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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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 ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Силвия Анастасова Хубенова
като заместник-председател и член на Комисията по образованието, науката и въпросите
на децата, младежта и спорта.
2. Избира Галина Димитрова Банковска за
заместник-председател и член на Комисията по
образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
584

РЕШЕНИЕ

за промени в състава 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 ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева
като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Десислава Вълчева Атанасова за
член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
585

РЕШЕНИЕ

за промени в 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. 20, ал. 4 във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 17

от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Джема Маринова Грозданова за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
586

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 3
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам майор Боян Григоров Григоров – инспектор по летателна подготовка в
център „Летателна подготовка“ на поделение
52090 – Долна Митрополия, с орден „За военна
заслуга“ трета степен за проявен изключителен
професионализъм, себеотрицание и чувство за
отговорност по време на авиационен инцидент.
Издаден в София на 4 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
446

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам майор Пламен Ганчев Иванов – инспектор по летателна подготовка в
център „Летателна подготовка“ на поделение
52090 – Долна Митрополия, с орден „За военна
заслуга“ трета степен за проявен изключителен
професионализъм, себеотрицание и чувство за
отговорност по време на авиационен инцидент.
Издаден в София на 4 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
447
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УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Силвио Данаилов Бояджиев с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги към Република
България в областта на физическото възпитание
и спорта.
Издаден в София на 4 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
448

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
ОТ 4 ЯНУАРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Маркова
могила – център“, разположено в землищата
на с. Девенци и с. Чомаковци, община Червен
бряг, област Плевен, на „Девинци“ – ООД,
Плевен
На основание § 4а във връзка с § 4, ал. 1 и 4
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за концесиите, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7
и чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Маркова
могила – център“, разположено в землищата на
с. Девенци и с. Чомаковци, община Червен бряг,
област Плевен, на „Девинци“ – ООД, Плевен.
2. Определя концесионна площ в размер
153 815 кв. м, включваща площта на утвърдените
запаси от находище „Маркова могила – център“
и необходимите площи за осъществяване на
дейностите по концесията, определена с координати на граничните точки от № 1 до № 11
включително, съгласно списък на координатите на крайните точки в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Девинци“ – ООД, Плевен.
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5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от подписването на концесионния договор; след съгласуване
с концедента и с министъра на околната среда
и водите (въз основа на преценка на необходимостта от оценка на въздействието върху
околната среда) цялостният работен проект
става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за 2011 г. срокът
за представяне е 8 месеца от подписването
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
утвърждаването му планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби на
подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
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земните недра при минимални загуби, като се
спазват законите, правилниците и наредбите за
правилно и безопасно разработване на находища
на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа
или друга документация и информация, която
притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията
по концесията по това решение; условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да не ограничава концесионера да
осъществява правата си по концесията освен
в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
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6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните
богатства в границите на находището по т. 1
без право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на здравето на хората, околната
среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон територии и обекти, в т.ч.
чрез извършване на оценка на съвместимостта
на добива на подземни богатства съгласно
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитени
зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), както
и изискванията за опазване на културните и
историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.4. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.5. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.7. да изпълнява съгласуваните с концедента и с министъра на околната среда и
водите цялостен работен проект и годишни
работни проекти;
6.2.8. да уведоми в 7-дневен срок министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на околната среда и водите и/или министъра на културата при откриване на уникални
минерални образувания или движими културни
ценности по време на добива от находището
и да спре временно работата в техния обхват.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Концесионният договор влиза в сила от
27 декември 2000 г. – датата на прехвърляне
на собствеността по договора за продажба на
обособена част от приватизирано държавно
предприятие.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
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8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер 4732 лв., определена в т. 9.6, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
датата на сключване на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното възнаграждение за пред
ходния период и се представя на концедента в
30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 60 дни от изтичането на съответния
отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от стойността на необходимите
парични средства, предвидени за опазване на
околната среда и за рекултивация в проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първите 10 години от срока на
концесията гаранцията по т. 8.2 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.4. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане (възнаграждение), както следва:
9.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера в срок до
30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
9.2. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.3. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
9.4. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
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и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.5. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.4 не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./ тон, като тази
стойност се индексира ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.6. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
4732 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 15 772 тона/шестмесечие и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.5.
10. Концесионното плащане се дължи от
концесионера, както следва:
10.1. В 30-дневен срок от датата на сключване
на концесионния договор – еднократна сума от
сбора на дължимите плащания за всеки месец,
за който концесионерът не докаже плащането на
кариерна такса по Закона за местните данъци
и такси, заедно със законната лихва върху тях
до датата на изплащането є – за периода до
подписването на концесионния договор.
10.2. До 30-о число на месеца, следващ
съответния период – за периодите след подписването на концесионния договор.
10.3. Част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.5 или 9.6, се внася в приход на
община Червен бряг по ред, определен в концесионния договор.
11. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.5 и 9.6 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
12. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
12.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
12.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
13. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Девинци“ – ООД,
Плевен, в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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13.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ
(Координатна система „1970 г.“)
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Х (север), м

У (изток), м

4709280
4709304
4709290
4709248
4709146
4709020
4709040
4709060
4709080
4709080
4709221

8568950
8569107
8569450
8569446
8569490
8569490
8569300
8569104
8568878
8568854
8568777
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РЕШЕНИЕ № 3
ОТ 4 ЯНУАРИ 2011 Г.

