. Когато е необходимо, се предвиждат подходящи средства за разреждане на остатъчните
електрически заряди.
3. Изключване за механично поддържане
3.1. Когато при механичното поддържане на
електрооборудването може да възникне опасност от
злополука, се предвижда средство за изключване.
3.2. За предотвратяване на непреднамерено
включване на електрооборудването по време на
механичното поддържане, освен в случаите, когато
устройствата за изключване са под непрекъснато
наблюдение на хората, извършващи поддържането,
се предвиждат подходящи средства, които могат
да включват една или повече от следните мерки
за защита:
а) заключване на главния прекъсвач;
б) поставяне на предупредителна табела;
в) разполагане в места, които се заключват,
или в обвивки.
4. Аварийно изключване, включително аварийно спиране
4.1. Устройства за аварийно изключване се предвиждат за всяка част на уредбата, за която може
да бъде необходимо управление на захранването за
отстраняване на неочаквана опасност. Примери за
уредби, в които се използва аварийно изключване
(различно от аварийното спиране по т. 4.5), са:
а) помпи за горими течности;
б) вентилационни системи;
в) газоразрядни светлинни осветители, захранвани с високо напрежение (неонови реклами);
г) електрическа изпитвателна апаратура;
д) котелни помещения;
е) големи кухни;
ж) учебни лаборатории.
4.2. Когато съществува опасност за поражение
от електрически ток, устройството за аварийно
изключване трябва да прекъсва всички тоководещи проводници, с изключение на тези по т. 1.2.
4.3. Устройствата за аварийно изключване трябва
да действат възможно най-пряко върху съответните
тоководещи проводници на захранването, както и
да позволяват прекъсване на захранването само
с едно действие.
4.4. Действието на устройствата за аварийно
изключване не трябва да предизвиква друга опасност и не трябва да влияе върху комплекса от
необходими мерки за отстраняване на опасността.
4.5. Устройства за аварийно спиране се предвиждат, когато движенията, създавани по електрически
път, могат да създават опасност.
5. Функционално изключване
5.1. Основни положения
5.1.1. За всяка електрическа верига, за която
е необходимо независимо от другите части на
уредбата изключване, се предвижда устройство
за функционално изключване.
5.1.2. Не е задължително устройствата за
функционално изключване да прекъсват всички
тоководещи проводници на съответната верига.
Във веригата на неутралния проводник не трябва
да има еднополюсно устройство за функционално
изключване.
5.1.3. За електрооборудване, изискващо функционално изключване, трябва да се предвижда подходящо устройство за функционално изключване.
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С едно устройство за функционално изключване
може да се управляват няколко единици, ако се
предвижда те да работят едновременно.
5.1.4. Инсталационните щепсели и контакти с
номинален ток до 16 А включително могат да се
използват за функционално изключване.
5.1.5. Устройствата за функционално изключване, които осъществяват превключване към
различни източници за захранване, обхващат
всички тоководещи проводници и не позволяват
паралелно включване на източниците, освен ако
уредбата е проектирана специално за такъв режим.
В такъв случай не трябва да има никакво устройство за разединяване на обединените защитни и
неутрални проводници (РЕN) или на защитните
проводници (РЕ).
5.2. Вериги за управление (помощни вериги)
Веригите за управление се проектират, изпълняват и защитават така, че да се ограничат опаснос
тите, произтичащи от дефект на изолацията между
веригата за управление и достъпни токопроводими
части, които биха могли да предизвикат неправилно действие на управляваното електрооборудване
(например непреднамерено задействане).
5.3. Управление на електродвигатели
5.3.1. Веригите за управление на електродвигателите се проектират така, че след спиране
вследствие на спадане или отпадане на напрежението да е невъзможно автоматично повторно
пускане на електродвигателите, ако то може да
предизвика опасност.
5.3.2. Когато за един електродвигател е предвидено електрическо спиране с противовключване, се
вземат предпазни мерки за избягване на промяна
на посоката на въртене в края на спирането, ако
такава промяна може да предизвика опасност.
5.3.3. Когато безопасността зависи от посоката
на въртене на електродвигателя, се вземат мерки
за избягване на работа в обратна посока, предизвикана например от промяна на реда на фазите.

Приложение № 7

към чл. 53, ал. 2

Заземителни уредби, защитни проводници и
проводници за защитно изравняване на потенциалите
1. Област на прилагане
В това приложение са определени общите
изисквания при проектирането на заземителите,
заземителните уредби, защитните проводници и
проводниците за защитно изравняване на потенциалите, прилагани за електрически уредби за
ниско напрежение в сгради.
Извън областта на приложение са заземителите
и заземителните уредби за целите на мълниезащитата.
2. Заземителни уредби
2.1. Общи положения
2.1.1. Заземителните уредби могат да се използват едновременно или поотделно за защитни
и функционални цели съобразно изискванията
за електрическата уредба, като изискванията за
безопасност винаги са с приоритет.
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2.1.2. Заземителите трябва да са свързани с
главната защитна клема (шина), ако има такава,
посредством един заземителен проводник.
2.1.3. Заземителните уредби се проектират и
изграждат така, че да осигуряват необходимата
връзка със земя:
– за сигурно спазване на изискванията за
безопасност на електрическата уредба;
– за отвеждане към земя на утечните токове
и на токовете, протичащи през защитните проводници без опасност от термични, термомеханични
и електромеханични усилия и от поражение от
електрически ток;
– като притежават необходимата здравина или
механична защита и са устойчиви срещу корозия
съобразно условията на външни въздействия;
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– като са пригодни и за изискванията, свързани с функционирането, ако това е необходимо.
2.2. Заземителни електроди
2.2.1. Материалите и размерите на електродите
трябва да са избрани така, че да са устойчиви
на корозия и да имат съответстваща механична
здравина.
За нови сгради категорично се препоръчва
използване на фундаментни заземители. Когато
електродът е вложен в бетон, за избягване на корозия се препоръчва разстоянието между електрода
и повърхността на бетона да е най-малко 5 cm.
Минималните размери на заземителни електроди съобразно използвания материал от гледна
точка на корозия и механична издръжливост,
положени в почва, са дадени в табл. 1.

Таблица 1
Минимални размери на заземителни електроди съобразно използвания материал от гледна точка на
корозия и механична издръжливост, положени в почва
Минимален размер
Материал
Стомана

Мед

Повърхност

Вид

Го р е щ о п о ц и н ков а н а a)
или неръждаема a), б)

Шина в)
Кръгъл прът за
дълбочинен заземителен електрод
Кръгъл проводник за електрод
с хоризонтално
продължение
Тръба
Помедена
Кръгъл прът за
дълбочинен заземителен електрод
С електролит- Кръгъл прът за
но медно по- дълбочинен закритие
земителен електрод
Непокрита a) Шина
Кръгъл проводник за електрод
с хоризонтално
продължение
Въже

Тръба
Калайдисана

Въже

диаметър,
mm

напречно
сечение,
mm 2

дебелина,
mm

90

3

16

дебелина на
покритие/външен слой
единична
средна стойстойност, µm
ност, µm
63
70
63

10

70

50

25

2

47

д)

55

15

2000

14

90

100

1

5

50
25
1,8 за отделно жило
на проводник
20
1,8 за отделно жило
на проводник

2

е)

25
2
25

Цинково
Шина г)
50
2
20
40
покритие
a)
Подходяща също за електроди, които ще бъдат бетонирани.
б)
Без покритие.
в)
Както валцована шина или разцепена шина с притъпени ръбове.
г)
Шина с притъпени ръбове.
д)
В условия на непрекъснато галванично покритие само 50 µm дебелина е технически осъществима.
е)
Когато по експериментален път е установено, че рискът от корозия и механична повреда е екстремално
нисък, може да се използва 16 mm 2 .
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2.2.2. Ефективността на всеки заземителен
електрод зависи от местните характеристики на
почвата. Един или повече заземителни електрода трябва да бъдат проектирани в зависимост
от характеристиките на почвата и необходимото
съпротивление спрямо земя.
2.2.3. Използват се следните видове заземителни електроди:
а) прътове или тръби;
б) ленти или проводници;
в) плочи;
г) подземни метални конструктивни елементи
в основите на сградата;
д) свързана чрез заварка метална арматура на
бетон в земята;
е) метални брони и други метални покрития на
кабели съгласно местните условия или изисквания;
всяка друга подходяща подземна метална конструкция съгласно местните условия или изисквания.
2.2.4. Типът и дълбочината на полагане на
заземителите се определят съобразно местните
условия така, че при изсъхване или замръзване
на почвата съпротивлението спрямо земя да не
се увеличава до стойност, намаляваща защитата
срещу поражения от електрически ток.
2.2.5. Трябва да се разглеждат и условията за
електролитна корозия, когато се използват различни материали за заземителя. При това се изхожда
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от факта, че арматурната стомана на фундаменти
в земята има електрохимичен потенциал както
мед в земя.
2.2.6. Металните тръбопроводи за леснозапалими течности не трябва да се използват като
заземителни електроди.
2.2.7. Подземните структурни мрежи, вложени
във фундамента, и металната арматура на бетон,
които се използват като заземителни електроди,
трябва да са свързани сигурно между точката за
свързване на заземителния проводник и основата
на подземната структурна мрежа или металната
арматура на бетон. Връзката трябва да бъде чрез
заварка или подходящи механични съединители.
Точката за свързване на заземителния проводник
трябва да бъде достъпна.
2.2.8. Заземителният електрод не трябва да е
метален обект, потопен във вода.
2.3. Заземителни проводници
2.3.1. Заземителните проводници трябва да
отговарят на изискванията по т. 3.1. Когато заземителните проводници се полагат в почва, сечението им трябва да съответства на стойностите,
определени в табл. 2.
При схеми TN, когато не е обичайно токът при
дефект да преминава през заземителен електрод,
заземяващият проводник може да бъде оразмерен
съобразно т. 4.1.1.
Таблица 2

Минимални напречни сечения за положени в земята заземителни проводници
Минимални напречни сечения, mm 2 , Минимални напречни сечения, mm 2 , без
Заземителен про- при защита срещу механична повреда
защита срещу механична повреда
водник
Мед
Стомана
Мед
Стомана
Защитен срещу корозия

2,5

10

16

16

Незащитен срещу
корозия

25

50

25

50

2.3.2. Заземителният проводник се свързва сигурно към заземителния електрод при спазване на
изискванията за електрическа връзка. Връзката се изпълнява посредством заварка, кербоване, клеми
или други механични съединители. При използването на клеми не трябва да се поврежда електродът
или заземителният проводник. Механичните съединители се поставят в съответствие с инструкциите на
производителя.
2.4. Главна заземителна клема (шина)
2.4.1. За всяка уредба, в която се използват защитни свързвания, се предвижда главна заземителна
клема (шина) и към нея се свързват:
а) проводниците за изравняване на потенциалите;
б) заземителните проводници;
в) защитните проводници;
г) проводниците за функционално заземяване, ако е уместно.
2.4.2. За всеки проводник, присъединяван към главната защитна клема, се предвижда възможност
за неговото разединяване. Връзката трябва да е надеждна и да може да се разединява само с помощта
на инструмент.
3. Защитни проводници
3.1. Минимални напречни сечения
3.1.1. Защитните проводници се избират така, че напречните им сечения да отговарят на условията
за автоматично изключване на захранването съгласно приложение № 1 и да са устойчиви на предполагаемите токове при дефект.
Напречните сечения се изчисляват съгласно т. 3.1.2 или се избират в съответствие с табл. 3, като и
в двата случая се отчита изискването по т. 3.1.3.
Клемите трябва да допускат свързване на проводници, чиито размери отговарят на изискванията на
тази точка.
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Таблица 3

Минимални напречни сечения за защитни проводници
Напречно сечение
на тоководещия проводник, S, mm 2
S ≤ 16

Минимално напречно сечение на съответния защитен проводник, mm 2
Когато защитният проводник е от
същия материал както тоководещия
проводник

Когато защитният проводник не е
от същия материал както тоководещия проводник

S

(k1/k 2) × S

16 < S ≤ 35

16

S > 35

S/2

a)
а)

(k1/k 2) × 16
(k1/k 2) × S/2

където:
k1 е стойността на k за тоководещ проводник съобразно материала на проводника и изолацията;
k 2 – стойността на k за защитен проводник, избран по приложимата таблица.
За проводник PEN намаляване на напречното сечение се разрешава само в съответствие с
правилата за оразмеряване на неутралния проводник.

а)

3.1.2. Напречното сечение на защитните проводници трябва да е най-малко равно на стойността,
определена по следващата формула, която се
прилага само за време на изключване, непревишаващо 5 s:
S =

I2t
k

,

където:
S е напречното сечение на защитния проводник, mm2;
I – стойността на тока при повреда (ефективна стойност при променлив ток), който може да
премине през защитното устройство при повреда
с пренебрежимо малък импеданс, А;
t – времето за сработване на изключващото
устройство, s;
k – коефициент, чиято стойност зависи от материала на защитния проводник, от изолацията и
другите части, както и от началните и крайните
температури.
Методът за изчисляване на коефициента k е
даден в т. 5.
Когато при прилагането на формулата се получат нестандартни напречни сечения, се вземат
проводници с най-близките по-големи стандартни
напречни сечения.
3.1.3. Във всички случаи напречното сечение
на всеки защитен проводник, който не е част
от захранващия кабел или не е в обща обвивка
с тоководещите проводници, трябва да е не помалко от:
а) при осигурена механична защита – 2,5 mm2
мед или 16 mm2 алуминий;
б) без осигурена механична защита – 4,0 mm2
мед или 16 mm2 алуминий.
3.1.4. Когато защитният проводник е общ за
две или повече вериги, неговото напречно сечение
се определя, както следва:
– чрез изчисление съгласно т. 3.1.2 за найнеблагоприятния случай на предполагаем ток при
дефект и време за задействане, които се срещат
в тези вериги; или

– се избира по табл. 3, за да съответства на
най-голямото напречно сечение на тоководещ
проводник във веригите.
3.2. Видове защитни проводници
3.2.1. За защитни проводници се използват:
а) проводници в многожилни кабели;
б) изолирани или неизолирани проводници,
разположени в обща обвивка с тоководещите
проводници;
в) закрепени изолирани или неизолирани
проводници;
г) метални покрития, като например обвивки,
екрани и брони на някои видове кабели, концентрични проводници, метални канали според
условията в т. 3.2.2, букви „а“ и „б“;
3.2.2. Когато уредбата съдържа оборудване,
което има метални обвивки от вида на табла
за ниско напрежение с прекъсвачи и релета
или рамки на фабрично изработени възли или
магистрални шинопроводи в метална обвивка,
металните обвивки или фабрично изработените
възли се използват като защитни проводници, ако
отговарят едновременно на следните изисквания:
а) електрическата непрекъснатост да е защитена
срещу механични, химични или електрохимични
увреждания;
б) електрическата проводимост да е най-малко
равна на тази, която произтича от прилагането
на т. 3.1;
в) да позволяват присъединяване на други
защитни проводници във всяка предварително
определена точка на разклонение.
3.2.3. Не се разрешава използване като защитни
проводници или защитни шини на:
– метални водопроводни тръбопроводи;
– тръбопроводи за леснозапалими газове или
течности;
– конструктивните части, подлагани на механични усилия при нормална работа; гъвкави или
еластични метални тръбопроводи, ако не са разработени за използване като защитни проводници;
– гъвкави метални части; носещи проводници;
– кабелни носачи и кабелни етажерки.
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3.3. Електрическа непрекъснатост на защитните
проводници
3.3.1. Защитните проводници се защитават
по подходящ начин срещу механични повреди,
химични и електрохимични увреждания, електродинамични и термодинамични усилия.
3.3.2. Електрическите съединения на защитните
проводници трябва да са достъпни за визуален
преглед и за изпитване с изключение на:
– съединенията, напълнени с компаунд;
– капсулованите съединения;
– съединенията в метални канали и в шинни
канални системи;
– съединенията, които са част от оборудване,
съобразно стандартите за оборудване.
3.3.3. Във веригите на защитните проводници
не трябва да се предвиждат никакви комутационни
апарати, но за провеждане на изпитвания могат да
се предвиждат съединения, които се разединяват
само с помощта на инструмент.
3.3.4. Когато се използват уреди за контрол на
непрекъснатостта на заземяването, никакви техни
елементи (операционни датчици, бобини) не трябва
да се свързват последователно във веригата на
защитния проводник.
3.4. Проводници PEN
Проводник PEN може да се използва само в
неподвижно електрическо оборудване и по механически причини. Той трябва да има напречно
сечение не по-малко от 10 mm2 мед или 16 mm2
алуминий.
Проводниците PEN трябва да са изолирани за
номиналното напрежение на веригата.
Металните обвивки на електрическите инсталации не трябва да се използват като проводници
PEN, с изключение на шинни канални системи.
Когато от някоя точка на уредбата неутралните
и защитните функции се изпълняват от отделни
проводници, не се разрешава свързване на неутралния проводник с която и да е друга заземена
част на уредбата, например защитен проводник
PEN. Разрешава се да се формират повече от един
неутрален проводник и повече от един защитен
проводник PEN. За защитните и неутралните
проводници се осигуряват отделни клеми или
шини. В такъв случай проводникът PEN трябва
се свързва с клемата или шината, предназначена
за защитния проводник.
Страничните токопроводими части не трябва
да се използват като проводници PEN.
3.5. Обединено защитно и функционално заземяване
3.5.1. Когато се използва обединен защитен и
функционален заземителен проводник, той трябва
да удовлетворява изискванията за защитен проводник. Освен това той трябва да изпълнява и
съответните функционални изисквания.
При постояннотокови системи проводникът PEL
или PEM за електрозахранване за информационни
технологии може също да служи като обединен
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функционален заземителен проводник и защитен
проводник.
3.5.2. Страничните токопроводими части не
трябва да се използват като проводник PEL или
PEM.
3.6. Разполагане на защитни проводници
Когато за защита срещу поражения от електрически ток се използват устройства за защита
срещу свръхтокове, защитният проводник трябва
да е елемент от същата проводникова система като
тоководещите проводници или да е разположен в
непосредствена близост.
3.7. Усилване на защитни проводници за токове
през защитния проводник, превишаващи 10 mA
За оборудване, предвидено за стационарно
присъединяване и с ток през защитния проводник,
превишаващ 10 mA, трябва бъде направено усилване на защитните проводници по следния начин:
– защитният проводник трябва да има напречно сечение най-малко 10 mm2 мед или 16
mm2 алуминий; или
– да се изисква втори защитен проводник
най-малко със същото напречно сечение, каквото
се изисква за защитата при индиректен допир,
да бъде положен до точката, където защитният
проводник има напречно сечение не по-малко от
10 mm2 мед или 16 mm2 алуминий; това налага
оборудването да има отделна клема за втория
защитен проводник.
Забележка. При схемите TN-C, където се използва проводник PEN до клемите на оборудването,
токът през проводника може да се разглежда като
ток на товара.
4. Защитни проводници за изравняване на
потенциалите
4.1. Защитни проводници за изравняване на
потенциалите за свързване с главната заземителна
клема (шина)
4.1.1. Напречното сечение на защитните проводници за изравняване на потенциалите, чрез
които се осъществява защитното изравняване на
потенциалите съгласно приложение № 1 и които
са свързани с главната заземителна клема (шина)
съгласно т. 2.4, не трябва да бъде по-малко от:
– 6 mm2 мед, или
– 16 mm2 алуминий, или
– 50 mm2 стомана.
4.2. Защитни проводници за допълнителна
връзка за изравняване на потенциалите
4.2.1. Защитните проводници за изравняване
на потенциалите, свързващи две достъпни токо
проводими части, трябва да имат проводимост
не по-малка от тази на най-малкия защитен проводник, свързан с достъпна токопроводима част
(фиг. 4A). Защитният проводник за изравняване на
потенциалите, който не е част от кабела, трябва да
бъде механически защитен чрез полагане в тръба,
канал или по друг подобен начин.
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Достъпни токопроводими части
Напречни сечения на проводници за защит
но изравняване на потенциалите
Напречно сечение на проводник за до
пълнително защитно изравняване на потен
циалите