за откриване на производство за издаване
на разрешение за проучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства, в
площ „Бухтата“, разположена в Българския
черноморски шелф, залива „Вромос“
На основание чл. 42, ал. 1, т. 2 и чл. 44,
ал. 1 и 3 във връзка с чл. 5, т. 2 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци чрез
провеждане на неприсъствен конкурс в площ
„Бухтата“ с размер 2,67 кв. км, определена с
координатите на граничните точки от № 1 до
№ 8 включително, посочени на карта и подробно описани в приложение – неразделна част от
конкурсните книжа и от договора за проучване.
2. Определя срок на разрешението до две
години от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Конкурсът за определяне на титуляр на
разрешението по т. 1 да се проведе на 151‑вия
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ в сградата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на адрес:
ул. Триадица 8, София.
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4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 121-вия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Конкурсните
книжа се закупуват в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
на адрес: ул. Триадица 8, София.
5. Срокът за подаване на заявления за
участие в конкурса е до 16 ч. на 135-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Заявленията за участие в конкурса се
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма в сградата
на адрес: ул. Триадица 8, София.
6. Срокът за подаване на предложенията е
до 16 ч. на 150-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. Предложенията
се подават в деловодството на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма в
сградата на адрес: ул. Триадица 8, София.
7. Определя се депозит за участие в конкурса
в размер 3000 лв.
7.1. Срокът за заплащане на депозита е до
изтичането на крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса по т. 5.
7.2. Депозитът се превежда по банков път по
сметка, която се посочва в конкурсните книжа.
7.3. Депозитът на спечелилия конкурса,
както и депозитът на участниците, които са
нарушили обявените изисквания на конкурса,
се задържа. На останалите участници депозитът
се връща в 14-дневен срок след обнародването
на издаденото разрешение.
8. Определя други изисквания, свързани с
провеждането на конкурса:
8.1. Цената на конкурсните книжа е 1500 лв.
8.2. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
8.3. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
8.4. Заявленията за участие в конкурса се
изготвят и подават в съответствие с чл. 46,
ал. 1 и 2 от Закона за подземните богатства и
условията в конкурсните книжа.
8.5. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
8.6. В случай че в срока по т. 5 не постъпи
нито едно заявление за участие в конкурса или
не е допуснат нито един кандидат за участие в
конкурса, конкурсът се прекратява.
9. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
9.1. Да изпрати решението за обнародване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз, в
„Държавен вестник“ и на интернет страницата
на Министерския съвет.
9.2. Да организира и проведе конкурса.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОГОДБА

между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното
данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 19 май 2010 г. – ДВ,
бр. 41 от 2010 г. В сила от 21 декември 2010 г.)
Република България и Федерална република
Германия, желаейки да насърчат своите взаимни
икономически връзки чрез отстраняване на данъчните пречки и да засилят своето сътрудничество
по данъчни въпроси, се договориха, както следва:
Г л а в а

І

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага спогодбата
1. Тази спогодба се прилага за данъци върху
доходите и имуществото, налагани от страна на
едната договаряща държава, на нейна федерална
провинция или на нейно политическо подразделение или на неин орган на местна власт
независимо от начина на тяхното събиране.
2. За данъци върху доходите и имуществото
се считат всички данъци върху общия доход
или върху съвкупното имущество или върху
отделни елементи на доходите или имуществото, включително данъците върху печалби
от прехвърляне на движимо или недвижимо
имущество, данъците върху общата сума на
надниците или заплатите, изплатени от предприятия, както и данъците върху увеличената
стойност на имуществото.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага тази спогодба, са по-специално:
а) в Германия:
(i) данъкът върху дохода (Einkommensteuer);
(ii) корпоративният данък (Körperschaftsteuer);
(iii) търговският данък (Gewerbesteuer); и
(iv) данъкът върху имуществото (Vermögensteuer);
включително допълнителните плащания, наложени във връзка с посочените данъци,
(по-нататък наричани „германски
данък“);
б) в България:
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(i) данъкът върху дохода на физическите
лица;
(ii) корпоративният подоходен данък; и
(iii) данъкът върху недвижимото имущество,
(по-нататък наричани „български
данък“).
4. спогодбата се прилага и за всички подобни
по естеството си данъци, които са въведени
след датата на подписване на спогодбата като
допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите
държави се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните
им данъчни закони.
Г л а в а
І І
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) терминът „Германия“ означава Федерална
република Германия, а когато е употребен в
географски смисъл – територията на Федерална
република Германия, както и територията на
морското дъно, неговото подпочвено пространство и водния стълб над тях, прилежащи към
териториалното море, доколкото Федерална
република Германия може да упражнява суверенни права и юрисдикция в съответствие с
международното право и нейното национално
законодателство за целите на изследването,
използването, запазването и управлението на
живите и неживите природни богатства;
б) терминът „България“ означава Република
България, а когато е употребен в географски
смисъл, означава територията и териториалното
море, върху които тя упражнява своя държавен
суверенитет, а така също и континенталния шелф
и изключителната икономическа зона, върху
които тя упражнява суверенни права и юрисдикция в съответствие с международното право;
в) термините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ означават
Германия или България според изискванията
на контекста;
г) терминът „лице“ включва физическо лице,
дружество или всяко друго сдружение от лица;
д) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание, което
се третира като юридическо лице за целите на
данъчното облагане;
е) терминът „предприятие“ се прилага по
отношение на осъществяването на всяка стопанска дейност;
ж) терминът „стопанска дейност“ включва
извършването на професионални услуги и на
други дейности с независим характер;
з) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
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и) терминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб или самолет,
извършван от предприятие на едната договаряща държава, освен ако корабът или самолетът
се експлоатират изключително между места,
намиращи се в другата договаряща държава;
к) терминът „национално лице“ означава:
аа) по отношение на Германия: всеки германец по смисъла на Основния закон на Федерална
република Германия и всяко юридическо лице,
гражданско дружество или асоциация, чийто
правен статут се основава на действащите
закони в Германия;
бб) по отношение на България: всяко физическо лице, притежаващо гражданство на
Република България, и всяко юридическо лице,
гражданско дружество или асоциация, чийто
правен статут се основава на действащите
закони в България;
л) терминът „компетентен орган“ означава:
аа) в случая на Германия – Федералното
министерство на финансите или агенцията, на
която то е делегирало правата си;
бб) в случая на България – министъра на
финансите или упълномощен представител.
2. При прилагането на спогодбата във всеки
момент от едната договаряща държава всеки
термин, който не е определен в нея, има значението, което му придава към момента на
прилагането законодателството на тази държава
по отношение на данъците, обхванати от спогодбата, освен ако контекстът не изисква друго.
Всяко значение, определено в приложимото
данъчно законодателство на тази държава,
има предимство по отношение на значението,
определено в други закони на тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази спогодба понятието
„местно лице на едната договаряща държава“
означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава подлежи на данъчно
облагане в нея поради своето местожителство,
местопребиваване, място на учредяване, място
на управление или всеки друг критерий от подобно естество, а също включва тази държава,
нейна федерална провинция и всяко нейно
политическо подразделение или неин орган на
местна власт. Този термин обаче не включва
лице, което подлежи на данъчно облагане в
тази държава само по отношение на доходи
от източници в тази държава или имущество,
разположено в нея.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице и на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на държавата, в която разполага с постоянно жилище;
ако то разполага с постоянно жилище в двете
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държави, то се счита за местно лице само на
държавата, с която има по-тесни лични и икономически връзки (център на жизнени интереси);
б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде определена или ако то не разполага с постоянно
жилище в нито една държава, то се счита за
местно лице само на държавата, в която обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете държави или в нито една от тях, то се счита за
местно лице само на държавата, на която е
гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави
или на нито една от тях, компетентните органи
на договарящите държави ще решат въпроса
чрез взаимно споразумение.
3. В случаите на елемент от доход, печалба
или печалба от прехвърляне на имущество,
получени от или чрез лице, което е „прозрачно“ за данъчни цели по законодателството на
някоя от договарящите държави, се счита,
че такъв елемент е получен от местно лице
на тази държава, доколкото този елемент се
третира като доход, печалба или печалба от
прехвърляне на имущество на местно лице
за целите на данъчното законодателство на
тази държава.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се извършва
цялостно или частично стопанската дейност на
едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера
или всяко друго място за добиване на природни
богатства.
3. Терминът „място на стопанска дейност“
включва също така:
а) строителна площадка, строителен или
монтажен обект само когато продължават за
повече от девет месеца, и
б) инсталация или съоръжение, използвани
за изследване на природни богатства, или сонда
или кораб, използвани за изследване на природни богатства, само когато това използване
продължи повече от девет месеца.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място на
стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено с
цел складиране, излагане или доставка на стоки,
принадлежащи на предприятието;
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б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел
складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел
преработката им от друго предприятие;
г) поддържане на определено място на дейност изключително за покупка на стоки или за
събиране на информация за предприятието;
д) поддържане на определено място на
дейност изключително за извършване на всяка
друга дейност, която има подготвителен или
спомагателен характер за предприятието;
е) поддържане на определено място на дейност единствено за осъществяване на което и
да е съчетание от посочените в букви от „а“
до „д“ дейности, при положение че цялостната
дейност на това определено място на дейност,
произтичаща от това съчетание, има подготвителен или спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2, когато лице, което не е представител с
независим статут, за когото се прилага ал. 6,
действа от името на предприятие, като има и
обичайно упражнява в едната договаряща държава правото да сключва договори от името на
предприятието, счита се, че това предприятие
има място на стопанска дейност в тази държава
по отношение на всички дейности, които това
лице извършва за предприятието, освен ако
дейностите на такова лице са ограничени до
посочените в ал. 4, които, ако се извършват
чрез определено място, не биха направили това
определено място място на стопанска дейност
съгласно разпоредбите на тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща
държава само защото то извършва дейност в
тази държава посредством брокер, комисионер
или друг представител с независим статут, при
условие че такива лица действат в обичайните
граници на своята дейност.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дейност
в тази друга държава (чрез място на стопанска
дейност или по друг начин), не прави което и
да е от дружествата място на стопанска дейност
на другото.
Г л а в а