Фиг. 4А. Проводници за защитно изравняване на
потенциалите между две достъпни токопроводими
части М1 и М2

4.2.2. Защитният проводник за изравняване на
потенциалите, свързващ достъпни за допиране
токопроводими части със странични токопроводими части (фиг. 4Б), е с напречно сечение
не по-малко от 50 % от сечението на съответния защитен проводник. Минималното сечение
е 2,5 mm 2 мед, ако проводникът е механично
защитен, и 4,0 mm 2 мед, ако проводникът не е
механично защитен.
Защитният проводник за изравняване на потенциалите, който не е част от кабела, механически
се защитава чрез полагане в тръба, в канал или
по друг начин.
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М:
Достъпна токопроводима част
SPE:	������������������������������������
Напречно сечение на проводник за защитно изравняване на потенциалите
S b:
На п реч но сечен ие на п ровод н и к за
допълнително защитно изравняване на
потенциалите
Фиг. 4Б. Проводник за защитно изравняване на
потенциалите, свързващ достъпни за допиране токопроводими части
4.2.3. Минималното напречно сечение на защитен проводник за допълнително изравняване на
потенциалите отговаря на изискванията по т. 3.1.3.
5. Метод за определяне на коефициента k по
т. 3.1.2
5.1. Коефициентът k се определя по формулата:

където:
Qс
е обемният топлинен капацитет на материала на проводника (J/°C mm 3) при 20 °С;
β
– реципрочната стойност на топлинния
коефициент на съпротивлението при 0 °С
за проводника, °С:
ρ20
– специфичното съпротивление на материала на проводника при 20 °С, Ω mm;
θi
– началната температура на проводника. °С;
θf
– крайната температура на проводника, °С.
5.2. Стойностите на параметрите на различни
материали са дадени в табл. 4.
Таблица 4

Стойности на параметрите на различни материали

Материал

β,
°C

,
J/°C mm 3

ρ20,
Ω mm

Мед
Алуминий
С оловно покритие
Стомана

234,5
228
230
202

3,45 × 10 –3
2,5 × 10 –3
1,45 × 10 –3
3,8 × 10 –3

17,241 × 10 –6
28,264 × 10 –6
214 × 10 –6
138 × 10 –6

226
148
41
78

5.3. Стойностите на коефициента k за различни видове защитни проводници са дадени в табл. 5 – 9.

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5
Таблица 5

Стойности на коефициента k за изолирани защитни проводници, които са извън кабелите и не
са групирани с други кабели
Изолация на проводника

Температура,
°C б)
начална

70 °C PVC
90 °C PVC
90 °C етиленпропилен (XLPE),
омрежен полиетилен (EPR)
60 °C каучук
85 °C каучук
Силикониран каучук

30
30
30
30
30
30

Материал на проводника
мед

алуминий

крайна
160/140
160/140

Стойности на k

a)
a)

250
200
220
350

143/133
143/133

a)
a)

176
159
166
201

95/88
95/88

стомана
в)

52/49
52/49

a)
a)

116
105
110
133

a)
a)

64
58
60
73

По-ниската стойност се прилага за проводници с PVC изолация, с напречни сечения, по-големи
от 300 mm 2 .
б)
Границите за температурата за различните типове изолация са дадени в IEC 60724.
в)
Изчисляването на коефициента k е по формулата в т. 5.1.
a)

Таблица 6

Стойности на коефициента k за неизолирани защитни проводници, които са в контакт с обвивка
на кабел, но не са групирани с други кабели
Обвивка на кабела

Температура,
°C a)

Материал на проводника
мед

алуминий
Стойности на k

стомана

начална

крайна

PVC

30

200

159

105

58

Полиетилен

30

150

138

91

50

Маслоустойчив каучук (CSP)

30

220

166

110

60

a)

Границите за температурата за различните типове изолация са дадени в IEC 60724.

б)

Изчисляването на коефициента k е по формулата в т. 5.1.

б)

Таблица 7

Стойности на коефициента k за защитен проводник, вграден цилиндрично в кабел или групиран
с други кабели или изолирани защити
Изолация на проводника

Температура,
°C б)
начална

70 °C PVC
90 °C PVC
90 °C етиленпропилен (XLPE),
омрежен полиетилен (EPR)
60 °C каучук
85 °C каучук
Силикониран каучук

70
90
90
60
85
180

Материал на проводника
мед

крайна
160/140
160/140
250
200
220
350

a)
a)

алуминий
Стойности на k

115/103 a)
100/86 a)
143
141
134
132

76/68
66/57
94
93
89
87

a)
a)

стомана
в)

42/37
36/31

a)
a)

52
51
48
47

По-ниската стойност се прилага за проводници с PVC изолация, с напречни сечения, по-големи
от 300 mm 2 .
б)
Границите на температурата за различните типове изолация са дадени в IEC 60724.
в)
Изчисляването на коефициента k е по формулата в т. 5.1.
a)
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Таблица 8

Стойности на коефициента k за защитен проводник като метална обвивка на кабел, например
метална оплетка, концентричен проводник и др.
Температура,
°C а)

Изолация на проводника

Материал на проводника
мед

алуминий

олово

начална

крайна

60
80

200
200

141
128

93
85

26
23

51
46

80
55
75
70
105

200
200
220
200
250

128
144
140
135
135

85
95
93
-

23
26
26
-

46
52
51
-

70 °C PVC
90 °C PVC
90 °C етиленпропилен (XLPE),
омрежен полиетилен (EPR)
60 °C каучук
85 °C каучук
PVC с минерална обвивка б)
Неизолиран с минерално покритие

Стойности на k

стомана

в)

Границите на температурата за различните типове изолация са дадени в IEC 60724.
Тази стойност трябва да се използва за неизолирани проводници, които се допират или са в контакт
със запалим материал.
в)
Изчисляването на коефициента k е по формулата в т. 5.1.
a)

б)

Таблица 9

Стойности на коефициента k за неизолирани проводници без риск за повреда на съседни материали при посочените температури
Материал на проводника
мед

алуминий

стойност
на
k

Видими и в
ограничени
зони

30

228

500

125

300

82

500

Нормални
условия

30

159

200

105

200

58

200

Риск за пожар

30

138

150

91

150

50

150

Условия

максимална стойност
температура,
на
°C
k

максимална
температура,
°C

стомана

Начална
температура,
°C

стойност максимална
на
температура,
k
°C

4736

Поправка. Министерството на правосъдието прави следната поправка в Наредбата за допълнение
на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 33
от 2010 г.): в текста на заглавието вместо „Решение № 14099 от 2009 г.“ да се чете „Решение № 14409
от 30.ХІ.2009 г.“.
5007
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-483
от 17 май 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3
ЗПБ нареждам да се проведе неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, при следните
условия:
1. Обектът на разрешението е площ „Клепалото“ с размер 0,9 кв. км, разположена на територията на община Белово, област Пазарджик.
2. Срокът на разрешението е до една година.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава
с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до
конкурса, се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 2000 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават заявление за участие в конкурса в сектор
„Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес
бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние
на фирмата от съда или търговския регистър на
Агенцията по вписванията – оригинал, освен при
представяне на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години с изключение на
новорегистрираните търговци, което включва
копие от балансов отчет и отчет за приходите и
разходите, заверени от управителя и счетоводителя
на фирмата, че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (оригинал от квитанцията или екземпляр
от платежното нареждане);
г) квитанция за платена административна
такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);

е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна
власт, че фирмата кандидат няма просрочени
задължения към държавата;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпления по
служба или за подкуп, както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна власт, с данните за банката, BIC код
на банката и IBAN на дружеството кандидат,
необходими за връщане на депозита за участието
в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация,
се подават в сектор „Обслужване на едно гише“
на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок
до 53 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса
за резултатите от него.
4885

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 729
от 20 май 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Грънчара“,
разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, община Царево, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 86 от преходните
и зак лючителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 17 от
4.V.2010 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Минерал 2000“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано с Решение от 9.IX.2005 г. по ф.д. № 9737/2005, том 1289,
стр. 173, № 96806, в Софийския градски съд, със
седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ул. Кукуш 1, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Грън-
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чара“, разположена в землището на гр. Царево,
с. Изгрев и с. Велика, община Царево, област
Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
4886

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 730
от 20 май 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Орехите“, разположена
в землището на с. Копринка, община Казанлък,
област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно
Решение № 17 от 5.V.2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци – дружество, регистрирано в Агенцията по
вписванията под ЕИК 123083337, със седалище и
адрес на управление – с. Дунавци 6145, ул. Изгрев
25; община Казанлък, област Стара Загора, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта
„Орехите“, разположена в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,28 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
4887

Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 731
от 20 май 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мадана“, разположена в
землището на с. Боздуганово и с. Землен, община
Раднево, област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно Решение
№ 17 от 5.V.2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Адванс“ – ООД, Пазарджик, като
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 112619958, със седалище и адрес
на управление – Пазарджик 4400, община Пазарджик, ул. Георги Мишев 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Мадана“, разположена в землището на с. Боздуганово и с. Землен, община Раднево, област
Стара Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
2. Размерът на площта е 0,54 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
4888

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № 686
от 7 юни 2010 г.
На основание чл. 77, ал. 1 от Закона за горите
и чл. 144, т. 2 КТ, както и за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето
на пожари в горския фонд нареждам:
1. Определям за пожароопасен сезон в горите
времето от 15.VІ.2010 г. до 15.Х.2010 г.
2. През този период държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства
(ДЛС) съвместно с дирекциите на природните
паркове (ДПП) да поддържат постоянна повишена
бдителност и активност на целия персонал.
3. Директорите на ДГС/ДЛС съвместно с
директорите на природни паркове и съгласувано
с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност
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и спасяване“ да обозначат трайно на терена и
информират населението за определените от тях
участъци в горите с повишена пожарна опасност
(І клас).
4. ДГС/ДЛС съвместно с ДПП да продължат
изпълнението на годишните оперативни планове
за опазване на горите от пожари и да актуализират плановете за действие при гасене на горски
пожари.
5. Регионалните дирекции по горите (РДГ)
да продължат изпълнението на регионалните си
програми за опазване на горите от пожари и да
осъществяват контрол по годишните оперативни
планове, както и по представените планове за
действие при възникване на горски пожари на
ДГС и ДЛС.
6. Особено внимание да се обърне на:
6.1. направа на нови и поддържане на стари
просеки и минерализовани ивици; всички големи
комплекси от иглолистни култури и насаждения да
се разделят с бариерни и лесокултурни прегради;
6.2. контрола по създаване и поддържане на
минерализовани ивици около земеделски земи,
вилни зони, туристически хижи, почивни домове,
служебни и жилищни постройки, складове и др.;
6.3. почистването на сухите треви покрай жп
линии и пътищата, линейните съоръжения, както
и отстраняването на сухата и паднала дървесина
в насажденията и културите от І клас на пожарна
опасност;
6.4. осъществяването на най-строг контрол
по спазването на противопожарните правила от
посетителите и работещите в горите и в съседство с тях;
6.5. сформирането и оборудването на специализирани звена за гасене от служители и работници
в ДГС/ДЛС и ДПП;
6.6. готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална
атака на горски пожари.
7. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен
график в ДГС/ДЛС съвместно с ДПП, РДГ и
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
8. Да се изготви схема за оповестяване на
всички нива, като при възникване на пожар в
горския фонд ръководителите на ДГС/ДЛС и РДГ
незабавно да предават информацията до момента
съгласно утвърдената схема.
9. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се
въвежда в информационната система на ИАГ от
оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС.
Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение до директорите на РДГ, директорите на ДГС/
ДЛС и ДПП и за сведение до Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор П.
Дерменджиев.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-866
от 31 май 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и Решение № 168 от 15.ІV.2010 г. на Столичния
общинския съвет нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина № 51 „Сарагоса“ с адрес ул. Струга 15А,
район „Сердика“, в Обединено детско заведение
№ 99 „Сарагоса“ с адрес ул. Струга 15А, район
„Сердика“.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Имуществото на Целодневна детска градина
№ 51 „Сарагоса“ да се ползва от преобразуваното
Обединено детско заведение № 99 „Сарагоса“.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
4905

За кмет: М. Бояджийска

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1249
от 11 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 ЗПСК
Надзорният съвет на агенцията реши:
Отменя следните свои решения за насрочване на публични търгове, както следва: Решение № 1028 от 18.ХІІ.2009 г. за насрочване на
публичен търг с явно наддаване за продажба
на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, до
бл. 343 и бл. 344, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
с начална цена 12 000 лв., Решение № 1032 от
18.ХІІ.2009 г. за насрочване на публичен търг с
явно наддаване за продажба на помещение № 1
(в сграда на бивш хидрофор), ж.к. Люлин, до
бл. 145, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална
цена 15 000 лв. (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), Решение
№ 1050 от 22.І.2010 г. за насрочване на публичен
търг с явно наддаване за продажба на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, между бл. 136 и
бл. 135, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална
цена 16 000 лв. и Решение № 1059 от 29.І.2010 г.
за насрочване на публчен търг с явно наддаване
за продажба на помещение към хидрофор, ж.к.
Люлин, до бл. 740, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
с начална цена 14 000 лв. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.).

Изпълнителен директор: Б. Дачев
4904
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 33.35
от 25 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване
СрН от ВЕЛ „Новаково“ до ТП“ в поземлен
имот 027106 по КВС на з-ще с. Яребична, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени
имоти: 000183 – път ІV клас на община Аксаково
по КВС на з-ще с. Яребична, дължина на трасето – 230,15 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Административния съд – Варна.
4953

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 33.36
от 25 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
А ксаково, одобрява под робни я уст ройст вен
план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване“ за имот 031015 по КВС
на з-ще с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на
з-ще с. Осеново: 000168 – път ІV клас на община Аксаково, 365022 – ведомствени пътища
на община Аксаково, 001108 – нива на насл. на
Гергина Иванова Стойкова, 031015 – нива на
Иван Георгиев Тодоров, и 000525 – полски път на
община Аксаково, дължина на трасето – 450 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Административния съд – Варна.
4954

Председател: Л. Манолов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-301
от 10 юни 2010 г.
На основание чл. 32 от Закона за администрацията във връзка с чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ
във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и искане
с вх. № 30-00-65 (9) от 3.VI.2010 г. на кмета на
община Благоевград оттеглям Заповед № ОА-243
от 14.V.2010 г. за одобряване плановете на ново
образуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към
тях в графичен и електронен вид на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището
на Благоевград в частта, с която са одобрени
следните имоти: масив № 324, имоти с № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 и 25; масив № 325, имот № 18,
масив № 326, имоти с № 1 и 2; масив № 327,
имоти с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63.
Жалби срещу заповедта могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Благоевград пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
4993

Областен управител: В. Смиленов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-4
от 7 юни 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 25 от
22.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение-протокол № 36 от 1.VI.2010 г. на Надзорния съвет Агенцията за приватизация и публично
частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16,30 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен
търг с явно наддаване за продажба на общински
нежилищен имот: подблоково помещение, ж.к.
Меден рудник, Зона „В“, бл. 84 – II, вх. Д-Е,
Бургас, със застроена площ 30,10 кв. м и сутерен
със застроена площ 9,73 кв. м с начална тръжна
цена – 32 580 лв., стъпка на наддаване – 500 лв.,
и депозит за участие – 3260 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 13-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“, на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 3260 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, по IBAN сметка на Агенцията
за приватизация и ПЧП, Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас, SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
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5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
4912

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 956
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструкт у ра – трасе на съобщителна мрежа и съоръжения, землище на
с. Арбанаси, преминаващо през следните имоти:
от съществуваща стоманорешетъчна кула в ПИ
№ 53012 – пасище, ПИ № 3106 – полски път, ПИ
№ 53007 – полски път, ПИ № 501.9539 – улица, ПИ
№ 34207 – полски път, ПИ № 38229 – общински
път, ПИ № 501.9529 – улица, и достига по новопредвиден кабелен шкаф до имотната граница
на ПИ № 501105.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
4994

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 957
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на външни
кабелни линии и БКТП 20/0,4 kV 1000 kVА, захранващи обект „Магазин и складове за хранителни
стоки“ в ПИ № 004005, землище на с. Малки
Чифлик, преминаващо през следните имоти: от
съществуващ СРС № 45 в ПИ № 000077 – храсти,
ПИ № 000073 – общински път, ПИ № 000078 – пасище, ПИ № 000085 – общински път, и достига
до новопредвиден БКТП в ПИ № 004005.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
4995

Председател: Ал. Чокойски
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ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 358
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за ел. кабел 20 kV подземно трасе от ПИ 080189
с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол,
до стълб 20 kV в ПИ 000258 с. Венец, община
Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
4955
РЕШЕНИЕ № 359
от 4 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – план за регулация за
кв. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 и 28 по плана на гара Церковски,
община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
4956