І І І

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на едната
договаряща държава от недвижимо имущество
(включително доходи от селско и горско сто-
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панство), намиращо се в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която се
намира въпросното имущество. Терминът във
всички случаи включва имуществото, принадлежащо към недвижимото имущество, добитък
и оборудване, използвани в селското и горското
стопанство, правата, спрямо които се прилагат
разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост, плодоползването
на недвижимо имущество, както и правата
върху променливи или определени по размера
си плащания, представляващи компенсация за
разработването или за правото на разработване
на минерални залежи, извори и други природни
ресурси. Кораби, речни кораби и самолети не
се считат за недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на доходи, получени от пряко използване,
отдаване под наем или използване под каквато
и да е друга форма на недвижимо имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат също
така и по отношение на доходи от недвижимо
имущество на предприятие.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат с данък само в тази
държава, освен ако предприятието извършва
стопанска дейност в другата договаряща държава
чрез място на стопанска дейност, разположено
там. Ако предприятието извършва стопанска
дейност по този начин, печалбите на предприятието могат да се облагат в другата държава, но
само такава част от тях, каквато е причислима
към това място на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща
държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез място на стопанска
дейност, разположено там, във всяка договаряща
държава към това място на стопанска дейност
ще се причисляват печалбите, които то би
получило, ако беше отделно и самостоятелно
предприятие, извършващо същите или подобни
дейности при същите или подобни условия и
работещо напълно независимо от предприятието, на което то е място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане на
тези разходи, които са извършени за мястото на
стопанска дейност, включително управленските
и общите административни разходи, извършени
както в държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност, така и на всяко друго място.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е възприето печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
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да се определят на базата на разпределение на
съвкупната печалба на предприятието между
отделните му звена, ал. 2 няма да се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
възприетия обичаен начин на разпределение;
възприетият начин на разпределение обаче
трябва да е такъв, че резултатът да съответства
на принципите, съдържащи се в този член.
5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи от
доход, разгледани отделно в други членове на
тази спогодба, разпоредбите на тези членове
няма да се засягат от разпоредбите на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава от експлоатация на кораби
или самолети в международния транспорт се
облагат с данък само в тази държава.
2. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава от експлоатация на речни
кораби, използвани в транспорт по вътрешни
водни пътища, се облагат с данък само в тази
държава.
3. За целите на този член печалбите от експлоатацията на морски кораби или самолети в
международния транспорт или на речни кораби
включват печалбите от:
а) инцидентното отдаване под наем без
екипаж на морски или речни кораби или самолети; и
б) използването или отдаването под наем на
контейнери (включително трейлери и свързано
оборудване за транспортиране на контейнери),
когато тези дейности са във връзка с експлоатацията на морските кораби или самолетите
в международния транспорт или на речните
кораби.
4. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също
и по отношение на печалби от участие в пул,
съвместна стопанска дейност или международна
експлоатационна агенция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението,
контрола или имуществото на предприятие на
другата договаряща държава, или
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б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща
държава и на предприятие на другата договаряща държава,
и в двата случая между двете предприятия
в техните търговски или финансови отношения
са приети или наложени условия, различни от
тези, които биха били приети между независими
предприятия, тогава всяка печалба, която, ако
ги нямаше тези условия, би възникнала, но
поради тези условия не е възникнала за едно
от предприятията, може да бъде включена в
печалбите на това предприятие и съответно
обложена с данък.
2. Когато една от договарящите държави
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, каквито биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава ще
направи съответната корекция на размера на
данъка, начислен върху тези печалби. При извършването на такава корекция ще се вземат
предвид другите разпоредби на тази спогодба и
компетентните органи на договарящите държави
при необходимост ще се консултират един с друг.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество, което
е местно лице на едната договаряща държава,
на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да
се облагат с данък и в договарящата държава,
на която дружеството, изплащащо дивидентите,
е местно лице и в съответствие със законодателството на тази държава, но ако притежателят на дивидентите е местно лице на другата
договаряща държава, така начисленият данък
няма да надвишава:
а) 5 процента от брутната сума на дивидентите, ако притежателят е дружество (различно
от гражданско дружество или германска тръстова компания за инвестиции в недвижими
имоти), което има пряко поне 10 процента
от имуществото на дружеството, изплащащо
дивидентите;
б) 15 процента от брутната сума на дивидентите във всички останали случаи.
Тази алинея не засяга данъчното облагане
на дружеството по отношение на печалбите,
от които се изплащат дивидентите.
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3. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции, „жюисанс“ права
или други права, даващи право на участие в
печалбите, с изключение на вземания за дълг,
както и други доходи, които са подчинени на
същия данъчен режим като доходи от акции
в съответствие със законодателството на държавата, на която дружеството, извършващо
разпределението, е местно лице и разпределенията по удостоверения на инвестиционен
фонд или инвестиционен тръст.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на дивидентите, който
е местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
и участието, във връзка с което се изплащат
дивидентите, е действително свързано с това
място на стопанска дейност. В този случай се
прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. Когато дружество, което е местно лице
на едната договаряща държава, получава печалби или доходи от другата договаряща държава, тази друга държава не може да налага
никакъв данък върху дивидентите, платени от
дружеството, освен доколкото тези дивиденти
са платени на местно лице на тази друга държава или доколкото участието, във връзка с
което са платени дивидентите, е действително
свързано с място на стопанска дейност, разположено в тази друга държава, нито да облага
неразпределените печалби на дружеството с
данък върху неразпределените печалби, дори
ако изплатените дивиденти или неразпределените печалби се състоят изцяло или частично
от печалби или доходи, произхождащи в тази
друга държава.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, възниквали в едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Въпреки това тези лихви могат да се
облагат с данък и в договарящата държава, в
която възникват, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато притежателят на
лихвите е местно лице на другата договаряща
държава, така наложеният данък няма да надвишава 5 процента от брутната сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2:
а) лихвите, възникнали в Германия и платени по заем, гарантиран от правителството
на България, или платени на правителството
на България, на орган на местна власт или на
финансова институция, изцяло притежавана от
правителството на България, се освобождават
от германски данък;
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б) лихвите, възникнали в България и платени
по заем, гарантиран от Германия по отношение
на износ или пряка чуждестранна инвестиция
или платени на правителството на Германия,
на Deutsche Bundesbank, на Kreditanstalt fűr