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 475
от 28 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии на обект: „Стопански
път от м. Гръцки дол до м. Кореник, гр. Котел“.
Проектният път минава през землищата на
с. Жеравна и гр. Котел, област Сливен, за имоти: ПИ № 29283.412.29 по кадастралната карта
на с. Жеравна, землище с. Жеравна; 65.17, 2.977,
65.7, 65.12, 2.964, 3.026, 2.995, 3.134, 2.983, 2.985,
4.828,2.994, 4.836, 4.838, 2.988, 4.839, 2.987, 4.840,
2.986, 0.678, 0.701, 68.111, 68.112, 68.103, 68.55, 68.78,
68.43, 68.105, 68.113, по КВС землище гр. Котел.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател: В. Андреева
4913
РЕШЕНИЕ № 476
от 28 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява ПУП – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Външно
ел. захранване на ФЕЦ в ПИ 031033 по КВС на
землище с. Мокрен, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
4914

Председател: В. Андреева
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 525
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
7, чл. 10, ал. 2 и раздел трети от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 445 от 28.І.2010 г. и Решение на СУОФПИ
по протокол № 2 от 23.ІІІ.2010 г. Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот: самостоятелен обект в
сграда на бивш Дом на книгата – Ловеч, с идентификатор 43952.514.66.1.8 по кадастралната карта
на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10
от 17.ІV.2007 г. на изп. директор на АГКК – София, в УПИ VІ-1771 в кв. 192 по ПУП – ПРЗ
на гр. Ловеч – ЦГЧ , с административен адрес
гр. Ловеч, бул. България 10, с площ 44 кв.м, при
граници на имота: на същия етаж имоти с идентификатори 43 952.514.66.1.6, 43952.514.66.1.5, под
обекта – няма, над обекта имот с идентификатор
43952.514.66.1.2, чрез провеждане на публично
оповестен конкурс на един етап.
2. Приема анализа на правното състояние на
обект: самостоятелен обект в сграда на бивш Дом
на книгата – Ловеч, общински нежилищен имот.
3. Приема за приватизационна оценка на
обект: самостоятелен обект в сграда на бивш Дом
на книгата – Ловеч – експертната оценка на ЕТ
„ЕВГ“ на стойност – левовата равностойност на
25 620 евро без ДДС.
4. Продажбата на обекта да се извърши, както
следва:
4.1. Минимална конкурсна цена в размер на
левовата равностойност на 25 620 евро без ДДС.
4.2. Конкурсната документация на стойност
1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318,
и се заплаща в брой в касата на Община Ловеч,
ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.
4.3. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е 20 дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4.4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма с нотариална заверка на подписа.
4.5. В срок до 24 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация.
4.6. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 6000 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на офертата.
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4.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
4.8. Офертите на участниците в конкурса се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Изпращане на
офертите по пощенски път не се допуска.
5. Критерии и условия за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап:
5.1. Размерът на покупната цена на обекта
да не е по-нисък от левовата равностойност на
25 620 евро. Стойността се изплаща в левовата
равностойност на еврото и върху нея се начислява ДДС.
5.2. Предложение за инвестиционна програма
и развитие на обекта за срок до две години.
5.3. Купувачът се задължава да не прехвърля
собствеността върху имота, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията,
произтичащи от договора за приватизация, в
срок 5 години.
5.4. При неизпълнение на клаузите и задължителните условия по договора за приватизация
купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от
покупната цена на обекта, предмет на конкурса.
5.5. Финансов критерий – най-висока предложена цена – оценка до 80 точки.
5.6. Технически критерий – програма за развитие на обекта в срок до 2 години – оценка
до 20 точки, които включват: предлаган размер
на инвестициите относно въвеждане на обекта
в експлоатация – оценка до 15 точки; срок и
начин на извършване на инвестициите – оценка
до 5 точки.
6. Възлага на кмета на общината организирането на конкурса, изготвянето и утвърждаването
на документацията съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и назначаването на комисия
за провеждането на конкурса.
7. Възлага на комисията след приключване
на процедурата по конкурса да внесе доклад в
Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на
спечелилия конкурса участник.
8. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
конкурса участник.
4957

Председател: М. Недялков

РЕШЕНИЕ № 526
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
7, чл. 10, ал. 2 и раздел трети от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с решение
№ 445 от 28.І.2010 г. и решение на СУОФПИ
по протокол № 4 от 27.ІV.2010 г. Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
обект: „Урегулиран поземлен имот І-99, в кв. 26
по ПУП – ПРЗ на с. Соколово“ с идентификатор 67948.500.435 с площ 1827 кв. м ведно с
построената в него сграда – бивше читалище
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с идентификатор 67948.500.435.1, със застроена
площ 132 кв. м, с предназначение за обществено обслужване, общински нежилищен имот
с АОС № 52931 от 25.ІX.2009 г., при граници:
поземлени имоти с идентификатори 67948.500.99
и 67948.500.401 по кадастралната карта на с. Соколово, чрез провеждане на публично оповестен
конкурс на един етап.
2. Приема анализа на правното състояние
на обект: „Общински нежилищен имот – УПИ
І-99 в кв. 26 на с. Соколово“, с предназначение
за обществено обслужване (бивше читалище).
3. Приема за приватизационна оценка на обект:
„Общински нежилищен имот – УПИ І-99 в кв. 26
на с. Соколово“, с предназначение за обществено обслужване (бивше читалище) – експертната
оценка на „Инвестстрой“ – ЕООД, Ловеч, на
стойност – левовата равностойност на 6442 евро
без ДДС.
4. Продажбата на обекта да се извърши, както
следва:
4.1.Минимална конкурсна цена в размер левовата равностойност на 6442 евро без ДДС.
4.2. Конкурсната документация на стойност
1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318,
и се заплаща в брой в касата на Община Ловеч,
ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.
4.3. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е 20 дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4.4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма, с нотариална заверка на подписа.
4.5. В срок до 24 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация.
4.6. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 1000 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на офертата.
4.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
4.8. Офертите на участниците в конкурса се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Изпращане на
офертите по пощенски път не се допуска.
5. Критерии и условия за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап:
5.1. Размерът на покупната цена на обекта да
не е по-нисък от левовата равностойност на 6442
евро. Стойността се изплаща в левовата равно
стойност на еврото и върху нея се начислява ДДС.
5.2. Предложение за инвестиционна програма
и развитие на обекта за срок до 5 години.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

5.3. Купувачът се задължава да не прехвърля
собствеността върху имота, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията,
произтичащи от договора за приватизация, в
срок 5 години.
5.4. При неизпълнение на клаузите и задължителните условия по договора за приватизация
купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от
покупната цена на обекта, предмет на конкурса.
5.5. Финансов критерий – най-висока предложена цена – оценка до 70 точки;
5.6. Технически критерий – програма за развитие на обекта в срок до 5 години – оценка
до 30 точки, които включват: предлаган размер
на инвестициите относно въвеждане на обекта
в експлоатация – оценка до 20 точки; срок и
начин на извършване на инвестициите – оценка
до 10 точки.
6. Възлага на кмета на общината организирането на конкурса, изготвянето и утвърждаването
на документацията съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и назначаването на комисия
за провеждането на конкурса.
7. Възлага на комисията след приключване
на процедурата по конкурса да внесе доклад в
Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на
спечелилия конкурса участник.
8. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
конкурса участник.
4958

Председател: М. Недялков

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 311
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за разпределителен газопровод извън урбанизираната територия
на гр. Луковит, разположен по общински полски
пътища и обхвата на път ІІІ-306 (Луковит – Червен бряг).
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация до Административния съд – Ловеч.
4849

Председател: Г. Стоянова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 950
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на
недвижим имот: застроен урегулиран поземлен
имот с площ 3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547
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„За ветеринарна лечебница“, кв. 33 по плана на
с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І и част
от бивш УПИ ІV по стария план на селото, заедно с построените в него сгради: полумасивна
сграда – ветеринарна лечебница с 5 оборотни
помещения със застроена площ 156,24 кв. м,
построена през 1953 г., и полумасивна стопанска
сграда (бивш скотовъден обор) със застроена
площ 67,50 кв. м, построена през 1937 г., при
граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК
168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169;
юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х,
в размер на 121 000 лв. без ДДС.
Имотът е описан в акт за частна общинска
собственост № 35198 от 11.VІ.2008 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 40 от 19.ІІ.2008 г.,
том V, рег. № 1820.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 121 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
7000 лв., при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер на 12 100 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в
„УниКредит Булбанк“, клон, Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и от
т. 2.5.1 до т. 2.5.3 се определят по реда на чл. 60
ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
следващия след него присъствен ден.
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2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
4906

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 966
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
в т. ІІ.3 със следния недвижим имот: сграда за
търговия с идентификатор 56722.659.164.6 със
застроена площ 62 кв. м в Плевен, ул. Тодор
Табаков 11 (стар идентификатор УПИ І, кв. 400
по плана на Плевен).
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински нежилищен имот:
сграда за търговия с идентификатор 56722.659.164.6
със застроена площ 62 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.164 в Плевен,
ул. Тодор Табаков 11 (стар идентификатор УПИ І,
кв. 400 по плана на Плевен). Обектът се продава
с отстъпено право на строеж. Граници на имота:
югоизток – жилищна сграда пл. № 3223; югозапад – ул. Тодор Табаков, северозапад – жилищен
блок пл. № 3225.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31812 от 9.IV.2001 г., вписан в Агенцията по вписвания под № 130 от 20.IV.2010 г.,
том 14, рег. № 5324.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
4907

Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 967
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на общински недвижим имот: „Едноетажна масивна
сграда със сутерен, построена през 1960 г., с идентификатор 56722.659.497.2 (стар идентификатор
УПИ III, кв. 115 по плана на гр. Плевен с адрес
ул. Васил Левски 78), със застроена площ 74 кв.м,
състоящ се от две зали, бар-бюфет и санитарно
помещение на ниво терен и складово помещение в сутерена, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56722.659.497, заедно с отстъпено
право на строеж, с предназначение: сграда за
търговия, при граници на имота: север – УПИ
П-3093; изток – ул. Васил Левски; юг – проход;
запад – двор в УПИ Ш-3095а.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35117 от 15.ІІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 161 от 21.ІІ.2008 г.,
том V, per. № 2000.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 200 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 20 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC – UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решение в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и
от т. 2.5.1 до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60
ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на
следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
4908

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 968
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и
чл. 5 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Променя метода на приватизация на търговско дружество „Автобусни превози“ – АД,
Плевен, приет с Решение № 223 от 24.VII.2008 г.,
от публично оповестен конкурс на публичен търг
с явно наддаване.
2. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на
дружеството.
3. Купувачът се задължава:
3.1. Да запази основния предмет на дейност
на „Автобусни превози“ – АД, Плевен, за срок
3 години считано от датата на сключване на
приватизационния договор.
3.2. При неизпълнение на изискването по
т. 3.1 купувачът плаща неустойка в размер 20 %
от продажната цена.
4. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на общинското участие в търговско
дружество „Автобусни превози“ – АД, Плевен,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена в размер 2 600 000 лв.
и стъпка на наддаване 130 000 лв.
4.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 260 000 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 29-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
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4.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 13-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
4.3. Тръжна документация се получава след
представяне на документ за самоличност или
пълномощно в писмена форма, в случай че се
закупува документация от името на друго физическо или юридическо лице. Представителите
на юридическите лица представят копие от документ за актуално състояние на юридическото
лице, издаден от компетентния орган по регистрация на лицето. При получаване на тръжната
документация лицата подписват декларация за
неразгласяване на информация.
4.4. Предложения за допускане и участие в
търга да се подават в запечатан непрозрачен
плик в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 18-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
4.5. На 19-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението, да се събере в Актовата
зала на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и допусне до участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
21-ия ден считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
4.6. В срок до 24-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
4.7. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
4.8. В срок до 29-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
4.9. Търгът да се проведе от 10 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
4.10. Сроковете по точки от т. 4.1 до т. 4.9 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не
се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
5. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ-
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ската държава, към Община Плевен и търговски
дружества, чийто мажоритарен собственик на
капитала е Община Плевен, лица, които са в
ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
6. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
7. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
8. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
4909

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 970
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот: обект
„Магазин „Габрово – 2“ – юг“, с идентификатор
56722.659.628.2.7, със застроена площ 94,53 кв.м
в гр. Плевен, ул. Васил Левски 95, с предназначение „За търговска дейност“, състоящ се от
търговска зала, склад и санитарен възел (стар
идентификатор УПИ ХІ, кв. 338а). Обектът се
продава с отстъпено право на строеж. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
56722.659.628.2.8; под обекта – няма; над обекта:
56722.659.628.2.1, 56722.659.628.2.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 33264 от 20.ІV.2004 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 121 от 12.І.2010 г.,
том І, рег. № 187.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 229 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 22 900 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон, Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и от
т. 2.5.1 до т. 2.5.3 се определят по реда на чл. 60
ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
4910

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 971
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот:
обособен обект – библиотека – имот с идентификатор 56722.662.542.1.8, представляващ 2 зали,
склад и сервизно помещение, със застроена площ
105 кв. м, заедно с прилежащия към тях склад
(хранилище) с площ 42,20 кв. м в гр. Плевен, ет. 1
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на четириетажна масивна жилищна сграда – жил.
блок „Скобелев 3“, вх. А, построена през 1981 г.,
с предназначение: „За културна и обществена
дейност“. Обектът се продава с отстъпено право
на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма;
над обекта: 56722.662.542.1.2, 56722.662.542.1.1.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 34854 от 2.ІІІ.2007 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 61 от 2.ІV.2007 г.,
том ХІІІ, рег. № 5757.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 171 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 17 100 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4 срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условията на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
4911

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 898
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Русе, одобрява проект за ПУП – изменение на план за улична регулация на ул.
Придунавски булевард от о.т. 199 при ул. Мостова
до о.т. 209 при ул. Независимост.
Решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4959

Председател: В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 899
от 20 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Русе, одобрява проект за ПУП – изменение на
план за улична регулация на ул. Майор Узунов
от о.т. 203 при ул. Придунавски булевард до о.т.
243 при ул. Съединение.
Решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – гр. Русе, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4960

Председател: В. Пенчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 93
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сан данск и, одобрява под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии на план за трасе на
кабелна линия 20 кV и КТП за захранване на
обект „Фотоволтаична централа в УПИ І-050001,
УПИ ІІ-050005, 050006, 050007, УПИ 05003 и УПИ
05008 в местността Побит камък, землището на
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с. Левуново, община Сандански. Трасето преминава през имот 050012 – полски път, в местността
Побит камък, землището на с. Левуново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
4850

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 94
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Външно ел. захранване 20 кV“
за обект „Фотоволтаична централа“, в поземлен
имот (ПИ) № 041015 в местността Ранковец,
землището на с. Поленица, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 000225 и
№ 000224 – полски пътища на община Сандански;
имот № 000289 – канал, ХМС; имоти № 042034
и № 042044 – полски пътища, в м. Бангеица,
землището на с. Поленица, община Сандански,
област Благоевград. На основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез община Сандански до Административния
съд – Благоевград.
4851

Председател: Ат. Стоянов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-805
от 31 май 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти
в землището на Златоград, община Златоград,
област Смолян, а именно: имот № 25.158 с площ
500 кв. м, записан на Христо Христов Метахчов,
имот № 25.120 с площ 1000 кв. м, записан на
Георги Марков Ихтияров, имот № 6.84 с площ
600 кв. м, записан на Симо Милков Бошнаков,
и имот № 20.164 с площ 600 кв. м, записан на
Янко Младенов Маринов.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването
є в „Държавен вестник“.
4877

Областен управител: Ст. Стайков

ЗАПОВЕД № АП-03-17-869
от 7 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
постъпило искане от Иван Ангелов Дошев – ръководител КЕЦ Смолян към „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, с вх. № АК-02-20-387 от
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12.V.2010 г. за одобряване на ПУП (парцеларен
план) на обект „База за отдих в УПИ І – 174022,
к. к. Пампорово, община Чепеларе, подобект
„Кабелно захранване 20 kV“, одобрявам: ПУП
(парцеларен план) на обект „База за отдих в УПИ
І – 174022, к. к. Пампорово, община Чепеларе,
подобект „Кабелно захранване 20 kV“, на територията на з-ще с. Стойките, община Смолян, и
з-ще гр. Чепеларе, община Чепеларе.
4963

Областен управител: Ст. Стайков

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2514
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 755 от 25.II.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински
нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 60, ет. 1, попадащ в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.515.18 – четириетажна, масивна жилищна
сграда, с предназначение на самостоятелния
обект – друг вид самостоятелен обект в сграда,
на едно ниво, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, в общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със застроена площ 90,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
159 600 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
7000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора:
13.VII.2010 г. (8.IX.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 12.VII.2010 г.
(7.IX.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.VII.2010 г. (7.IX.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 14.VII.2010 г.
(9.IX.2010 г.) в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 14.VII.2010 г. (9.IX.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
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10. Ако търгът не се състои на 14.VII.2010 г.,
ще се проведе на 9.IX.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
4961

Изпълнителен директор: Зл. Танев

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 7-92
от 21 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване с цел жилищно строителство в поземлен имот № 110003 по КВС в
землище с. Николаевка, община Суворово, област
Варна, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ чрез община Суворово пред Административния съд – Варна.
4962

Председател: Д. Йорданов

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 472
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2
и § 8 от преходните разпоредби от Закона за
устройство на територията, чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост Общинският
съвет – гр. Троян, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за частично изменение на застроителния
и регулационен план (ЧИЗРП) на строителен
квартал 415 (м. Турлата) по плана на гр. Троян,
като се обособяват квартали № 415, № 278, № 279,
№ 280, № 281 и № 282 (м. Турлата) по плана на
гр. Троян.
4965

Председател: А. Балев

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 442
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за обект: АМ „Марица от км 17+028
до км 36+360 Съоръжения за компенсиране на
засегнатите водовземни съоръжения, подобект:
Водоснабдяване от ПС Бялата вода – извор“, като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КИИП), изработен на основание
чл. 150 ЗУТ. Втората съставна част – технически
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инвестиционен проект, е съгласувана и одобрена
от главния архитект на Община Чирпан и издадено
РС (разрешение за строеж) с дата на одобряване
на ПУП от ОС.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – парцеларен план, заедно с издадено РС
от главния архитект могат да се обжалват в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Разрешението за строеж влиза в сила след
приключване на отчуждителните производства.
Председател: Хр. Стефанов
4852

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 646
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-001927 от 9.ІV.2010 г., Заповед № 37 от 18.ІІІ.2010 г.
на главния архитект на Община Шумен, Решение
№ 3, т. 10 от 15.ІV.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 5
от протокол № 14 от 13.ІV.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ, специализирана план-схема за външно
електрозахранване и водопровод във връзка с
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъка в строителните
граници на населеното място и ПУП – парцеларен план, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
участъка извън строителните граници на населеното място за имот с идентификатор 83510.337.3
по кадастралната карта на Шумен, в местността
Дремжа при следните условия:
1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.337.3
със следните показатели:
устройствена зона – „Соп“ (Смесена устройствена зона);
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За обслужващи и складови дейности“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – високо, с максимална височина над 15 м
(максимална – 18 м).
1.2. Одобрява се:
ПУП – план за застрояване по приложената
скица, изведена с № 273 от 17.V.2010 г.;
план-схема за озеленяване по приложената
скица, изведена с № 274 от 17.V.2010 г.;
специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план, за външно електрозахранване и
водопровод по приложената скица, изведена с
№ 275 от 17.V.2010 г.
2. Решението може да бъде обжалвано на
основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по
законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Шумен пред Административния съд – Шумен.
4853

Председател: Д. Русева
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РЕШЕНИЕ № 647
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-001348 от 12.ІІІ.2010 г., заповед № 1 от 7.І.2010 г. на
главния архитект на Община Шумен, Решение
№ 3, т. 2 от 15.ІV.2010 г. за утвърждаване площадка
за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 12 от протокол № 17 от 4.V.2010 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ, специализирана план-схема за
външно електрозахранване във връзка с чл. 108,
ал. 2 ЗУТ за участъка в строителните граници
на населеното място и ПУП – парцеларен план
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън
строителните граници на населеното място за
имот с идентификатор 83510.336.8 по кадастралната карта на Шумен, в местността Дремжа при
следните условия:
1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.336.8
със следните показатели:
устройствена зона – „Пп“ (Производствена
зона);
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Предприятие за ПВЦ и алуминиеви опаковки и складова база“;
н ач и н н а з а с т р о я в а не с ъ г л а с но ч л. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – високо, с максимална височина до 18 м.
1. 2. Със специализираната план-схема и парцеларния план се определят трасе и сервитут на
външно електрозахранване на имот 83510.336.8.
1.3. Одобряват се:
извадка от действащ ПУП по приложената
скица, изведена с № 252 от 5.V.2010 г.;
ПУП – план за застрояване по приложената
скица, изведена с № 253 от 5.V.2010 г.;
план-схема за озеленяване по приложената
скица, изведена с № 254 от 5.V.2010 г.;
специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване по
приложените скици, изведени с № 255, 256 и 257
от 5.V.2010 г.
2. Решението може да бъде обжалвано на
основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по
законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Шумен пред Административния съд – Шумен.
4854

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 648
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-00-71
от 13.ІV.2009 г., Заповед № 316 от 19.ХІ.2008 г. на
главния архитект на Община Шумен, Решение
№ 1, т. 10 от 26.ІІ.2009 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
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ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 17
от протокол № 17 от 4.V.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.406 по
кадастралната карта на гр. Шумен, в местността
Под манастира при следните условия:
1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.653.406
със следните показатели:
уст ройствена зона – „Ж м“ (Уст ройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност на
застрояването);
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
1.2. Одобрява се ПУП – план за застрояване и
план-схема за озеленяване по приложените скици,
изведени с № 276 и 277 от 17.V.2010 г.
2. Решението може да бъде обжалвано на
основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по
законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Шумен пред Административния съд – Шумен.
4855

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 74
от 19 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Приема решение за одобряване на ПУП – ПП
(парцеларен план) за трасе за електрически кабел
за НН за ел. присъединяване на базова станция
№ 2220 в поземлен имот № 000324 през поземлени
имоти № 000319, № 000325 и № 000326 по КВС
на землището на с. Априлово.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
4874

Председател: Ив. Младенова

РЕШЕНИЕ № 79
от 19 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Приема решение за одобряване на ПУП – ПЗ
на ПИ 030054, м. Вихците, землището на с. Дол
на Малина.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
4875

Председател: Ив. Младенова

РЕШЕНИЕ № 80
от 19 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Приема решение за одобряване на ПУП – ПЗ
на ПИ № 207007, м. Калето, землището на с. Долно Камарци.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
4876

Председател: Ив. Младенова

96. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1.
Цел на заявеното водовземане – за отдих. 2.
Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – район „Североизточна
България“ – подземни води от малмоваланжския
водоносен хоризонт с температура, по-висока от
20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен – № 100 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на
Закона за водите, участък к. к. Св. св. Константин
и Елена. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – сондаж
№ Р-6х. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс „Света
Елена“, в к. к. Св. св. Константин и Елена, УПИ
ІV-132 по плана на к. к. Св. св. Константин и
Елена, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектните параметри
на водовземането, включително:а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,06 l/s; разрешен годишен воден обем: 1892,1 м 3 /годишно; б) понижение на водното ниво: максимално допустимото
експлоатационно понижение на водното ниво в
сондажа Sмакс.доп.= 6,7 м до кота +18,64 м. 6.
Условията, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите; Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане от
сондаж № Р-6х в обекта на водоснабдяване не
по-късно от една година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да
ползва минерална вода от сондаж № Р-6х единствено в посочения в разрешителното обект на
водоснабдяване и като спазва определената цел
на използване на минералната вода. 6.3. Да не
предоставя минералната вода, предмет на разре-
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шителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да
не препятства ползването на минерална вода от
сондаж № Р-6х по други разрешени от министъра
на околната среда и водите водовземания. 6.5.
Ежегодно да заплаща такса за водовземане за
разрешения годишен воден обем, като същата
се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4889
132. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за битови и хигиенни
нужди. 2. Находище на минерална вода, от което
се предвижда водовземането – район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура,
по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич,
област Шумен – № 100 от приложение № 2 към
чл. 14, т. 2 на Закона за водите, участък „Варна“.
3. Системите или съоръженията, чрез които ще
се реализира водовземането – сондаж № Р-1, кв.
Аспарухово. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕК АТТЕ): производствена база в
УПИ ІV-2567 в кв. 4, УПИ VІ-2569 в кв. 1 и УПИ
V-2568 в кв. 4 по плана на 27 подрайон на гр.
Варна, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектните параметри
на водовземането, включително: а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,12 l/s; разрешен годишен
воден обем: 3784,3 м 3 /годишно; б) понижение на
водното ниво: максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво в сондажа
Sмакс.доп.= 19 м до кота +6,33 м. 6. Условията,
при които би могло да се предостави правото
за използване на водите: Водоползвателят: 6.1.
Да упражни правото на водовземане от сондаж
№ Р-1, кв. Аспарухово, в обекта на водоснабдяване не по-късно от една година от началния
срок на действие на разрешителното, като не
надвишава разрешения дебит и годишен воден
обем. 6.2. Да ползва минерална вода от сондаж
№ Р-1, кв. Аспарухово, единствено в посочения в
разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на
минерална вода от сондаж № Р-1, кв. Аспарухово,
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
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водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
4890
226. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Сапарева баня“ – № 67
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – сондаж
№ 1хг. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 65365.601.361 (стар
идентификатор: парцел VІІ-2620, кв. 88) по плана
на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня,
област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365. 5. Проектните
параметри на водовземането: а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,10 л/сек; разрешен
годишен воден обем: 3153,6 м 3 /годишно; б) експлоатационното водно ниво на сондаж № 1хг
да не се снижава под котата на самоизлива. 6.
Условията, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане
от сондаж № 1хг в обекта на водоснабдяване не
по-късно от една година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да
ползва минерална вода от сондаж № 1хг единствено в посочения в разрешителното обект на
водоснабдяване и като спазва определената цел
на използване на минералната вода. 6.3. Да не
предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да
не препятства ползването на минерална вода от
сондаж № 1хг по други разрешени от министъра
на околната среда и водите водовземания. 6.5.
Ежегодно да заплаща такса за водовземане за
разрешения годишен воден обем, като същата
се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4891
917. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за спорт и отдих. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда
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водовземането – находище „Сандански“ – № 66
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – каптиран
естествен извор № 8. 4. Мястото на използване
на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кодът по
Единния класификатор на административнотериториалните и териториалните единици – за
всяко място на използване (ЕКАТТЕ): градски
басейни в парка в кв. 21, имоти № 96 и № 97 по
плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, ЕКАТТЕ 65334. 5. Проектните
параметри на водовземането: а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,48 l/s (от 15 май до 15
октомври – 153 дни); разрешен годишен воден
обем: 6345,2 м 3 (от 15 май до 15 октомври – 153
дни); б) експлоатационно водно ниво в каптиран
естествен извор № 8 да не се снижава под котата
на самоизлива. 6. Условията, при които би могло
да се предостави правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото
на водовземане от каптиран естествен извор
№ 8 в обекта на водоснабдяване не по-късно от
една година от началния срок на действие на
разрешителното, като не надвишава разрешения
дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от каптиран естествен извор № 8
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода. 6.3. Да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти.
6.4. Да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор № 8 по други
разрешени от министъра на околната среда и
водите водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
4892
850. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
съоръжение за подземни води за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в неогенския водоносен хоризонт, водно тяло
BG2G000000N015 – порови води в неоген-сармат
Североизточна Добруджа, в ПИ № 12173.4.137,
с. Вранино, община Каварна, област Добрич,
ЕК АТТЕ 12173, при географски координати:
N – 43° 32' 07.0'' и Е – 28° 16' 58.0'', геодезични
координати, 1970 г.: Х 4722877.12; Y 9669501.32, и
надморска височина 142 м. Проектни параметри
на използването: Дълбочина: 100,00 м ± 10 м.
Обсадна колона: от стоманени тръби с диаметър
∅ 426 мм в интервала 0,00 – 20,00 м. Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър
∅ 219 мм в интервала 0,00 – 100,00±10 м, гра-
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вийна засипка в интервала 100,00±10 м – 18 м,
и задтръбна циментация в интервала от 18 м
до повърхността. Водоприемна част (филтри):
с диаметър ∅ 219 мм от 70,00 м до 90,00±10 м.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 6,2 л/сек. Проектен максимален дебит на
водочерпене – 10 л/сек. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 12 м.
Дейности за проучване на подземните води:
изучаване на литоложкия строеж, структурата и
филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт, химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръжението:
сондажно-геофизични дейности за разчленяване на преминатите разновидности по време на
сондажните дейности; опитно водочерпене за
определяне параметрите на водоносния хоризонт;
хидравлични тестове с проектния дебит и на 3
степени; вземане в края на опитното водочерпене
и анализ на водна проба в акредитирана лаборатория за оценка актуалния химичен състав на
подземните води по всички показатели съгласно
приложение № 1 на Наредба № 1 за проучване,
ползване и опазване на подземните води. Не се
разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
4928
105. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46,
ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите съобщава, че е постъпила административна преписка
за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча“.
Цел на ползването – съоръжение за отдих и воден
спорт – несамоходна плаваща база Б-167 „Лагуна“
с площ 2000 дка. Място на ползването – в акваторията на яз. „Въча“, на площ 2000 дка, с размери:
ширина 40 м и дължина 50 м, на разстояние над
3500 м от язовирната стена, в местността Нейчев
чифлик, в землището на с. Михалково, община
Девин, област Смолян, с ЕКАТТЕ 48547. Географски координати на граничните точки: т. 138. 41°53'
56.7''; 24° 26' 40.5''; т. 139. 41°53' 57.3"; 24° 26' 42.1";
т. 140. 41°53' 55.9"; 24° 26' 43.0"; т. 141. 41°53' 55.3";
24° 26' 41.4". Схема и технически параметри на
съоръжението: несамоходна плаваща база Б-167
„Лагуна“ с габаритна дължина на корпуса 18,60
м и широчина 10,60 м. Условия, при които ще
се разреши ползване в акваторията на язовира:
Несамоходната плаваща база Б-167 „Лагуна“
да удовлетворява изискванията за безопасност
в добре закотвено състояние в акваторията на
язовира съгласно свидетелство за годност от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Бургас. За предотвратяване на негативен ефект
върху водите във връзка с осъществяване на дейността да се извършва собствен мониторинг за
качеството на водата в обхвата на разрешеното
ползване по задължителни показатели. Трайно
да бъдат сигнализирани пунктовете за собствен
мониторинг преди началото на експлоатация на
съоръжението съгласувано с Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“, Пловдив. Договор
със специализирана фирма за условията и реда
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за източване на отпадъчните води, формирани
на Б-167 „Лагуна“, които ще се транспортират до
Пречиствателна станция – Пловдив. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването и публичното обявяване
на съобщението в община Девин заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на
разрешителното и/или да предложат условия, при
които да бъде издадено разрешителното с оглед
гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмените възражения и/или предложения се
представят в Министерството на околната среда и
водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел
„Използване на водите“.
4929
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-23 от 27.V.2010 г. на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Саниране на
фасадите на реакторно отделение на блок 5 и блок
6 в АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД“. Етап „Саниране на
фасадите на реакторно отделение на блок 6“ и Етап
„Саниране на фасадите на реакторно отделение
на блок 5“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след съобщаването
му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4941
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
плана за регулация и застрояване на м. Подлозище с придружаващите го схеми и материали
в граници: ул. Подлозище, ул. Траян Танев, ул.
Околовръстен път, ул. 759, ул. Дон, ул. Лозище,
южната и западната граница на кв. 140, улица от
о. т. 76 до о.т. 75. Преди одобряването на плана
за регулация и застрояване на м. Подлозище от
Столичния общински съвет да се представят в
район „Овча купел“ предварителни договори по
чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ за случаите,
когато това се изисква. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта пред район „Овча купел“.
4938
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план на Северна скоростна тангента
с трасе от отклонението на магистрала „Калотина – София“ със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе от км 0+000 до
км 16+400 през землища Требич, ЕКАТТЕ 99134,
Илиянци, ЕКАТТЕ 99121, Бенковски, ЕКАТТЕ
99116, Орландовци, ЕКАТТЕ 99118, Малашевци,
ЕКАТТЕ 99117, Враждебна, ЕКАТТЕ 99136, който
е изложен в район „Надежда“, район „Сердика“
и район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“,
район „Сердика“ и район „Кремиковци“.
5069
4. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-10-7706-70 от 12.ІІІ.2010 г. на
областен управител на област с административен
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център Варна, с протоколи № 70 от 4.V.2010 г. и
№ 71 от 4.V.2010 г. е приела помощен план и план на
новообразуваните имоти на селищно образувание
местност Янчова поляна, обхващащ кадастрални
единици (КЕ) 000090, 000092, 000093, 000338 по
КВС, землище гр. Аксаково; с протоколи № 68 от
3.V.2010 г. и № 69 от 3.V.2010 г. са приети помощен
план и план на новообразуваните имоти на част
от селищно образувание „Терасите“, обхващащ
кадастрални единици (КЕ) 000011, 000012 и 000056
по КВС землище гр. Аксаково; с протоколи № 66
от 3.V.2010 г. и № 67 от 3.V.2010 г. са приети помощен план и план на новообразуваните имоти
на местностите Над асфалта и Калето, обхващащ
кадастрални райони (КР) 102 и 103 и съответно
КЕ 000059 и 000057 по КВС, землище гр. Аксаково, с протоколи № 72 от 4.V.2010 г. и № 73 от
4.V.2010 г. са приети помощен план и план на
нообразуваните имоти на селищно образувание
„Лозите“, обхващащ кадастрални единици (КЕ)
000362 и 000364 по КВС, землище с. Кичево, всички
в община Аксаково, област Варна. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
4848
19. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен пан (ПУП) – парцеларен
план за външно ел. захранване на „Приемо-предавателна станция VZ 6003 (Bogenitsa) Cand. A, в
имот № 278026, местност Каменна бара, землище
на с. Боженица, община Ботевград. Проектът е
изложен в сградата на общината, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица имат право да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинската администрация – Ботевград.
4916
3. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ и заповед № 1057 от 15.ІV.2010 г. на кмета
съобщава, че е изработен план за улична регулация (ПУР) на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев,
м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път
за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и СО „Сълзица“, във фаза окончателен
проект. Проектът е изложен в техническата служба на район „Приморски“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
район „Приморски“.
4968
15. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линеен обект – трасе
на „Разпределителен газопровод“ от Газоизмервателната станция (ГИС) в поземлен имот 10.53 по
КВС на землището на с. Блатино, собственост на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, до газоразпределителната мрежа на гр. Дупница. Трасето преминава през
поземлени имоти 010052 и 010054 по КВС на землището на с. Блатино; през имоти с идентификатор
56349.1.1, 56349.1.9, 56349.9.5, 56349.9.4, 56349.9.3,
56349.10.1, 56349.0.127, 56349.6.1, 56349.6.2, 56349.6.37,
56349.6.3 по кадастралната карта на с. Пипере-
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во и през имоти с идентификатор 68789.553.8,
68789.0.539, 68789.0.544, 68789.601.55, 68789.0.13,
68789.516, 68789.0.500, 68789.0.18, 68789.0.499 по
кадастралната карта на гр. Дупница. Проектът
включва площадка за СК1 в поземлен имот 010052
по КВС на землището на с. Блатино, площадка
за СК2 и СК3 и Автоматична газорегулаторна
мрежа (АГРС) в поземлен имот с идентификатор
56349.6.37 по кадастралната карта на с. Пиперево,
площадка за СК4 в поземлен имот с идентификатор 68789.555.55, площадки за СК5 и СК6 в
поземлен имот 68789.0.500 и площадка за СК7 в
поземлен имот с идентификатор 68789.602.499 по
кадастралната карта на гр. Дупница. Проектът е
изложен в стая № 4 в община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4917
70. – Община Каспичан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населеното място: „Външно ел. захранване
на ПИ № 000293“ в землището на с. Кюлевча.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при община
Каспичан. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4997
687. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно електрозахранване до поземлен имот
№ 401043 в землището на гр. Костинброд“, преминаващ през поземлени имоти № 0000177 – канал,
№ 000188 – местен път, № 600079 – местен път,
№ 621013 – полски път, и № 621102 – водостоп.
и хидромелиоративно съоръжение. Планът се
намира в сградата на Общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4918
7. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Кърджали – план-схема на
газификация към ПУП“, който се намира в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
4969
46. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
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населените места, парцеларен план за външно
кабелно захранване за БКТП в имот № 39164.21.120
в землището на с. Кошарица, местност Мишкефа,
община Несебър. Трасето на кабела е с дължина 620 л м, започва от нов ЖР от съществуващ
електропровод ВЛ 20 kV „Телевизия“, преминава
по полски път ПИ № 39164.21.29 на минимално
разстояние 0,70 м от границата на имотите от запад
с № 39164.21.22; 39164.21.23; 39164.21.24; 39164.21.25
и 39164.21.92, по полски път № 39164.21.30 на
разстояние 0,70 м от границата на имотите от
север с № 39164.21.92; 39164.21.91; 39164.21.90;
39164.21.89; 39164.21.31; 39164.21.32; 39164.21.33;
39164.21.95; 39164.21.94; 39164.21.93; 39164.21.36;
39164.21.129; 39164.21.128; 39164.21.127 и 39164.21.38
и достига до нов БКТП до ПИ № 39164.21.120 в
землището на с. Кошарица, местност Мишкефа.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 3, стая 37, тел. 0554/293-42.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4996
13. – Община Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътен достъп, довеждащ
водопровод и канализационен колектор за регионален център за управление на отпадъци – гр.
Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения до общинската
администрация, гр. Самоков.
4999
14. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV за „Фотоволтаична централа“ в ПИ 000106, з-ще с. Младово,
община Сливен, който преминава през имоти
000077, 000092 и 078003, з-ще с. Младово, община
Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4856
14а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV за „Фотоволтаична
централа“ в ПИ 67338.833.45, м. Киша дермeн, з-ще
Сливен – Речица, който преминава през имоти
67338.161.2, 67338.161.44, 67338.161.1, 67338.833.76
и 67338.833.45. Проектът е изложен в общината,
стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4857
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11. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен проект и е
издадено разрешение за строеж № 19 от 18.V.2010 г.
за обект: „Външно електрозахранване на „База за
отдих“ в ПИ № 80371.174.22 по КК, УПИ I-174022,
база за отдих, м. Пампорово, землище гр. Чепеларе, община Чепеларе“, с подобекти: 1. Подмяна на съществуващ кабел 20 kV с нова кабелна
линия 20 kV и кабелна канална мрежа в ПИ с
идентификатори – 69345.6.251 и 69345.6.237 по КК
на землище с. Стойките, община Смолян, и ПИ
с идентификатори 80371.234.32 и 80371.234.16 по
КК на землище гр. Чепеларе, община Чепеларе,
участващи в УПИ II-6.247, 2.251, 6.252, 234.16,
234.27, 234.32 – за хотел, обслужване и паркинг; в
ПИ с идентификатори 80371.234.26, 80371.234.745 и
80371.174.22 по КК (УПИ I-174022 база за отдих),
м. Пампорово, землище гр. Чепеларе, по плана на
курортно-туристическо ядро „Студенец“, комплекс
„Пампорово“, на територията на община Смолян
и община Чепеларе. 2. Монтаж на трафопост тип
БКТП FK-4 и кабелно захранване НН в УПИ
I-174022 база за отдих, к.к. Пампорово, землище
гр. Чепеларе, община Чепеларе. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани
от заинтересованите лица в деловодството на
Областна администрация – Смолян, и обжалвани
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването им.
4964
1. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за обект: Кабелна разпределителна система за
пренос на данни и телевизионни програми – гр.
Сопот, в обхват на ПИ № 31 и 101 – местни
пътища, и ПИ № 337 – полски пътища, от КВС
землище гр. Сопот. Изготвеният ПУП – ПП е
изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на
общинска администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Сопот.
4970
2. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, и план-схеми за водоснабдяване
и електрификация към него за ПИ 122069 и ПИ
122070, м. Малкия друм по КВС на гр. Сопот,
относно промяна предназначението на земята „За
жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 13. На основание чл.
128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Сопот.
5166
6. – Общинската служба по земеделие – гр.
Стамболийск и, на основа н ие ч л. 18д, а л. 7
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощените от тях лица) за възстановяване на
собствеността на земеделските земи, че е одобрена
преработката на възстановимите стари реални
граници в землището на гр. Перущица (ЕКАТТЕ
55909), община Перущица, област Пловдив, в
частта на масив 099, която е изложена в Общи-
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на Перущица и Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски. На основание чл. 18д,
ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право
да направят писмени възражения по одобрената
преработка в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред общинската служба
по земеделие.
4915
57. – Община Стражица на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2010 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот,
представл яващ ателие № 3 със ЗП 29,90 кв. м от
гр. 5 в УПИ I, кв. 74 по плана на гр. Стражица,
ул. Ангел Каралийчев 14, заедно със съответното
право на строеж и съответния % идеални части
от общите части на сградата, продадено чрез
публичен търг с явно наддаване на СД „Унифайер – Василев & Александров“, Горна Оряховица, за 12 290 лв., изплатено изцяло от купувача.
4998
3. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 117048, местност Язлата, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на
земеделската земя и отреждането є „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване,
ел. схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, дирекция
„УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен серок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4858
3а. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
116013, местност Зад корията, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на
земеделската земя и отреждането є „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване,
електрическа схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4859
3б. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
128010, местност Хараплъка, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на
земеделската земя и отреждането є „За вятърен
генератор“ със ситуирано свободно застрояване,
електрическа схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4860
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СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, гр. отделение, IV Г
въззивен състав, призовава Васил Георгиев Банчев
с известен на съда адрес Варна, ул. Мануш войвода 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.Х.2010 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 3267/2008, образувано по жалба от „Дженерали
Застраховане“ – АД, против постановено решение
на СРС, 57-ми състав, по гр.д. № 15730/2006 по
искова молба от ЗК „Орел“ – АД, против Васил
Георгиев Банчев, по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 4 от 24.IX.2003 г. за задължителното застраховане (отм.), за цена на иска 1725 лв. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
5008
Софийският градски съд, административно
отделение, III-в състав, призовава Аделин Ралинов Манчиков с последен адрес София, ул.
Костенски водопад, бл. 1а, вх. В, ет. 5, ап. 76,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
4.XI.2010 г. в 14,30 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 3450/2005, заведено от Божидар Л.
Банков, Веселин Л. Банков, Любомир Д. Иванов против Решение № 112 по протокол № 32
от 10.XII.2001 г. и Решение № 25 по протокол
№ 36 от 15.IV.2003 г. на СОС. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
5010
Софийският градски съд, І гр. отделение, 9
състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 264/2009
по иск за признаване за собственик на апартамент № 18 в София, бул. Македония 29, ет. 5,
заведен от Правдомир Цанов Цановски срещу
Йосиф Сталинов Шарбанов с последен известен
адрес Симитли, ул. Искра 28, като ответникът
в едномесечен срок от обнародването може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
5009
Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава Мария Пилар Сангяго Сантяго-Кръстева,
с последен адрес гр. Барселона, ул. Сан Салвадор 137, ет. 2, врата 1, Кралство Испания, сега
с неизвестен адрес, без регистриран настоящ и
постоянен адрес в Република България, да се яви
в съда на 28.ІХ.2010 г. в 10 ч. като ответница по
гр.д. № 1940/2009, заведено от Ивелин Руменов
Кръстев с правно основание чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2
във връзка с ал. 1 ГПК.
4937
Несебърският районен съд призовава Джерама я Пол Плъмър, гра ж данин на СА Щ, с
неизвестен адрес на територията на Република
България, да се яви в съда на 20.VІІ.2010 г. в
9,30 ч. като ответник по гр. д № 846/2009, заведено от Гергана Руменова Плъмър от Несебър,
за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5028
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав, призовава Джовани Капучо, роден на 29.ХІ.1967 г., с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.VІІ.2010 г. в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