Wiederaufbau или на Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft, се освобождават от
български данък.
4. Независимо от разпоредбите на ал. 2 лихвите, посочени в ал. 1, могат да се облагат с
данък само в договарящата държава, на която
получателят е местно лице, ако получателят е
притежател на лихвите и лихвите са платени:
а) във връзка с продажба на кредит на промишлено, търговско или научно оборудване;
б) във връзка с продажба на кредит на стоки
от едно предприятие на друго предприятие; или
в) по заем от всякакво естество, отпуснат
от банка.
5. Терминът „лихви“, използван в този член,
означава доход от вземания за дълг от всякакъв
вид независимо от това, дали са обезпечени
или не с ипотека и носещи или не правото на
участие в печалбите на длъжника и по-специално
доходи от държавни ценни книжа и доходи от
бонове и облигации, включително от премии
и бонуси, свързани с такива ценни книжа,
бонове или облигации. Санкции за закъснели
плащания не се считат за лихви за целите на
този член. Терминът „лихви“ обаче не включва
доходи, които са разгледани в чл. 10.
6. Разпоредбите от ал. 1 до ал. 4 не се
прилагат, ако притежателят на лихвите, който
е местно лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, от която произхождат
лихвите, посредством място на стопанска
дейност, разположено там, и вземането за
дълг, във връзка с което се плащат лихвите,
е действително свързано с такова място на
стопанска дейност. В такъв случай се прилагат
разпоредбите на чл. 7.
7. Лихвите се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на лихвите независимо дали е местно лице на
едната договаряща държава, или не, притежава
в едната договаряща държава място на стопанска дейност, във връзка с което е възникнал
дългът, който поражда плащането на лихвите,
и тези лихви са за сметка на такова място на
стопанска дейност, се счита, че тези лихви
произхождат от държавата, в която се намира
мястото на стопанска дейност.
8. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя на
лихвите или между тях двамата и някое друго
лице сумата на лихвите, като се има предвид
задължението, за което се изплащат, надвишава сумата, която би била договорена между
платеца и притежателя при липсата на такива
взаимоотношения, разпоредбите на този член
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се прилагат само по отношение на последната
сума. В такъв случай надвишаващата сума се
облага съобразно законодателството на всяка
договаряща държава, като съответно се имат
предвид останалите разпоредби на тази спогодба.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
държава и притежавани от местно лице на
другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава.
2. Такива авторски и лицензионни възнаграждения обаче могат да се облагат с данък и в
договарящата държава, от която произхождат,
и съобразно законодателството на тази държава, но когато притежателят на авторските и
лицензионните възнаграждения е местно лице
на другата договаряща държава, така наложеният данък няма да надвишава 5 процента от
брутния размер на авторските и лицензионните
възнаграждения.
3. Терминът „авторски и лицензионни възнаграждения“, използван в този член, означава
плащания от всякакъв вид, получени за използване или за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено
или научно произведение, включително кинофилми и филми или магнетофонни записи и
други средства за възпроизводство на образ
или звук за радио или телевизионно излъчване,
на всеки патент, търговска марка, чертеж или
модел, план, секретна формула или процес, или
за информация, отнасяща се до промишлен,
търговски или научен опит. Терминът „авторски
и лицензионни възнаграждения“ включва също
и плащания от всякакъв вид:
а) за използване или за правото на използване на името или снимката на едно лице или
всяко друго право на личността и за плащания,
получени за публично представяне на записи
на изявите на художествени изпълнители или
спортисти; и
б) за използване или за правото на използване на промишлено, търговско или научно
оборудване.
Разпоредбата на буква „б“ ще престане да
се прилага по отношение на суми, изплатени
след 31.12.2014 г.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения, който е местно лице
на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в другата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, чрез място на
стопанска дейност, разположено там, и правото или собствеността, във връзка с които се
изплащат авторските и лицензионните възнаграждения, е действително свързано с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
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5. Авторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на авторските и лицензионните възнаграждения
независимо дали е местно лице на едната договаряща държава, или не, притежава в едната
договаряща държава място на стопанска дейност,
във връзка с което е възникнало задължението
за изплащане на авторските и лицензионните
възнаграждения и тези авторски и лицензионни
възнаграждения са за сметка на такова място
на стопанска дейност, то тогава се счита, че
тези авторски и лицензионни възнаграждения
възникват в договарящата държава, в която се
намира мястото на стопанска дейност.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения,
като се има предвид използването, правото,
информацията, за които те се плащат, надвишава сумата, която би била договорена между
платеца и притежателя при липсата на такива
взаимоотношения, разпоредбите на този член
ще се прилагат само по отношение на последната сума. В такъв случай надвишаващата сума
се облага съобразно законодателството на всяка
договаряща държава, като се имат предвид
останалите разпоредби на тази спогодба.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава, от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 и
намиращо се в другата договаряща държава,
могат да се облагат с данък в тази друга държава.
2. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава, от прехвърляне на
акции или подобни права в дружество, което е
местно лице на другата договаряща държава,
различни от акции, които се търгуват на приз
ната фондова борса, могат да бъдат облагани
с данък в тази друга държава.
3. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие
на едната договаряща държава има в другата
договаряща държава, включително печалбите
от прехвърляне на такова място на стопанска
дейност (самостоятелно или заедно с цялото
предприятие), могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
4. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава от прехвърляне на кораби
или самолети, експлоатирани в международния
транспорт, речни кораби, използвани в транспорт
по вътрешни водни пътища, или на движимо
имущество, свързано с експлоатацията на такива кораби, самолети или речни кораби, се
облагат с данък само в тази държава.
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5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в от ал. 1
до ал. 4, се облагат с данък само в договарящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
6. Когато едно физическо лице е било местно
лице на едната договаряща държава за период
5 години или повече и е станало местно лице
на другата договаряща държава, ал. 5 не ограничава първата посочена държава да обложи по
своето вътрешно законодателство увеличената
стойност на акциите или дяловете в дружество,
което е местно лице на първата посочена
държава за периода, в който това физическо
лице е било местно лице на първата посочена
държава. В този случай увеличената стойност
на имуществото, обложена в първата посочена
държава, няма да се включва при определяне
на последващото увеличение стойността на
имуществото от другата държава.
Член 14
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите от
чл. 15 до чл. 18, заплати, надници и други
подобни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по този начин, така получените
възнаграждения могат да се облагат с данък
в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1възнаграждение, получено от местно лице на едната
договаряща държава за положен труд в другата
договаряща държава, се облага само в първата
посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи общо
183 дни във всеки 12-месечен период, започващ
или завършващ в съответната данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от работодател или за сметка на работодател, който не
е местно лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност, което работодателят
притежава в другата държава.
3. Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат по
отношение на възнаграждение за положен труд
в рамките на преотдаване на професионална
работна сила.
4. Независимо от предходните разпоредби на