9 ч. като ответник по гр. д. № 14110/2009, заведено
от Катина Славчева Мутафчиева от Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
5027
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10167 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 2623/2000 вписа промени за „Амбулатория за специализирана
извънболнична помощ – Медико-стоматологичен
център „Каспела 1“ – ЕООД: вписва нов предмет на дейност: оказване на специализирана
извънболнична медицинска и дентална помощ,
състояща се от диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, вкл. и откриване
на 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение, извършване на малки и средни хирургически интервенции, консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други видове
изследвания, предписване на извършването на
медицински дейности и манипулации под собствен
контрол и отговорност, предписване на вида и
обема домашни грижи, наблюдение и помощ на
болни, предписване на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, наблюдения и
оказване на медицинска помощ при бременни и
майчинство, наблюдение, контрол и полагане на
грижи за физическото и психическото развитие на
деца под 18 г., извършване на здравна промоция и
профилактика, вкл. и профилактични прегледи и
имунизация, издаване на документи, свързани с
дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговска дейност,
необходима за нуждите на осъществяваните от
лечебното заведение медицински дейности и за
обслужване на пациентите; промяна на фирмата
на дружеството на „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медико-дентален
център „Каспела“ – ЕООД, Пловдив; промяна
на адреса на управление Пловдив, ул. София 64;
промяна в учредителния акт.
2884
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10321
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3713/1996 вписа промени за „Фикс“ – ЕООД: заличаване на Иванка
Христова Христова като едноличен собственик
на капитала и освобождаването є като управител
на дружеството; приемане на Минчо Минев Минев, Митю Добрев Митев и Николай Гавраилов
Чилингиров за съдружници; промяна на фирмата на дружеството на „Фикс енерджи“ – ООД;
избиране на Минчо Минев Минев за управител
на дружеството; нов адрес на управление – ул.
Лерин 23, ет. 5, ап. 15, в Пловдив; нов предмет на
дейност: ресторантьорство, търговия в страната и
в чужбина със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, преработка и
търговия на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионна дейност, търговия със стоки
собствено производство, хотелиерство, консултантска, рекламна, менаджерска и импресарска
дейност в страната и в чужбина, строителство,
проектантска дейност, транспортна дейност в
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страната и в чужбина, всички други дейности
и услуги, незабранени от закона; приемане на
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от управителя Минчо Минев Минев.
2885
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10221 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 4695/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Карби интернешънъл инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Света Петка
24, с предмет на дейност: строителство, отдаване
под наем, покупко-продажби на недвижими имоти,
вътрешно обзавеждане на сгради, производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки,
стоки за бита, ресторантьорство и хотелиерство,
туристически услуги, комисионна и бартерна
търговия, спедиционни и търговски сделки, маркетинг и реклама, търговско представителство и
посредничество, както и всякакъв вид стопански
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Кевин Джеймс Карби.
2886
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10140 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1832/2007 вписа
промени за „Самостоятелна медико-техническа
лаборатори я „Дента лен свят 20 00“ – ЕООД:
заличаване на Иванка Петрова Чакърова като
едноличен собственик на капитала и управител;
нов едноличен собственик на капитала и управител Генко Иванов Чакъров; нов учредителен
акт; дружеството се представлява и управлява
от Генко Иванов Чакъров.
2887
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10300
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4164/2006 вписа промени
за „Фрагмент“ – ООД: нов дружествен договор.
2888
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10192 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 3921/2006 вписа промени за
„Интер – Би – Джей“ – ООД: освобождаване на
Бейхан Кахраман и Ахмет Едип Хасърджъ като
съдружници; приемане на Христо Танев Радев
за съдружник; промени в дружествения договор.
Дружеството се управлява и представлява от
Ташо Иванов Боговски.
2889
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10419
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3436/2005 вписа промени
за „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за
групова практика за първична стоматологична
помощ“ – ООД: промяна на фирмата на дружеството на „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за групова практика за първична помощ
по дентална медицина“ – ООД; нов предмет на
дейност; извънболнична първична помощ по
дентална медицина съгласно чл. 11 ЗЛЗ; промяна
в дружествения договор.
2890
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10111 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3937/2003
вписа промени за „Марекс“ – ООД: освобождава
и заличава Васил Асенов Маргаритов като съ-
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дружник и управител; едноличен собственик на
капитала на дружеството и управител е Димитър
Костадинов Маршавелски; промяна във фирмата
на „Марекс“ – ЕООД; приемане на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Димитър Костадинов Маршавелски.
2891
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10088 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 1182/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Елит – СНС – Сеяр
Ходжова“ от едноличния търговец Сеяр Мехмедова
Ходжова на „Елит – СНС“ – ЕООД.
2892
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10396
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1783/2002 вписа промени за „Роза емайл“ – ООД: освобождаване като
съдружници на Джавит Кумаш, Фикрет Кумаш
и Джеват Кумаш; заличаване като управители
на Джавит Кумаш и Фикрет Кумаш; едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството е Стефан Манолов Вълков; промяна на
фирмата на „Роза емайл“ – ЕООД; приемане на
учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от Стефан Манолов Вълков.
2893
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10250 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 435/2003 вписа
промени за „Суанс лейк“ – ООД: освобождаване
на Олег Михайлович Шевельов и Анна Анатолиевна Гайкова като съдружници; промени в
дружествения договор.
2894
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10326 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4398/2001 вписа продажба
на предприятие с фирма „Мария Нейкова – 2002“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец Мария
Трендафилова Нейкова на „Ас – 2005“ – ЕООД.
2895
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10339 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 733/2003 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Комсо – Йордан
Каймаканов“ от едноличния търговец Йордан
Иванов Каймаканов на „Комсо“ – ООД.
2896
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10284 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5021/98 вписа
промени за „Неонет“ – ООД: заличава Николай
Динев Колев като съдружник; заличава Милан
Владимиров Димитров като управител; избиране
на Албена Бранимирова Чобанова като управител; дружеството се представлява и управлява
от Албена Бранимирова Чобанова; промени в
дружествения договор.
2897
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10100
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5251/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Агрокомерс
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Баня, ул. Средна гора 21, вх. А, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: призводство, изкупуване
и реализация на селскостопанска и животинска

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

продукция, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност, търговско
посредничество, търговско представителство,
проектиране, складови сделки, други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Веселинов Бангеев, Румен Владимиров Иванов, Даниела Димитрова Каменова
и Веселин Иванов Бангеев и се представлява и
управлява от Иван Веселинов Бангеев и Румен
Владимиров Иванов заедно и поотделно.
2898
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10106 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 5254/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Наков груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Брегалница 7, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски
изделия, търговия с хранителни и промишлени
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм,
комисионна, спедиторска и складова дейност,
външна и вътрешна търговия, представителство
на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната
и в чужбина, всички дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Петров
Наков, Мая Найденова Накова и Петър Георгиев
Наков, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
2899
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10246
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5288/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Узунов
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ж.к Запад, ул. Лозница 10, вх. Б,
ет. 8, ап. 68, с предмет на дейност: строителство
и строителна дейност, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
на PVC и алуминиева дограма, доставки и монтаж, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид
стоки, разрешени от закона, покупка на стоки и
вещи за препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия с петрол и петролни
продукти след снабдяване с необходимия за това
лиценз, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
на български и чуждестранни фирми, ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги,
транспортна дейност, както и други дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стефан Иванов Узунов.
2900
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10170 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 5280/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ти Ем консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Тракия 18, ет. 1, с предмет на дейност: консултантски, счетоводни и други услуги, всякаква
друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Мария Атанасова Шопова и Татяна
Светославова Шопова, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
2901
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10245 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5286/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Термотранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Дунав 74, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина, транспортни услуги, консултантска и
посредническа дейност, производствена дейност,
дейност на заложна къща, както и всички други,
незабранени от закона дейности и услуги, като
дейностите, за които е необходимо предварително
издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат
извършвани след набавяне на необходимите
документи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стоянка
Георгиева Петкова.
2902
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10233 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 5314/2007 вписа акционерно
дружество „Импулс – МС“ – АД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
ул. Цар Борис I № 11А, търговски комплекс
„Европа“, ет. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книги с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници,
записи на заповед и чекове, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, проектиране, строителство и ремонт
на всякакъв вид сгради и съоръжения, лизинг,
а също така и всякаква друга дейност, която не
е забранена от закона, а в случаите, когато има
разрешителен или лицензионен режим – след
съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 500 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на
директорите в състав: Константин Константинов
Чотов, Ивайло Стоянов Драгоманов и Венцислав
Велков Кузмов, и се представлява от Константин
Константинов Чотов.
2903
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10295 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5325/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Мем – комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Жан Жорес 14, ет. 1, с предмет на
дейност: строителство, производство и търговска
дейност, търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна,
спедиционна, лизингова, транспортна дейност,
изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и
външна, комисионна търговия и услуги, рекламна
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дейност, маркетинг, селскостопанска дейност,
международен и вътрешен туризъм, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина с наши и чуждестранни
фирми, всички други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мариана Георгиева Фатухи и Елиас Хенди и се представлява
и управлява от Елиас Хенди.
2904
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10275 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5331/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Интер
Макс комерс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 134, вх. В,
ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: търговия с
хранителни стоки, алкохол, цигари, всякакви
тютюневи изделия, кафе и безалкохолни напитки
на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство,
търговия с всякакви видове промишлени стоки,
вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, както и други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Илиев Точев и
Маргарита Дамянова Точева, които представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
2905
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10347 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 5341/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Понсека
мед“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. Съединение 66, с предмет на
дейност: производство, опаковане, реализация,
транспортиране, продажба на лечебна козметика,
хранителни добавки, билкови чайове, билки и
др., търговия – внос и износ, и други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Теофило Ккауин Понсека.
2906
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10180 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5266/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миан БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Княз Александър I № 42,
с предмет на дейност: инвестиране, продажби,
отдаване под наем и други сделки с недвижими
имоти, всякаква търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пиетро
Луиджи Гиа.
2907
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10289 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5244/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристъл криейтив холидейс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Цар Борис III Обединител 53, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги в страната и в
чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, въ-
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трешен и международен транспорт, програмна
и рекламна дейност, публикуване и издателска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Дженифър
Маргарет Джефри.
2908
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10374 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5360/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алтернатива – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Асен Христофоров 2,
вх. В, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина с осъществяване
на всички видове търговски операции, покупка,
продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, организиране и извършване на всички
видове производства, услуги и дейности в областта
на строителството, туризма, промишлеността,
селското стопанство, транспорта, хотелиерство,
посредничество, всички останали, незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Нина Александрова Манчева.
2909
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10263 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5323/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Алди
кар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тодор Балина 6, с предмет на
дейност: експорт, импорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, производство на всякакъв вид
стоки за бита и промишлеността, транспортна
дейност, всякакъв вид услуги за населението,
консултантска дейност, както и всички други
дейности и услуги, незабранени от закона (след
получаване на съответните лицензии и разрешителни). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Иванов Зънгаров и Александър Крумов Александров, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
2910
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10260 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5321/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Роан – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Голаш планина 2, ет. 1,
с предмет на дейност: производство и търговия
с хранителни, промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство,
агентство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, ресторантьорство и хотелиерство, преводи и легализация на документи, комисионни,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизинг,
както и всякаква друга, разрешена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собстеник на капитала Ангел
Петров Павлов.
2911
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10248 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5293/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джанан калъп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. 4 януари 38, ет. 3, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всички
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мехмет Демирай.
2912
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10264 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5329/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Телесфор – Т“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Май 6, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Еленка
Киркорова Токмакова.
2913
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10155 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5278/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „БГ
комюникейшън“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 115,
ет. 10, ап. 29, с предмет на дейност: организиране на връзки с обществеността на юридически
лица и/или органи на държавната и общинската
администрация, представяне, организиране и
ръководене на рекламни, предизборни и други
кампании, организиране и провеждане на допитвания и изследвания, изготвяне на прогнози,
стратегии, консултации, търговско представителство, консултантска дейност, консултации за
информационното обслужване, както и всякакъв
друг вид дейност, сделки и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Борислав Тенчев Станчев и Полина Петрова
Станчева и се представлява и управлява от Борислав Тенчев Станчев.
2914
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10344 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 5211/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Голден бленд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Първомай,
бул. Освобождение 71, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, ремонт и обзавеждане на промишлени,
обществени и жилищни сгради с цел продажба
и отдаване под наем, производство, преработка
и продажба на селскостопански и промишлени
стоки и предмети за бита, собствено производство, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни (стоки и пътници), складови, лицензионни
и франчайзингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
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импресарски и други услуги, лизинг, търговия
с акцизни стоки, както и осъществяване на
всички други дейности и сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нури Мехмед
Хаджиюсеин, Евгени Начев Хаджиев и Стефан
Начев Хаджиев и се представлява и управлява
от Нури Мехмед Хаджиюсеин и Евгени Начев
Хаджиев заедно и поотделно.
2915
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10177 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5289/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джойт – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Балатон 9, с предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, търговия на едро и дребно със
стоки и изделия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови сделки,
сделки с недвижими имоти, производство и
търговска реализация на разрешени от закон
стоки в страната и в чужбина, туристически,
транспортни услуги, извършване на сделки и
услуги, незабранени със закон в страната и
в чужбина, строителство, предприемачество,
проектиране, дизайн, спедиторски и превозни
сделки, селскостопанска дейност, издателска,
печатарска, медийна, менаджерска, импресарска, продуцентска, рекламна дейност, дейност с
компютърни програми и системи, обслужване,
ресторантьорство, хотелиерство, организация и
експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска
дейност и специфични търговски операции и
сделки, съответстващи на законодателството и
международните договорни изисквания, както и
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Георги Стефанов Илиев.
2916
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10345 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5337/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Сън
Вели“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 5, с предмет на
дейност: търговия, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, сделки с
недвижими имоти, в т. ч. закупуване, построяване или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или предоставяне под наем, всички
други търговски сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., със съдружници Бодо Александер
Готлиб Тобер и „Тракия агропартнер“ – ЕООД,
Германия, и се представлява и управлява от Бодо
Александер Готлиб Тобер.
2917
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10157
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5269/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Азения“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Д, ет. 4, ап. 15, с
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предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
с всякакви стоки, производство на промишлени,
хранителни и битови стоки, производство, преработка и търговия на селскостопанска продукция,
комисионни, складови и лицензионни сделки,
спедиция, вътрешен и международен транспорт,
строителство, архитектурно проектиране, дизайн,
ремонтни дейности, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламна дейност, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия и управление на движими
и недвижими имоти, всякакви други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Борислав Стоянов Шопов.
2936
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10257 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5311/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Венчър консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Борба 23, ет. 4, ап. 11,
с предмет на дейност: консултантска дейност,
посредническа дейност, информационна дейност,
предприемаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кирил Йорданов Иванов.
2937
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10172 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 5281/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Рейсинг – 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Цариградско шосе 53 – Парова централа в
Пловдив, с предмет на дейност: импорт, експорт и
реекспорт, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени
от закона, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, строителство на обекти за
икономиката и бита, уебдизайн, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Росен Минчев Василев и Найден
Георгиев Рангелов, които представляват и управляват дружеството заедно.
2938
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10281 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5334/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Манритос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ул. Тутракан 9, вх. А,
ет. 3, ап. 21, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, реекспорт, компенсационни, бартерни и
други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия,
външна търговия – внос – износ, туристическа
дейност – ресторантьорство и хотелиерство, консултантски услуги, атракционна и импресарска
дейност, всички други дейности, с изключение на
забранените със закон. Дружеството е с неопреде-
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лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Ваня Александрова Рабетова.
2939
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10360
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5395/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стандарт Телеком“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, с предмет на
дейност: предоставяне на телекомуникационни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Галина Тодорова
Петрова, Петър Анатолиев Аврамов и Екатерина
Костадинова Иванова и се представлява и управлява от Галина Тодорова Петрова.
2940
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10315 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5348/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бързия 2, вх. И, ет. 4, ап. 82,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортни
и таксиметрови услуги, фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр, посредничество,
дейност и представителство в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, суровини,
материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички
видове митнически услуги и всички дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Соня Трайкова Трайкова.
2941
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10249 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5312/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транс спорт 06“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Съединение, ул. Иван Вазов
4, с предмет на дейност: товарни и пътнически
превози в страната и в чужбина, сервизни услуги,
вътрешна и външна търговия с всякакви стоки,
разрешени от закона, производство на стоки за
продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна и спедиционна дейност,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни и друи дейности и услуги, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 14 000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Георгиев Богданов.
2942
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6916
от 20.VIII.2007 г. по ф.д. № 3847/2001 вписа промени за „М кар“ – ООД: приемане на Владимир
Александров Кръстев, Иван Петров Стоименов
и Валерий Томов за съдружници в дружеството;
промени в дружествения договор.
2943
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10136
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 4021/2007 вписа промени за „Крис – 2005“ – ЕООД: заличава Иван
Василев Рабаджиев като едноличен собственик
на капитала; заличава Диана Петрова Георгиева
като управител; нов едноличен собственик на капитала и управител Васил Иванов Рабаджийски,
който представлява и управлява дружеството;
нов учредителен акт.
2944
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10282
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4022/2004 вписа промени
за „Самостоятелна медико-техническа лаборатория – Меджикдент“ – ЕООД: нов предмет на
дейност: извършване на предписани от лекар
по дентална медицина специфични технически
дейности и произвеждане на специализирани
медицински и помощни средства, както и осъществяване на търговски сделки за нуждите на
медицинската дейност и обслужване на пациентите по смисъла на Закона за лечебните заведения;
промяна в учредителния акт.
2945
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10276
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3140/2007 вписа промени
за „Марбул“ – ЕООД: нов адрес на управление
ул. Река Сребра 8, в гр. Раковски; промяна в
учредителния акт.
2946
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10302
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4012/2007 вписа промени
за „Спас карго“ – ЕООД: увеличаване на капитала на дружеството от 17 700 лв. на 47 050 лв.;
промяна в учредителния акт.
2947
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10274
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4691/2007 вписа промени
за „Вижън електрик“ – ООД: приемане на Францискус Адрианус Мария Ван Горп за съдружник;
промени в дружествения договор.
2948
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10287
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1014/2006 вписа промени за „Демар – 61“ – ЕООД: освобождаване
на Красимир Симеонов Демерджиев като едноличен собственик на капитала и управител; нов
едноличен собственик на капитала и управител
Диана Петрова Демерджиева; вписва нов предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
търговия с хранителни и промишлени стоки,
високо и ниско строителство във всичките му
форми в страната и в чужбина, търговия със
строителни материали, консултантска и проектантска дейност в областта на строителството,
производствена, посредническа, комисионна,
складова дейност, туризъм, представителство на
български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в
чужбина и всякакви други дейности, незабранени
от закона; нов учредителен акт. Дружеството се
представлява и управлява от управителя Диана
Петрова Демерджиева.
2949
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10373 от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 3789/2007 вписа промени за
„Тера Грийн“ – ООД: приемане за съдружник на
Боян Маркович; промени в дружествения договор.
2950
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10310 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1433/2007 вписа
промени за „Кепитал инвест Пловдив“ – ООД:
приема „Транс Елгол България“ – ООД, Пловдив,
като съдружник; заличава Станислав Гришев
Сираков, Иванко Василев Проданов, „ММ консулт“ – ЕООД, Хасково, и Емил Николов Аргиров
като съдружници; заличава Маргарит Димитров
Маргаритов, Станислав Гришев Сираков, Иванко
Василев Проданов и Емил Николов Аргиров като
управители; избира Петко Боянов Кръстанов
като управител, който представлява и управлява
дружеството; промени в дружествения договор.
2951
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10307 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 2318/2007 вписа промени за „Ей.Ем.кънстракшън“ – ЕООД:
приемане на Колин Ричмънд и Маргарет Мей
Ричмънд за съдружници; промяна на фирмата
на „Ей.Ем.кънстракшън“ – ООД; приемане на
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява Ейнсли Даръл Мур.
2952
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10322
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3378/2006 вписа промени
за „Пловдив – метал“ – ЕООД: вписва допълване
предмета на дейност: строителство и ремонт на
сгради и съоръжения, изграждане и експлоатация
на ВЕЦ, производство на електрическа енергия;
приема „Персонал инженеринг“ – ЕООД, София,
като съдружник; промяна на фирмата на „Пловдив – метал“ – ООД; дружеството се представлява
и управлява от Николай Любомиров Иванов и
Георги Димитров Христов заедно; приемане на
дружествен договор.
2953
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10046 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5149/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софт Инфо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеноврад, ул. Цар Иван Асен II № 49,
ет. 4, с предмет на дейност: производство на софтуер, софтуер за счетоводство, счетоводни услуги,
предпечатна подготовка, търговия с изчислителна
техника и консумативи за нея, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството и всички други дейности,
незабранени от нормативните актове. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Младенов Тодоров.
2954
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10267
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 2627/2007 вписа промени
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за „М Юнион транс“ – ЕООД: вписва ново име на
фирмата – „М Юнион транс“ – ЕООД; промяна
в учредителния акт.
2955
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10223 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5159/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стрелец – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев
108, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, маникюр, педикюр, търговия
на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство,
транспортни и таксиметрови услуги, посредническа дейност и представителство в страната и в
чужбина, производство и търговия с промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, суровини,
материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички
видове митнически услуги и всички дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Елисавета Павлова Колева.
2956
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10222 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5157/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тони – Фарм плюс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Златарска 6, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Стоян Петров Стоянов.
2957
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10149
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5096/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Радар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Варшава 33, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия на дребно и едро с мебели, вътрешна
и външна търговия с всякакъв вид стоки, хотелиерски услуги (след съответното разрешение) и
ресторантьорски услуги, посредническа дейност
при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешна, външна търговия и транспорт на петролни продукти (след съответно разрешение),
производство на хранителни, нехранителни и
селскостопански стоки за продажба, покупка на
стоки и вещи за препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия със стоки
за широко потребление, алкохолни (след съответен лиценз), безалкохолни и сладкарски изделия,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми в страната и
в чужбина, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, вътрешен и международен
туризъм, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, преводни,
рекламни, информационни и програмни услуги,
други дейности и услуги, които по предмет и
обем изискват да се водят по търговски начин и
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Данаил Христев Атанасоав и Соня Иванова Атанасова и се представлява и управлява от Данаил
Христев Атанасов.
2958
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10286
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3203/2007 вписа промени
за „Денталестетик – самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ – ЕООД: вписва Мария
Иванова Стайкова за управител; нов предмет на
дейност: специализирани рентгенови изследвания
в областта на денталната медицина, рентгенова
диагностика, консултации, издаване на документи,
свързани със заболявания в областта на денталната медицина, търговска дейност за нуждите на
лабораторията и пациентите по смисъла на ЗЛЗ;
промяна в учредителния акт. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ваня Щерева Маневска и управителя
Мария Иванова Стайкова заедно и поотделно.
2959
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10168
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 3398/2007 вписа промени за „Мальовица истейт“ – ООД: приемане на
„Дайърсвил инвестмънтс лимитид“, Република
Кипър, представлявано от едноличния директор
Янакис Папатеодору, за съдружник; промени в
дружествения договор; дружеството се управлява
и представлява от Румен Стефанов Лясков и Иван
Димитров Байчев заедно.
2960
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10327 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5344/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„НХ – Андонов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сопот, ул. Отец Паисий 31, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, програмни, импресарски, сделки с недвижими имоти, външнотърговски
сделки и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Христов Андонов.
2961
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10262 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5322/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екомашини“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Брезовска 57, с предмет
на дейност: внос, износ и търговия със строителна
техника и механизация, едрогабаритна техника,
леки и товарни автомобили, транспортна и спедиторска дейност, химическо чистене, рекламна,
издателска, маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически
услуги в страната и в чужбина, всякакъв друг
вид търговски дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Кирил
Лазаров Узунов.
2962