този член възнаграждение, получено за положен труд на борда на кораб, речен кораб или
самолет, използвани в международния транспорт
от предприятие на едната договаряща държава,
може да се облага с данък в тази държава.
Член 15
Директорски възнаграждения
Директорски възнаграждения и други подобни
плащания, получени от местно лице на едната
договаряща държава в качеството му на член
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на борд на директорите (включително управителен съвет или надзорен орган или подобен по
функции орган) на дружество, което е местно
лице на другата договаряща държава, могат да
се облагат с данък в тази друга държава.
Член 16
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 7
и 14 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или като
музикант или спортист от личната му дейност
като такъв, извършвана в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или спортист
в качеството му на такъв, се получават не от
самия художествен изпълнител или спортист,
а от друго лице, тези доходи независимо от
разпоредбите на чл. 7 и 14 могат да се облагат
с данък в договарящата държава, в която се
извършва дейността на художествения изпълнител или спортиста.
3. Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение
на доходите, получени от дейността на художествени изпълнители или спортисти, извършвана в
едната договаряща държава, когато посещението
в тази държава е финансирано повече от 60
процента от обществени фондове на другата
държава, федерална провинция, политическо
подразделение или орган на местна власт или
от организация, която е призната в тази друга
държава за благотворителна организация. В
този случай доходът се облага с данък само в
договарящата държава, на която физическото
лице е местно лице.
Член 17
Пенсии, анюитети и подобни плащания
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 18, ал. 2, пенсии и подобни плащания или
анюитети, изплатени на местно лице на едната
договаряща от другата договаряща държава,
се облагат с данък само в първата посочена
държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
плащания, получени от физическо лице, което
е местно лице на едната договаряща държава
по държавна социалноосигурителна схема на
другата договаряща държава, се облагат с данък
само в тази друга държава.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1
периодични или непериодични плащания, извършени от едната договаряща държава или
нейно политическо подразделение на лице,
което е местно лице на другата договаряща
държава, като компенсация за политическо
преследване или поради телесна повреда или
вреда, понесени в резултат на война (включително реституционни плащания) или на
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военна или гражданска алтернативна служба
или на престъпление, ваксинация или подобно
събитие, се облагат с данък само в първата
посочена държава.
4. Терминът „анюитети“ означава определени суми, които се изплащат периодично в
определено време пожизнено или в течение
на определен или определим период от време, в изпълнение на задължението за пълно
и съответно възстановяване на извършените
плащания в пари или в тяхна равностойност.
5. Плащания за издръжка, включително
за деца, извършени от местно лице на едната
договаряща държава на местно лице на другата
договаряща държава, се освобождават от облагане с данък в тази друга държава. Доколкото
такива плащания за издръжка се приспадат в
първата посочена държава при изчисляване
на облагаемия доход на платеца, те могат да
бъдат облагани с данък в тази друга държава.
Счита се, че данъчните облекчения, които се
изразяват в намаляване на социална тежест, не
се приспадат за целите на тази алинея.
Член 18
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни възнаграждения, различни от пенсия, изплатени от
едната договаряща държава, федерална провинция, политическо подразделение или орган на
местна власт или, в случая на Германия, друго
юридическо образувание по германското публично право, на физическо лице за извършени
услуги на тази държава, федерална провинция,
политическо подразделение или орган на местна
власт или, в случая на Германия, друго юридическо образувание по германското публично
право, се облагат с данък само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни
възнаграждения обаче се облагат с данък само
в другата договаряща държава, ако услугите са
извършени в тази държава и физическото лице
е местно лице на тази държава, което:
аа) е гражданин на тази държава; или
бб) не е станало местно лице на тази държава единствено с цел извършване на услугите.
2. а) Всяка пенсия, изплатена от или за сметка
на фондове, създадени от едната договаряща
държава, федерална провинция, политическо
подразделение или орган на местна власт или,
в случая на Германия, някое друго юридическо
образувание по германското публично право,
на физическо лице за извършени услуги на тази
държава, федерална провинция, политическо
подразделение или орган на местна власт или,
в случая на Германия, някое друго юридическо
образувание по германското публично право,
се облагат с данък само в тази държава.
б) Такива пенсии и други подобни възнаграждения обаче се облагат с данък само в
другата договаряща държава, ако физическото
лице е местно лице и гражданин на тази друга
държава.
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3. Разпоредбите на членове 14, 15, 16 и 17
се прилагат по отношение на заплати, надници
и други подобни възнаграждения и пенсии за
услуги, извършени във връзка със стопанска
дейност, осъществена от едната договаряща
държава, федерална провинция, политическо
подразделение или орган на местна власт
или, в случая на Германия, друго юридическо
образувание по германското публично право.
4. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и по
отношение на възнаграждение по програма на
едната договаряща държава, федерална провинция, политическо подразделение или орган
на местна власт за насърчаване на развитието,
платено от фондове, предоставени изключително
от тази държава, федерална провинция, политическо подразделение или орган на местна власт
на специалист или доброволец, командирован
в другата договаряща държава със съгласието
на тази друга държава.
5. Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
и по отношение на заплати, надници и други
подобни възнаграждения и пенсии, платени
на физически лица, във връзка с услуги, предоставени на Гьоте Институт, Германската
служба за академичен обмен („Deutscher
Akademischer Austauschdienst“) или на други
сравними институции, взаимно съгласувани
между договарящите държави. Ако такова
възнаграждение не е обложено в държавата,
в която е основана институцията, се прилагат
разпоредбите на чл. 14.
Член 19
Професори, преподаватели и студенти
1. Физическо лице, което посещава едната
договаряща държава по покана на тази държава или на акредитиран университет, колеж,
училище, музей или друга културна институция
на тази държава или по официална програма за
културен обмен за период, ненадвишаващ две
години, единствено с цел преподаване, изнасяне
на лекции или извършване на научно изследване
при такава институция и което е или е било
непосредствено преди това посещение местно
лице на другата договаряща държава, се освобождава от данък в първата посочена държава
по отношение на възнаграждението му за тази
дейност, при условие че това възнаграждение
е получено от източници извън тази държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи от научни изследвания,
ако тези дейности не са предприети от физическото лице в обществен интерес, а преимуществено за лично облагодетелстване на някое
лице или лица.
3. Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди посещението си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава и
който пребивава в първата посочена държава
единствено с цел образование или стаж, получава
за целите на своята издръжка, образование или
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стаж, не се облагат с данък в тази държава,
при условие че тези плащания възникват от
източници извън тази държава.
Член 20
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице на
едната договаряща държава, независимо къде
възникват, които не са изрично посочени в
предходните членове на тази спогодба, се облагат с данък само в тази държава.
2. Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, определено в чл. 6,
ал. 2, когато получателят на такива доходи,
който е местно лице на едната договаряща
държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез място на стопанска
дейност, разположено там, и правото или собствеността, във връзка с които се изплащат
доходите, са действително свързани с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
Г л а в а