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10258 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5318/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ино – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза
47, ап. А1, с предмет на дейност: производство и
търговия в страната и в чужбина, консултантски
услуги, търговия с всички видове промишлени
стоки, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества в
страната и в чужбина, транспортни услуги на
лица и товари, складова дейност, маркетинг,
реклама, сделки с недвижими имоти, търговия
със строителни материали, ресторантьорство,
хотелиерство, проектиране, производство, монтаж, сервиз и търговия с всякакви средства за
производство и средства за потребление, изделия
за бита и технологии за тях, резервни части и екипировка, проектиране, строителство и ремонт на
всякакъв вид сгради и други строителни обекти,
рентиерска дейност, оборудване и експлоатация
на складове, инженерингова дейност, всякакъв
вид транспортни услуги и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на
селскостопански продукти, пособия и инвентар,
всякакъв вид производствени, непроизводствени
и битови услуги, заложна къща, туристически
услуги, туроператорство, услуги в областта на
отдиха и туризма, организиране на маркетингова
дейност и извършване на търговски сделки с
всякакви средства за производство, средства за
потребление, материали и други стоки, разрешени
от закона, вътрешна и външна търговия, внос
и износ на стоки, търговия на едро и дребно,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, рекламна дейност и услуги, посредническа
и комисионна дейност, представителство на
български и чуждестранни фирми, консултантски услуги в областта на административната
сфера, икономиката, финансовите, инвестициите
и търговията, франчайзинг, всякакъв друг вид
търговска или стопанска дейност и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Харалампос
Константину.
2963
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10259 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5319/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рубикон бетон“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Съединение, ул. Младежка 20,
с предмет на дейност: производство на всякакъв
вид бетонови, варови и строителни разтвори и
циментови изделия, производство и търговия със
строителни материали, всякакъв вид транспорт
и строителни услуги, товаро-разтоварителни
дейности, заведения за кафе-аперитив и за хранене, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм,
покупка, строеж и търговия с недвижими имоти, внос – износ, консултантска, спедиционна,
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складова и лизингова дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стойчо Стоянов Кърджалийски.
2964
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10317
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5351/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рефор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Волга 2, с предмет на дейност: туристически
услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност,
т ърговско представителство в ст раната и в
чужбина, търговско посредничество, логистика,
комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова
дейност, както и всякакъв вид дейности, сделки
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Петров Бекриев, „Форего – 1“ – ООД, Пловдив, и се представлява и
управлява от Димитър Петров Бекриев и Атанас Иванов Бъбаров, които ще представляват и
управляват заедно.
2965
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10311 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5336/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЛК – билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Бачково, ул. Чая 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, превозна и спедиторска дейност, рекламна
дейност, предоставяне на услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерска дейност, предприемачество,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица,
външноикономическа дейност и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Любомир Костадинов Куртенков.
2966
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10323 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5340/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смарти вендинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Царевец 15, ап. 12,
с предмет на дейност: производство и търговия
с промишлени, селскостопански, хранителни и
битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, рекламна дейност, както
и всички други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Димов Георгиев.
2967
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10382 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5382/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Петров
дент – А мбулатори я за групова практика за
първична помощ по дентална медицина“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Полк. Бонев 40, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение
на болни, консултация и профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни и други
видове изследвания, медицински дейности и
манипулации под техен контрол и отговорност,
обема, вида домашни грижи и помощи за болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане на
грижи за физическото и психическото развитие
на лица до 18 г., дейности по здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегледи
и имунизации, издаване на документи, свързани
с медицинската дейност, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Петров Петров и Кирил
Петров Петров и се представлява и управлява
от Георги Петров Петров.
2968
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10324 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5354/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ай Джи ленд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Д-р Добрев 2, ет. 4,
ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба и
управление на недвижими имоти, производство и
търговия със стоки за бита, внос и износ, както
и външно- и вътрешнотърговска дейност във
всички разрешени от закона форми, инвестиции
и участие в други търговски дружества, търговско представителство, всякакви други дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 987 000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Ангелов Георгиев.
2969
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10404 от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 5402/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тесалоники – Саввас Ефтимиадис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Асеноврад, ул. Оборище 19,
с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, реклама
и дизайн, транспорт в страната и в чужбина и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а за тези, за които е необходим лиценз
или разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или режим и при спазване на
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Саввас Михаил Ефтимиадис.
2970
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10351 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5356/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Макс ин-
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вест партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Гео Милев 20, с предмет
на дейност: консултантска, комисионна дейност,
търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, инвестиране,
придобиване и управление на дялове и акции в
търговски дружества, участие в юридически лица
с нестопанска цел, рекламни, информационни
и програмни услуги, всички други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 8000 лв., със съдружници Гергана Ангелова Харизанова, Славчо
Иванов Топалов, Любомир Борисов Евтимов,
Христина Стефанова Стефанова, Петър Стайков Цанов, Николай Дачев Ненов, Станислав
Георгиев Куков и Милен Георгиев Митев и се
представлява и управлява от Гергана Ангелова
Харизанова, Славчо Иванов Топалов и Любомир
Борисов Евтимов заедно и поотделно.
2971
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10224
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5332/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рели М“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: търговска дейност на едро и дребно,
внос, износ и реекспорт на всички незабранени
стоки и услуги в страната и в чужбина, комисионна и консигнационна търговия, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
туристическа дейност, туроператорска дейност
и туристическа агентска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги (след регистрация
и получаване на съответното удостоверение за
това съобразно Закона за туризма), търговия с
алкохолни и тютюневи изделия след получаване
на съответните лицензии, транспорта дейност в
страната и в чужбина, производство и търговия
със селскостопанска продукция, хранителни и
промишлени стоки и стоки за бита, рекламна
дейност, строителна и ремонтна дейност, фризьорство, козметика, ноктопластика, шивашка
дейност, производство и търговия с облекло,
дамска, мъжка и детска конфекция, всякакъв
вид търговска дейност, незабранена от законодателството. Дружествотое с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Рушит Алия
и Елица Василева Борукова и се представлява и
управлява от Рушит Алия.
2972
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10314 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5339/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бора стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хаджи Димитър 66, с
предмет на дейност: всички видове търговски
дейности, търговия на едро и дребно, търговско
посредничество и представителство в страната и
в чужбина, внос и износ на стоки, производствена
и транспортна дейност и други дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Тодор Лазаров Бораджиев.
2973
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19113/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Преви Уил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ж. к.
Зона Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 18, ателие 7, с предмет
на дейност: производство на електроенергия от
възобновяеми източници, вътрешно- и външнотърговска дейност, обменна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия
с промишлени и хранителни стоки и стоки за
бита, внос и износ на стоки, суровини и машини,
битово обслужване, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не
е забранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Веселин Петров Иванов,
който го управлява и представлява.
1986
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18799/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Киси – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна 2, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговски сделки, производство и
търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други търговски сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Десислава Петрова Вучева-Ковачева,
която го управлява и представлява.
1987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сигнум консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев, ул.
Костенски водопад, бл. 242, вх. Б, ет. 11, ап. 78,
с предмет на дейност: консултантска дейност,
посредничество, търговия на едро и дребно, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Борис Якимов Якимов
и Дарина Юриева Петкова и се управлява и
представлява от Борис Якимов Якимов.
1988
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19150/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фор
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Мечка 35,
с предмет на дейност: закупуване, строителство,
продажба и управление на недвижими имоти и
съоръжения, разработка и внедряване на софту-
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ерни продукти, електроника, обучение, цялостни
решения и автоматизация на производството,
машиностроене, вътрешна и външна търговия,
сделки с недвижими имоти, посреднически и
комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
хотелиерски и туристически услуги, реклама,
транспортна дейност и услуги, както и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Миролюб Георгиев
Столарски, Димитър Миролюбов Столарски,
Тихомир Страхилов Григоров и Явор Ивайлов
Блъсков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1989
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глобус хоум“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул.
Христо Ботев 34, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
посредничество и брокерска дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки, производство на промишлени изделия,
строителство, туризъм, хотелирество, ресторантьорство, издателска, транспортна и превозваческа
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Любомир Тодоров Тодоров, който
го управлява и представлява.
1990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 14615/2006 вписва промени
за „Зет мебели“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Нели Георгиева Данчева
на Деница Любомирова Дерменджиева; заличава
като съдружник и управител Нели Георгиева
Данчева; вписва като едноличен собственик на
капитала Деница Любомирова Дерменджиева;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Лавел“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на
управление: София, район „Витоша“, с. Мърчаево, ул. 19 № 2; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Деница Любомирова
Дерменджиева; вписва нов учредителен акт.
1991
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г.
по ф. д. № 15866/2006 вписва промени за „Евробилдинг 2000“ – ООД: заличава като съдружници „Вилди“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 15771/93
по описа на СГС), и Любка Тодорова Стоянова;
вписва прехвърляне на 55 дружествени дяла от
„Вилди“ – ЕООД, на Орлин Георгиев Хаджиянков, 435 дружествени дяла от „Вилди“ – ЕООД, на
„Тетра БГ“ – ООД, 5 дружествени дяла от Любка
Тодорова Стоянова на „Вертекс – Б“ – ЕООД,
и 5 дружествени дяла от Любка Тодорова Стоянова на Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва
като съдружнции „Тетра БГ“ – ООД (рег. по ф.
д. № 18859/2007 по описа на СГС), Орлин Геор-
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гиев Хаджиянков и „Вертекс – Б“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 8961/2007 по описа на СГС); вписва
актуализиран учредителен договор.
1992
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф. д. № 10704/2006 вписва промени за „БГ керамик“ – ООД: заличава като управител Митко
Тенев Митев; вписва като управител Станислав
Кирилов Цолов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Станислав Кирилов
Цолов.
1993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 11536/2005 вписва промени
за „Бяла мандра“ – ООД: вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла и 1/2 дял, притежаван
съвместно с Христо Веселинов Минковски, от
Пламен Огнянов Църноречки на Христо Веселинов Минковски; заличава като съдружник и
управител Пламен Огнянов Църноречки; вписва
като управител Христо Веселинов Минковски;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Христо Веселинов
Минковски и Илиян Иванов Аръшев заедно и
поотделно; при сключването на всякакви договори на стойност над 5000 лв., при тегленето от
банкови сметки на суми на стойност над 5000 лв.
и при извършването на всякакви действия на
разпореждане на стойност над 5000 лв. дружеството ще се управлява от двамата управители
Христо Веселинов Минковски и Илиян Иванов
Аръшев заедно.
1994
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф. д. № 12367/2005 вписва промени за „Джон
Лий травъл – Валерий Дамянов“ – ООД: вписва
прехвърляне на 20 дружествени дяла от Николина
Христова Туечка на Валерий Йорданов Дамянов;
заличава като съдружник Николина Христова Туечка; дружеството продължава дейността си като
„Джон Лий травъл – Валерий Дамянов“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Валерий Йорданов Дамянов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
1995
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф. д. № 9603/2005 вписва промени за „Булленд
Инвестмънтс“ – АДСИЦ: вписва увеличение на
капитала от 5 469 641 лв. на 13 017 889 лв. чрез
издаване на 7 548 248 нови обикновени безналични
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
1996
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф. д. № 11333/2005 вписва промени за „Айпи
трейдинг“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Иво Русев Ванев; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Иво Русев Ванев на
Иван Христов Петров; дружеството продължава
дейността си като „Айпи трейдинг“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Иван Христов
Петров; вписва като управител Верослав Емилов
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Христов; дружеството ще се управлява и представлява от Верослав Емилов Христов; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
1997
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 8249/2005 вписва заличаването на „ИК България прес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Оборище 1.
1998
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 3020/2004 вписва промени
за „Юджийн“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Михаил Петров Петров на
Мартин Николаев Павлов, 25 дружествени дяла
от Петър Петков Антонов на Иво Иванов Кочев,
25 дружествени дяла от Петър Петков Антонов
на Любомир Василев Маргаритов; заличава като
съдружник Петър Петков Антонов; вписва като
съдру ж ници Любомир Василев Маргаритов,
Иво Иванов Кочев и Мартин Николаев Павлов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Триадица“, комплекс Бокар, бл.
28, ап. 2; заличава като управители Петър Петков
Антонов и Михаил Петров Петров; дружеството
ще се управлява и представлява от Любомир Василев Маргаритов; вписва нов дружествен договор.
1999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17401/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Протек БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, ул. Кап.
Димитър Списаревски 3, офис 310, с предмет на
дейност: проектиране, изграждане и внедряване на
информационни и телекомуникационни системи
и мрежи, локализация и мониторинг на обекти
на територията на Република България и други
страни за контрол на транзитни товари, контрол
на акцизни товари, контрол на моторни превозни
средства, контрол на плавателни съдове, контрол
на товари, сервиз на строителни машини, внос и
търговия със строителни машини, индустриална
техника и консумативи, строително-ремонтна и
монтажна дейност, проектиране и инженерингова
дейност, търговия с автомобили, автомобилни
части и консумативи, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина
(след разрешение), комисионна, спедиционна и
складова дейност, рекламни, информационни
услуги, продуцентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Митков Митев,
който го управлява и представлява.
2131
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Омари“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл.
018, вх. Б, ап. 31, с предмет на дейност: всички
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видове производства, търговия и услуги в страната и извън нея, търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионни и превозни сделки, обществено хранене, туристически
услуги, земеделие, селско стопанство, сделки с
недвижими имоти и вещни права, реклама и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Надер Шафа Омари, който
го управлява и представлява.
2132
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18496/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Метал
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски В,
бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 36, с предмет на дейност:
изработка и монтаж на метални изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и
спедиторска дейност, реклама, както и всички
останали видове услуги и дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Михайлов Филипов и Любомир
Михайлов Наумов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2133
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17903/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Хауз – ПД“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Бенковски,
ул. Новачки 9, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на стоки, В и К инсталации,
медицинско оборудване и консумативи, представителство на местни и чуждестранни лица в
Република Блъгария и в чужбина, посредническа
дейност, международен туризъм, транспортна и
спедиторска дейност, строителство и строителна
дейност, консултантски, рекламни, информационни и други услуги, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петьо Венциславов Узунов и Димитър
Иванов Хаджипетков и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
2134
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18355/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Венико“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. Тракия 6А, с предмет на
дейност: строителство, внос, износ, консултантска, производствена, посредническа, комисионна,
спедиторска, складова, охранителна дейност,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или други нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Константин Иванов Динев, Венцислав
Георгиев Радомирски и Николай Михайлов Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1954
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15753/2007 вписва промени за „Иммо
мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 8350
дружествени дяла от Михаил Михайлов Иванов на
„София Имобилиен“ – ЕООД, 16 700 дружествени
дяла от Димитър Василев Димитров на „София
Имобилиен“ – ЕООД; заличава като съдружници
Михаил Михайлов Иванов и Димитър Василев
Димитров; вписва като едноличен собственик
на капитала „София Имобилиен“ – ЕООД: дружеството продължава дейността си като „Иммо
мениджмънт“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. А, ет. 5, ап. 19; заличава като управител Росен Стефанов Велков;
вписва като управител Здравко Стоилов Андреев,
който ще управлява и представлява дружеството.
1955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18213/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ен Ка Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Едисон
37, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лизинг, внос и износ на стоки, консултантски
услуги, доставка и изпълнение на строителство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Богдан Руменов Павлов, който го
управлява и представлява.
1956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18044/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ
тон медиа България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“,
ул. Войводина могила 17, с предмет на дейност:
изготвяне и разпространение на телевизионни програми (след придобиване на лиценз), изграждане на
системи за телевизионни сигнали и предоставяне
на услуги с тях (след придобиване на лиценз), информационни, програмни и импресарски услуги,
представителство, посредничество, маркетинг
и консултации, придобиване от трети лица на
права за излъчване на телевизионни програми и
предоставяне на такива права. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Огнян Димитров Димов,
който го управлява и представлява.
1957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Провижън ню“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 38, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, пре-
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работен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, издателска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Едуард Мартинов Костов, който го
управлява и представлява.
1958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18356/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сървиз вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 35, вх. 1, ет. 7, ап. 34, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон, а тези, за които се изисква лиценз
или разрешение – след неговото получаване.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Силвия Дилиянова Илиева, която го управлява
и представлява.
1959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18989/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ве Ве
Ве“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 133,
ап. 53, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, ремонт и
преустройство на съществуващи сгради, вътрешно-и външнотърговска дейност, посредничество
и търговско представителство (без процесуално
представителство) на местни и чуждестранни
лица, консултантска и транспортна дейност,
превоз на пътници, стоки и товари в страната
и в чужбина, комисионни сделки в страната и в
чужбина, турагентска и туроператорска дейност,
лизинг, маркетинг и реклама, технологии и ноухау, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Викторович
Володин, Александърс Вилисонс и Дайлис Витолс
и се управлява и представлява от Александърс
Вилисонс.
1960
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф.д. № 7025/2006 вписва промени за „Бриф“ – АД:
заличава като член и председател на съвета на директорите Росица Манолова Кузманова-Стайкова;
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вписва като член на съвета на директорите Стамен
Петров Чакъров; вписва съвет на директорите в
състав: Любомир Стефанов Бояджиев – изпълнителен директор, Янчо Пенев Киров – председател, и Стамен Петров Чакъров; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Любомир Стефанов Бояджиев и председателя
на СД Янчо Пенев Киров заедно и поотделно.
1974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18487/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюдейта“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 11,
ап. 132, с предмет на дейност: проектиране, разработване и прилагане на програмни продукти и
информационни системи; електронна обработка и
обмен на информацията; монтаж и поддръжка на
компютърна техника и оборудване; консултантски услуги, представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина;
вътрешна и външна търговия, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Иванов Мандев, Виолетка
Петрова Пешлеевска, Елена Спасова Генова и
Веселка Методиева Георгиева и се управлява и
представлява от Красимир Иванов Мандев.
1975
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18562/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Маврик
еър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“ ул. Любен Каравелов 2,
ет. 3, с предмет на дейност: летателна дейност,
обучение, закупуване, продажба и предоставяне
за ползване на дълготрайни активи и други дейности, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мартин Иванов Власакиев и
Красимира Тенчева Власакева и се управлява
и представлява от Мартин Иванов Власакиев.
1976
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18225/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рула – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Христо
Максимов 56, ет. 1, вх. Г, ап. 54, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Халед Хатиб, който го управлява и
представлява.
1977
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18618/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бояна грийн
парк“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 1А, ет. 2,
офис 210, с предмет на дейност: организиране,
производство и реализация на строителна и/
или строително-монтажна дейност, търговия със
строителни материали, търговско посредничество
и представителство, покупко-продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
за която не се изисква разрешение от държавен
орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Бойко Спасов Божилов,
Ангел Кънчев Събев, Пламен Йорданов Миронов
и Красимир Атанасов Крулев и се управлява и
представлява от Бойко Спасов Божилов и Ангел
Кънчев Събев заедно и поотделно.
1978
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 18873/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Енерджи моторс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Майор
Първан Тошев 12 – 14, ап. 23, с предмет на дейност: производство и търговия с електромотори,
битови електротехнически изделия и всякаква
дейност, свързана със стоки и услуги, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 налични
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв. всяка една, с дву
степенна система на управление: надзорен съвет
в състав: Кирчо Бойчев Анчев – председател,
Жасмина Колева Желева и Ивайло Антимов Въчев, и управителен съвет в състав: Стоян Илиев
Благов – председател и изпълнителен член, Антим
Тодоров Въчев – заместник-председател, и Тодор
Антимов Въчев, и се представлява от Стоян Илиев
Благов – председател на управителния съвет и
изпълнителен член.
1979
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18738/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Балкан инвестмънт груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 47, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, реекспорт, бартерни и други
специфични сделки, лизингова и инженерингова дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
транспортна, спедиторска и строителна дейност,
производство на стоки на стоки и услуги, административни, правни и консултантски услуги,
организиране на професионални спортни състезания, агентска дейност в страната и в чужбина,
предприемачество и сделки с недвижими имоти,
рекламна, импресарска и маркетингова дейност,
отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, както и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон, както и всякаква друга