І V

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Член 21
Имущество
1. Имущество, състоящо се от недвижимо
имущество, посочено в чл. 6, притежавано от
местно лице на едната договаряща държава и
намиращо се в другата договаряща държава,
може да се облага с данък в тази друга държава.
2. Имущество, състоящо се от движимо
имущество, образуващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие
на едната договаряща държава притежава в
другата договаряща държава, може да се облага
с данък в тази друга държава.
3. Имущество, състоящо се от морски кораби
и самолети, експлоатирани в международния
транспорт, както и от речни кораби, използвани в транспорт по вътрешни водни пътища
от предприятие на едната договаряща държава, както и от движими вещи, необходими
за експлоатацията на такива морски, речни
кораби и самолети, се облагат с данък само в
тази държава.
4. Всички други елементи от имуществото
на местно лице на едната договаряща държава
се облагат с данък само в тази държава.
Г л а в а

V

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 22
Премахване на двойното данъчно облагане
1. В Германия двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) Освен в случаите, когато се признава данъчен кредит за чуждестранен данък по реда на
точка „б“, всеки елемент от доходи, произтичащ
от България, и всеки елемент от имущество,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

разположено в България, който в съответствие
с тази спогодба е ефективно обложен в България, се освобождава от облагаемата основа
за германския данък.
В случаите на елементи от доходи от дивиденти предходната разпоредба се прилага
само по отношение на такива дивиденти, които са платени на дружество (с изключение на
гражданско дружество), което е местно лице
на Германия, от дружество, което е местно
лице на България, най-малко 10 процента от
капитала на което се притежава пряко от германското дружество и които не се приспадат
при определянето на печалбите на дружеството,
разпределящо тези дивиденти.
Освобождава се от облагаемата основа на
данъците върху имуществото всяко участие,
носещо дивиденти, които, ако бяха платени,
биха били освободени съгласно предходните
изречения.
б) Като се имат предвид разпоредбите на
германското данъчно законодателство относно кредита за чуждестранен данък, признава
се българският данък, платен в съответствие
с българското законодателство и съобразно
тази спогодба като кредит срещу германския
данък върху доходите, платими във връзка със
следните елементи от доходи:
аа) дивиденти, които не са разгледани в
буква „а“;
бб) лихви;
вв) авторски и лицензионни възнаграждения;
гг) елементи на доход, които може да се
облагат в България в съответствие с ал. 2 на
чл. 13;
дд) елементи на доход, които може да се
облагат в България в съответствие с ал. 2 на
чл. 14;
ее) директорски възнаграждения;
жж) елементи от доходи, които може да се
облагат в съответствие с чл. 16.
в) Разпоредбите на буква „б“ се прилагат
вместо разпоредбите на буква „а“ за елементи
от доходи, посочени в чл. 7 и 10, и за активите,
от които такъв доход е получен, ако местното лице на Германия не докаже, че брутният
доход на мястото на стопанска дейност през
стопанската година, в която е възникнала печалбата, или на дружеството, местно лице на
България, през стопанската година, за която
са платени дивидентите, е получен изцяло
или почти изцяло от дейности по смисъла на
номера от 1 до 6 от алинея 1 на параграф 8
от германския Закон за външни данъчни отношения (Aussensteuergesetz); същото се прилага по отношение на недвижимо имущество,
използвано от място на стопанска дейност и
по отношение на дохода от това недвижимо
имущество на мястото на стопанска дейност
(чл. 6, ал. 4), и по отношение на печалби от
прехвърлянето на такова недвижимо имущество (чл. 13, ал. 1) и на движимо имущество,
съставляващо част от активите на място на
стопанска дейност (чл. 13, ал. 3).
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г) Германия обаче запазва правото си да
вземе предвид при определяне на своята ставка
на данъка елементите на дохода и имуществото,
които съгласно разпоредбите на тази спогодба
са освободени от германски данък.
д) Независимо от разпоредбите на буква
„а“ двойното данъчно облагане се избягва
чрез признаване на данъчен кредит, както е
посочено в буква „б“:
аа) ако в договарящите държави елементи
на доходи или имущество се квалифицират
съгласно различни разпоредби на тази спогодба
или се причисляват към различни лица (освен
на основание чл. 9) и този конфликт не може
да се разреши по процедурата съгласно чл. 24,
ал. 3 и ако като резултат от тези различия в квалификацията или причисляването съответният
доход или имущество би останал необложен или
обложен с по-малък размер данък, отколкото
ако нямаше такъв конфликт, или
бб) ако компетентният орган на Германия
уведоми компетентния орган на България за
други елементи на доходи, за които възнамерява
да прилага разпоредбите на буква „б“; тогава
двойното данъчно облагане се избягва за дохода, за който е изпратено уведомление, чрез
признаване на данъчен кредит от първия ден
на календарната година, следваща годината, в
която е получено уведомлението, и са изпълнени всички законови изисквания съгласно
вътрешното законодателство на Германия.
2. В България двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) Когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които в
съответствие с разпоредбите на тази спогодба
могат да се облагат с данък в Германия, България, спазвайки разпоредбите на буква „б“ и
„в“ на тази алинея, ще освободи такива доходи
или имущество от облагане с данък.
б) Когато местно лице на България получава
доходи, които в съответствие с разпоредбите на
чл. 10, 11, 12 или чл. 13, ал. 2 на тази спогодба
могат да се облагат с данък в Германия, България ще допусне като приспадане от данъка
върху дохода на това местно лице сума, равна на
данъка, платен в Германия. Такова приспадане
обаче няма да надвишава тази част от данъка,
както е изчислен преди приспадането, която
е причислима към този доход, произхождащ
от Германия.
в) Когато в съответствие с която и да е
от разпоредбите на тази спогодба получени
доходи или притежавано имущество от местно
лице на България са освободени от облагане
с данък в България, България може въпреки
това при определяне размера на данъка върху
останалите доходи или имущество на това
местно лице да вземе предвид освободените
доходи или имущество.
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V І