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав Симеонов Венев и Николай
Тодоров Селенски и се управлява и представлява
от Венцислав Симеонов Венев.
1980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19024/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сайкофи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Неразделни 2, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: бизнес консултации,
търговия с недвижими имоти, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, внос и износ на продукти на
хранително-вкусовата промишленост, комисионна, спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги в
страната и в чужбина, търговия с твърди и течни
горива, търговия с резервни части – нови и втора
употреба, и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Неофиту
Неофитос и Коста Костас, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1981
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16894/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мабо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 78, ет. 2, с
предмет на дейност: маркетинг и инженеринг,
производство и търговия, рекламна дейност,
внос и износ, както и всякакви други разрешени
дейности, които следва да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Арпезос
тур“ – ЕООД, и Милко Колев Белев и се управлява и представлява от Милко Колев Белев и
Любомир Стефанов Бояджиев само заедно.
1982
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18843/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еду софт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Слатина“, ул. Каймакчалан 11, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, посредническа дейност,
търговия с недвижими имоти, внос, износ, ноухау, отдаване на жилищни и нежилищни площи
под наем; транспортна дейност; производство,
изкупуване и т ърговия със селскостопанска
продукция, интернет, маркетинг, туристическа,
строителна, транспортна, програмно-техническа, както и всякаква друга дейност, позволена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Невена Велич
кова Преславска, Виктор Валериев Кръстев и
Радослава Славова Славейкова и се управлява
и представлява от управителя Невена Величкова
Преславска.
1983
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18774/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иноктик“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“ ул. Хан Омуртаг 72, ет. 2, с предмет
на дейност: предоставяне на услуги, търговия и
производство на стоки от всякакъв вид, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Явор Василев Чернаев
и Ивайло Стойчев Христев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1984
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18508/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ДК Интерреклама“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Кадемлия
11, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: реклама
и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически
услуги, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Анжело Йорданов Аргиров и Стефка Николова
Ел Хадж Гозе-Миланова, който го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1985
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18417/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КП
Имобилиен партнерс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Калина Малина 22, ет. 2, ап. 8, с предмет на
дейност: строително-ремонтна дейност, покупкопродажба на недвижими имоти, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, както и всякаква друга
дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не
съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ивайло Георгиев Кръстев и
Иван Василев Патриков, които го управляват и
представляват заедно за сделки над 10 000 лв., а
под този размер – всеки един поотделно.
2000
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2582/2004 вписва промени
за „Европа 2004“ – ООД: вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Агим Алидеми на
„ЮС – 07“ – ООД, и 5 дружествени дяла от
Махмут Алидеми на „ЮС – 07“ – ООД; заличава
като съдружници и управители Агим Алидеми
и Махмут Алидеми; вписва като едноличен собственик „ЮС – 07“ – ООД; дружеството продължава дейността си като „Европа 2004“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, ул. Кораб планина 64;
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вписва като управител Стефан Христов Сълков,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
2001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 517/2007 вписва промени
за „Еварет“ – ООД: заличава като управител
Лилия Станкова Тричкова; вписва като управители Гергана Цонкова Христова и Олга Георгиева
Златкова; дружеството ще се управлява и представлява от Гергана Цонкова Христова и Олга
Георгиева Златкова заедно и поотделно.
2002
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18918/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рали 97 – НН“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Рачо
Димчев 2, с предмет на дейност: обущарски услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова и дейност на
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, която е търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ и не е забранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николай Ангелов Николов, който го
управлява и представлява.
2003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17935/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Флекси
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Криволак 9, вх. А,
ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: консултации
и посредничество при наемане на работници
и служители (след съответното лицензиране
от МТСП), външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, производство на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, мениджмънт, маркетинг, консултации, ресторантьорство,
хотелиерство (след съответното лицензиране),
както и всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Иван
Стелиянов Филипов, Кирил Спиров Тръпчев и
Ивелин Димитров Стоянов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
2004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тео
99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 307, вх. 1, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос и износ и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Камен Донев Ангелов, който го управлява и
представлява.
2005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18848/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ремакс
ексклузив“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, пл. Славейков
6, ет. 2, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, фрайчайзинг,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
туристическа и хотелиерска дейност, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, придобиване, управление, експлоатация
и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проучване, строителство, интериор и
експлоатация на жилищни, административни и
стопански сгради, посредничество при покупкопродажба на недвижими и движими имоти и
ограничени вещни права върху тях, организиране
и извършване на проектно-проучвателни работи,
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Георги Ангелов Риджалски, Димитър
Маринчев Маринчев и Николай Венциславов
Ников и се управлява и представлява от Георги
Ангелов Риджалски.
2006
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18965/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Яник – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Софя, район „Изгрев“, ж.к. Изток, парк-хотел
„Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на дейност:
бизнес консултации, търговия с недвижими имоти,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, внос и износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Йоанис Христодулидис и Ники Александру и се
управлява и представлява от управителя Йоанис
Христодулидис.
2007
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 9286/2006 вписва промени
за „Ноднол“ – ООД: вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Иван Маринов Гинев на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Петко Симеонов Петков – Дурмана и 8 дружествени дяла от Владимир Огнянов Петков на Петър
Делчев Славов; заличава като съдружници Иван
Маринов Гинев и Владимир Огнянов Петков;
вписва като съдружник Петър Делчев Славов;
вписва изменение на дружествения договор.
2008
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18950/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Голдекс 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Юрий Венелин 42, ет. 4, ап. 9,
с предмет на дейност: оценъчни експертизи на
изделия от благородни и неблагородни метали,
монети и камъни, граждански услуги, изразяващи
се в определяне на грамаж и карати на благородни метали и ремонт, изработване, покупка и
продажба на аксесоари от метал, кожи (без дивечови), текстил, дърво и пластмаса, транспортни
и спедиторски услуги – пътнически и товарен
таксиметров транспорт, реализация на кафе, чай
и сладкарски изделия, предлагане на хотелиерски и туристически услуги, социални услуги,
агентство, посредничество и представителство
на чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иванина Петрова Петрова и Адриана Иванова
Негрева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
2009
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Б – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, кв. Илиянци,
ул. Грозден 32, с предмет на дейност: транспортна
и спедиционна дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия, производство и
търговия с хранителни стоки, зърнени храни,
плодове, зеленчуци и други селскостопански
продукти, строителни и авторемонтни услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, складова и лизингова дейност, рекламна,
туристическа, маркетингова и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борислав Димитров
Иванов, който го управлява и представлява.
2010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19114/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Скай Вю“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Сердика“, ул. Опорска река 5, с предмет
на дейност: разработка и реализация на софтуерни продукти, програмен и счетоводен софтуер,
търговия, внос и износ на компютърна техника и
продукти, електронна техника и софтуер, както и
всякакви услуги и допълнителни стоки и аксесоари, свързани с тях, организиране на курсове за
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различни нива компютърна грамотност, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Костантинос
Димитриос Ангелис, Кириакос Константинос
Ангелис, Илия Милков Милковски и Златан Анастасов Мераков и се управлява и представлява
от Костантинос Димитриос Ангелис и Кириакос
Константинос Ангелис заедно и поотделно.
2011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19231/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виес трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Траянови
врата, бл. 16, ап. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, превозна, лицензионна дейност, дейност в областта на авторските
права, интелектуална собственост, софтуерни
услуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, маркетинг, консултантска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Атанас Петров Атанасов, който го управлява и
представлява.
2012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18681/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фунел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Редута, ул. Каймакчалан 69, с предмет на дейност: консултации и анализ на изнесени
на публична продан движими и недвижими вещи,
събиране и подготовка на документи за участие в
публична продан на движими и недвижими вещи,
анализ, структуриране и събиране на просрочени вземания от длъжници, изготвяне на бизнес
планове, консултации, събиране и подготовка
на документи за кандидатстване и получаване
на заеми от физически и юридически лица и от
кредитни институции, консултации, проучване
и събиране на информация за статута на движими и недвижими вещи при придобиването и
отчуждаването им, посредничество, агентство
и представителство на местни и чуждестранни
лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Александров Дерменджиев и Лидия Петрова
Дерменджиева-Радева, която го управлява и
представлява.
2013
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18407/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„ЕИГ – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Янко
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Сакъзов 56Б, с предмет на дейност: изграждане и
експлоатиране на игрални зали за хазартни игри,
организиране на игри с игрални автомати и други
подобни съоръжения, на лотарии, томболи, тото,
лото, числови лотарийни игри „Бинго“ и „Кено“,
на залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, на игри с познаване
на факти и събития и на помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, изграждане и
експлоатиране на увеселителни заведения и на
заведения за обществено хранене, хотелиерство,
търговска дейност в страната и в чужбина с
всякакви стоки, позволени със закон, както и
всякаква друга стопанска дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Евгени
Методиев Трендафилов и Иван Любомиров Стаменов и се управлява и представлява от Евгени
Методиев Трендафилов.
2014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18503/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Констек“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Белите брези, ул. Хайдушка гора 58, с предмет на
дейност: управление на инвестиционни проекти,
сделки с недвижими имоти, посреднически и информационни услуги, всякакъв дизайн и рекламна
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Станислав Юриевич Соболев, който
го управлява и представлява.
2015
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17867/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Регион
РУМ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Красно село,
бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 39, с предмет на дейност:
внос, износ, производство и търговия на едро
и дребно с хранителни и нехранителни стоки,
алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн и
тютюневи изделия, производство и търговия с
лепила, лаково-боядийски продукти, синтетични
смоли и строителни материали, консултантска
дейност, счетоводни услуги, изготвяне и подписване на годишни финансови отчети, лизингова,
маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, посредничество и комисионерство, строително-ремонтна дейност, сделки,
поддръжка, управление и отдаване под наем на
недвижими имоти, преработка, изкупуване и реализация на диворастящи и култивирани плодове,
зеленчуци, цветя, гъби и билки, транспортна и
спедиторска дейност, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен
Владимиров Иванов и Даниела Димитрова Каменова и се управлява и представлява от Румен
Владимиров Иванов.
2016
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18341/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Николови и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к.
Света Троица, бл. 357, ет. 18, ап. 65, с предмет
на дейност: строителство и ремонт на сгради
и съоръжения, изолации по алпийски способ,
монтаж на труднодостъпни места, транспортна
и спедиторска дейност, производство, вътрешна
и външна търговия с промишлени стоки и стоки
за бита, посредничество, търговско представителство, туристическа агентска и туроператорска
дейност (след получаване на лиценз), брокерска
дейност при покупко-продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети съгласно
Закона за счетоводството, разработка и реализация
на екопроекти, както и всякаква друга търговска
дейност, сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Калин Николов Недялков, който го управлява
и представлява.
2017
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18740/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Силвия Агонцева – 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Силвия Георгиева Агонцева-Георгиева, която го управлява
и представлява.
2018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17825/2007 вписа в търговскя регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мегагруп БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 1, ап. 83, с предмет на дейност: строителство
и ремонт на сгради и съоръжения, производство
и търговия със строителни материали, стоки за
бита, дрехи, обувки и хранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, комисионерство,
търговско представителство и посредничество,
покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, мениджмънт и транспортни,
преводачески и компютърни услуги, както и
всякаква друга търговска дейност, сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Николаев
Николаев, който го управлява и представлява.
2019
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18643/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МПМ консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Оборище“, ул. Попова шапка 10,
вх. А, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и
чуждестранни дружества, застрахователни консултации (дейности, свързани с правни консултации
на клиенти относно сега действащото застрахователно законодателство, финансово-правни инструменти за обезпечаване на тези клиенти, както и
разясняване на различните видове застрахователни продукти), финансово-счетоводни консултации,
строителство, закупуване, наемане и съвместна
експлоатация на търговски обекти, заведения за
обществено хранене, кафе-аперитиви, дневни,
нощни заведения и спортни обекти, комплексни
услуги с леки, лекотоварни и товарни автомобили
в страната и в чужбина, реклама, проектантска,
строителна и строително-монтажна дейност, посредничество и комисионерство на български и
чуждестранни физически и юридически лица при
сделки с недвижими имоти, счетоводни услуги и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Венков
Панталеев и Малина Георгиева Панталеева и
се управлява и представлява от Петър Венков
Панталеев.
2020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 12365/2007 вписва промени
за „Митланд“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Петър Спасов Беновски на
Кирил Петров Стефанов и 17 дружествени дяла от
Йордан Кирилов Школагерски на Кирил Петров
Стефанов; заличава като управител Петър Спасов
Беновски; вписва като съдружник и управител
Кирил Петров Стефанов; дружеството ще се
управлява и представлява от Йордан Кирилов
Школагерски и Кирил Петров Стефанов само
заедно; вписва нов дружествен договор.
2021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивейн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Средна гора, Зона Б-5-3,
бл. 26, ет. 8, ап. 40, с предмет на дейност: финансови и данъчни консултации, счетоводство,
одит, покупко-продажба на недвижими имоти,
представителство на български и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, туристически услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Нели Христова Бакърджиева, която го управлява
и представлява.
2022
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18160/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чапи – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Ст удентск и“, к в.
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Дървеница, бл. 19, вх. В, ет. 8, ап. 110, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна и ремонтна дейност, консултантска, рекламна, посредническа, транспортна
и спедиторска дейност, търговия на едро и дребно – внос-износ, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Светлин Георгиев Георгиев, който го
управлява и представлява.
2023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18281/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Електрикал
консълтинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9 (вдясно от
входа), с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и
комисионни услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, пътнически
и товарни, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, както и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Наталия Када
и Джон Уилям Джордж Кудд и се управлява и
представлява от Наталия Када.
2024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18606/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сарп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Белите брези, ул. Нишава
60, с предмет на дейност: строителство и ремонт
на всякакви сгради и други строителни обекти,
строително-монтажна и инженерингова дейност,
мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство,
аранжиране, интериорни, екстериорни услуги,
производство и търговия с машини, съоръжения и резервни части за тяхната поддръжка,
шлосеро-монтьорски, електро-, газозаваръчни,
бояджийски услуги, вътрешна и външна търговия
с всякакви стоки, разрешени със закон, проектиране, производство и реализация на всякакви
изделия за бита, производство на хранителни и
нехранителни стоки, селскостопанска и животинска продукция с цел продажба, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, ресторантьорски и хотелиерски услуги
(след съответното разрешение), вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
рекламни, информационни и програмни услуги,
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капиал 5000 лв., със съдружници Алкан Испир
и Волкан Испир, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
2025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19082/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Монтеверде“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Янтра 3Б, с предмет
на дейност: придобиване, отчуждаване и учредяване на вещни права върху недвижими имоти,
отдаване под наем, управление и разпореждане с
недвижими имоти, реконструкция, модернизация
и обзавеждане на недвижими имоти, мениджмънт,
маркетинг и рекламна дейност, посредничество и
представителство на български и чуждестранни
физически и/или юридически лица, предоставяне
на консултации и посредничество в областта на
недвижимите имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
2 000 000 лв., със съдружници „Лъки Л“ – ЕООД,
„Бордони“ – ЕООД, „Лайт инвестмънт“ – ЕООД,
„Брукълс инвестмънт“ – ЕООД, „Ер Ем Джи
имобилиаре“ – ООД, „Гуифор“ – ЕООД, „Фламар“ – ЕООД, „Ностема“ – ООД, „Би.Би.Ба.
имобилиаре“ – ЕООД, и „Либертас“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от Алесандро Джерето
и Николай Тодоров Здравков заедно и поотделно.
2026
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 2894/2007 вписва промени
за „Тера“ – ООД: заличава като управител Митко
Тенев Митев; вписва като управител Станислав
Кирилов Цолов; дружеството ще се управлява
и представлява от Станислав Кирилов Цолов.
2027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18809/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюко България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, бул. Ломско шосе 228А,
с предмет на дейност: кетеринг, менажиране и
организация на събития и мероприятия, вкл. в
офиса на клиента, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, ресторантьорство,
хотелиерство, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Емил Христов Маринчев и Милен Цветанов
Цанов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
2028
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17508/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Одок – еко“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Евлия
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Челеби 29, с предмет на дейност: почистване на
представителни сгради, банки, офиси, магазини,
домове и автомобили, пространство, оформление, аранжорство, озеленяване и други битови
усл у ги, производство, т ранспортна дейност,
спедиторска дейност, вкл. таксиметрови услуги,
търговия в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, външноикономическа дейност,
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни юридически и
физически лица, сделки с недвижими имоти, превозна, информационна, рекламна, туристическа
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Цеца Иванова
Дичкова, Мария Борисова Александрова и Мария
Минкова Илиева и се управлява и представлява
от Цеца Иванова Дичкова.
2029
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 20917/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Томар – Антон Митов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Томар ауто“ – ЕООД.
2030
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 12673/92 вписва промени
за „Лапис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Елиза Григорова Илиева
на Веселка Иванова Рангелова; заличава като
едноличен собственик и управител Елиза Григорова Илиева; вписва като едноличен собственик
Веселка Иванова Рангелова; дружеството ще се
управлява и представлява от Веселка Иванова
Рангелова; вписва нов учредителен акт.
2031
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 17757/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Строй – консулт мениджмънт груп“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Витоша 146Б, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупко-продажба на строителни
материали, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500
поименни акции с номинална стойност 100 лв.
всяка една, със съвет на директорите с мандат
3 г. в състав: Ивайло Евтимов Пазвански, Мартин
Петров Мъндев – изпълнителен член, и Жельо
Славов Добрев – председател, и се представлява
самостоятелно от изпълнителния директор Мартин Петров Мъндев.
2032
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12. – Управителният съвет на „Лайънс клуб
София – Витоша“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.VII.2010 г. в
18 ч. в София, ул. Шипка 34, ресторант „Чергата“,
при следния дневен ред – промяна в устава на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
4932
11. – Съветът на директорите на „Електропроект – инженеринг“ – АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 14.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, район „Банкя“,
хотел (почивен дом) „Дружба 2“, ул. Кирил и
Методий 11, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява
отчета за дейността; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2009 г. и одиторския доклад
от проверката му; проект за решение – ОС одоб
рява годишния счетоводен отчет и одиторския
доклад; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема 50 на сто от печалбата да се задели за
резерви, а останалата част да се разпредели като
дивидент; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 5.
избор на членове на СД; проект за решение – ОС
предлага преизбиране на досегашния съвет на
директорите. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители
да участват в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 28.VІІІ.2010 г. на същото място и
при същия дневен ред в 10 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч.
4936
10. – Председателят на сдружение с нестопанска цел „Българо-словенска търговско-промишлена палата“ на основание чл. 20, ал. 2 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредна
сесия на общото събрание на 30.VІІІ.2010 г. в 18 ч.
в кантората на адв. Радослав Парушев на адрес:
София 1463, бул. Витоша 72, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на палатата; 2. измение на устава на палатата; 3. избор
на нов управителен съвет на палатата. Всички
материали, свързани с предстоящата извънредна
сесия на общото събрание, са на разположение
на членовете на палатата в работното време в
кантората на адв. Радослав Парушев с адрес:
София 1463, бул. Витоша 72, ет. 1.
5011
17. – Управителни ят съвет на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 9.VIII.2010 г. в
17 ч. в сградата на „Младежки дом“ – гр. Бобов
дол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол, за периода
12.IX.2008 г. – 8.VIII.2010 г.; 2. освобождаване на
членове на УС на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол; 3.
избор на нов УС на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол.
4930
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3. – Управителният съвет на „Асоциация на
възпитаниците на Морско училище“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на
асоциацията на 5.VІІІ.2010 г. в 16 ч. във Варна,
ул. Васил Друмев 73, зала „Вапцаров“ на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията след годишното
събрание за периода 6.VІІІ.2009 г. – 5.VІІІ.2010 г.;
2. доклад на контролния съвет на АВМУ и снемане на управителния съвет от отговорност;
3. приемане на промени в управителния съвет
на АВМУ; 4. приемане на бюджет за 2010 г. на
АВМУ; 5. приемане на план за 2010 г. на АВМУ;
6. гласуване на промени в устава на АВМУ; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на членовете
на асоциацията всеки работен ден във ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4921
38. – Управителният съвет на Черноморска
регионална лозаро-винарска камара, Варна, на
основание чл. 22, ал. 5 от устава на междупрофесионална организация „Черноморска регионална лозаро-винарска камара“ – Варна, и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в зала „Палас прес“ на
Двореца на културата и спорта – Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове,
възстановяване на членство, изключване на членовете на Черноморска регионална лозаро-винарска
камара; 2. отчет за дейността за 2009 г. – отчет за
приходите и разходите, обсъждане и приемане на
бюджет за 2010 г.; 3. отчет на контролния съвет
на Черноморска регионална лозаро-винарска
камара; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния и контролния съвет
за 2009 г.; 5. избор на членовете и председатели
на управителния и контролния съвет; 6. избор
на членове и председател на Регионалната дегустационна комисия; 7. разни. Регистрацията
за участие в общото събрание на членовете
или техните пълномощници ще се извършва от
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на
членовете в офиса на камарата – Варна, ул. Княз
Борис І № 115, Дворец на културата и спорта, зала
Конгресна, офис 5. Поканват се всички членове
или упълномощени от тях лица да присъстват
на събранието.
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5. – Управителният съвет на Сдружение за
здравно, образователно, спортно и културно
подпомагане, Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 7.VIII.2010 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Кърджали, ул. Републиканска
26, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на СЗОСКП за изминалия период; 2.
приемане на решение за строеж на пансион; 3.
промени в устава на сдружението; 4. промени в
състава на сдружението; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4943
11. – Управителният съвет на сдружение „С
природата на Ти“, Кюстендил, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на 10.ІХ.2010 г. в 15 ч. в Кюстендил,
ж. к. Румяна войвода, бл. 46, ет. 5, ап. 14, при
дневен ред – вземане на решение за заличаване
на сдружение с нестопанска цел „С природата на
Ти“ – Кюстендил. Материалите по свикването на
общото събрание и дневния ред на заседанието
са на разположение на членовете в адреса на
управление – Кюстендил, ж. к. Румяна войвода,
бл. 46, ет. 5, ап. 14, от 9 до 18 ч. всеки работен
ден 30 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на членовете на сдружението и
техните представители ще започне в 14,30 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
4931
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Партньори – ДИТ“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.VІІІ.2010 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Пазарджик,
ул. Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на УС; 2. одобряване на годишния финансов отчет; 3. освобождаване от отговорност членовете
на УС; 4. приемане бюджета на сдружението; 5.
промяна на чл. 23, ал. 3 от устава; 6. разни. Отчетът за дейността на УС, годишният финансов
отчет и бюджетът на сдружението се намират
в седалището на сдружението в Пазарджик, ул.
Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, като всички заинтересовани могат да се запознаят с тях всеки
работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4942
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