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения, на
които националните лица на тази друга държава при същите обстоятелства, и по-специално
във връзка с качеството местно лице, са или
могат да бъдат подложени. Тази разпоредба
независимо от разпоредбите на чл. 1 се прилага
и по отношение на лица, които не са местни
лица на едната или двете договарящи държави.
2. Лица без гражданство, които са местни
лица на едната договаряща държава, не подлежат в нито една от договарящите държави
на каквото и да е данъчно облагане или свързаните с него задължения, които са различни
или по-обременителни от данъчното облагане
и свързаните с него задължения, на които
гражданите на съответната държава при същите обстоятелства, и по-специално във връзка
с качеството местно лице, са или могат да
бъдат подложени.
3. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, няма да бъде по-неблагоприятно в тази
друга държава, отколкото данъчното облагане
на предприятия на тази друга държава, които
извършват същите дейности. Тази разпоредба
няма да се счита като задължаваща едната
договаряща държава да предоставя на местни
лица на другата договаряща държава каквито и да е лични намаления, облекчения или
приспадания за целите на данъчното облагане
с оглед гражданското им състояние или семейните им задължения, каквито тя предоставя на
собствените си местни лица.
4. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 8 или
чл. 12, ал. 6, лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения и други плащания, извършени
от предприятие на едната договаряща държава
на местно лице на другата договаряща държава, за целите на определянето на облагаемите
печалби на това предприятие ще се приспадат
при същите условия, както, ако биха били
платени на местно лице на първата посочена
държава. По същия начин задълженията на
предприятие на едната договаряща държава
към местно лице на другата договаряща държава за целите на определяне на облагаемото
имущество на такова предприятие подлежат
на приспадане при същите условия, както, ако
биха били договорени с местно лице на първата
посочена държава.
5. Предприятия на едната договаряща държава, имуществото на които изцяло или частично се притежава или контролира, пряко или
непряко, от едно или повече местни лица на
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другата договаряща държава, няма да се подлагат в първата посочена държава на каквото
и да е данъчно облагане или свързаните с него
задължения, които са различни или по-обременителни от данъчното облагане и свързаните
с него задължения, на които са или могат да
бъдат подложени други подобни предприятия
на първата посочена държава.
6. Разпоредбите на този член, независимо от
разпоредбите на чл. 2 се прилагат по отношение
на данъци от всеки вид и описание.
Член 24
Процедура по взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията на
едната или на двете договарящи държави водят
или ще доведат за него до данъчно облагане, несъответстващо на разпоредбите на тази спогодба,
то може независимо от средствата за защита,
предвидени в националните законодателства на
тези държави, да представи своя случай пред
компетентния орган на договарящата държава,
на която е местно лице, или ако случаят му е
по чл. 23, ал. 1, пред компетентния орган на
договарящата държава, на която е национално лице. Случаят трябва да бъде представен
в срок три години от първото уведомяване за
действието, водещо до данъчно облагане, несъответстващо на разпоредбите на спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че възражението е основателно, и ако не е в състояние
да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи усилия да реши случая посредством взаимно споразумение с компетентния
орган на другата договаряща държава с оглед
да се избегне данъчно облагане, което не е в
съответствие със спогодбата. Всяко постигнато
споразумение ще се приложи независимо от
сроковете, предвидени в националното законодателство на договарящите държави.
3. Компетентните органи на договарящите
държави ще положат усилия да разрешат посредством взаимно споразумение всички затруднения или съмнения, възникващи във връзка
с тълкуването или прилагането на спогодбата.
Те също така могат да се консултират взаимно
за избягване на двойното данъчно облагане по
случаи, които не са предвидени в спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите
държави могат да контактуват директно помежду си с цел постигане на споразумение по
смисъла на предходните алинеи.
Член 25
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация, за
която би могло да се предвиди, че е съотносима
за изпълнение разпоредбите на тази спогодба,
или за администрирането или прилагането на
националните законодателства, отнасящи се
до данъци от всякакъв вид и описание, наложени от договарящите държави, федерални
провинции, политически подразделения или
органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи
на спогодбата. Обменът на информация не е
ограничен от чл. 1 и 2.
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2. Всяка информация, получена по ал. 1 от
едната договаряща държава, ще се счита за поверителна също както информацията, получена
съобразно националното законодателство на тази
държава, и ще се предоставя само на лица или
органи (включително съдилища и административни органи), занимаващи се с определянето
или събирането, принудителното изпълнение или
наказателното преследване или решаването на
жалби във връзка с данъците, посочени в ал. 1,
или с контрола върху горните дейности. Такива
лица или органи ще ползват информацията само
за такива цели. Те могат да разкриват информацията на публични съдебни процеси или при
постановяване на съдебни решения. Независимо
от предходното информацията, получена от едната
договаряща държава, може да се използва за
други цели, когато тази информация може да
бъде използвана за такива други цели съгласно
законодателствата на двете държави и компетентният орган на държавата, която предоставя
информацията, позволи такова използване.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) да предприема административни мерки
за предоставяне на информация, отклоняващи
се от законите и административната практика
на тази или на другата договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или по
обичайна административна процедура на тази
или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска,
промишлена или професионална тайна или
търговска процедура, или информация, чието
разкриване би противоречало на обществения
ред (ordre public).
4. Когато едната договаряща държава поиска информация в съответствие с този член,
другата договаряща държава ще използва
своите средства за събиране на информация,
за да набави поисканата информация, дори
когато тази друга държава не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от алинея 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация само
поради това, че няма интерес за целите на
своето облагане от такава информация.
5. Разпоредбите на алинея 3 в никакъв
случай няма да се разглеждат като даващи
право на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само поради
това, че информацията се пази от банка, друга
финансова институция, пълномощник или лице,
което действа като представител или довереник,
или поради това, че тя е свързана с участие на
собственик в определено лице.
Член 26
Съдействие при събиране на данъци
1. Договарящите държави взаимно си предоставят съдействие при събиране на публични
вземания. Това съдействие не е ограничено от
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чл. 1 и 2. Компетентните органи на договарящите
държави могат да определят начина на прилагане на този член чрез взаимно споразумение.
2. Терминът „публично вземане“, използван в
този член, означава сума, дължима във връзка с
данъци от всякакъв вид и описание, наложени
от едната договаряща държава, федерална провинция, политическо подразделение или орган на
местна власт, доколкото предвиденото данъчно
облагане не противоречи на тази спогодба или
на всяко друго споразумение, по което договарящите държави са страни, както и лихви, административни санкции и разходи за събирането или
обезпечаването, свързани с тази сума.
3. Когато публично вземане на едната договаряща държава подлежи на принудително
изпълнение по законите на тази държава и се
дължи от лице, което според законите на тази
държава към този момент не може да осуети
неговото събиране, това публично вземане по
молба на компетентния орган на тази държава
се приема за целите на събирането от компетентния орган на другата договаряща държава.
Това публично вземане се събира от тази друга
държава в съответствие с разпоредбите на нейните закони, приложими към принудителното
изпълнение и събирането на нейните собствени
данъци, както, ако публичното вземане беше
публично вземане на тази друга държава.
4. Когато публично вземане на едната договаряща държава е вземане, по отношение
на което тази държава може да предприеме
обезпечителни мерки съгласно своето законодателство, за да осигури неговото събиране, това
публично вземане по молба на компетентния
орган на тази държава се приема за целите на
предприемане на действия по обезпечаването
от компетентния орган на другата договаряща
държава. Тази друга държава предприема обезпечителни мерки по отношение на това публично вземане в съответствие с разпоредбите на
своето законодателство, както, ако публичното
вземане беше публично вземане на тази друга
държава, дори ако към момента на прилагането
на такива мерки публичното вземане не подлежи на принудително изпълнение в първата
посочена държава или се дължи от лице, което
има правото да осуети неговото събиране.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 3 и
4 публично вземане, което е прието от едната
договаряща държава за целите на ал. 3 или 4, не
подлежи в тази държава на ограниченията на давностните срокове и не се ползва с привилегиите,
предвидени за публични вземания по законите на
тази държава, поради своя характер на такова. В
допълнение, публично вземане, което е прието
от едната договаряща държава за целите на ал. 3
или 4, не се ползва в тази държава с привилегиите, предвидени за това публично вземане по
законите на другата договаряща държава.
6. Действия, свързани със съществуването,
валидността или сумата на публично вземане
на едната договаряща държава, няма да се
предприемат пред съд или административен
орган на другата договаряща държава.
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7. Когато във всеки един момент след
отправяне на молба по ал. 3 или 4 от едната
договаряща държава и преди другата договаряща държава да събере и преведе съответното
публично вземане на първата посочена държава,
съответното публично вземане престане да бъде:
а) в случаите на молба по ал. 3 публично
вземане на първата посочена държава, което
подлежи на принудително изпълнение по законите на тази държава и се дължи от лице, което
към този момент не може да осуети неговото
събиране по законите на тази държава, или
б) в случаите на молба по ал. 4 публично
вземане на първата посочена държава по отношение на което тази държава съгласно своето
законодателство може да предприеме обезпечителни мерки, за да осигури неговото събиране,
компетентният орган на първата посочена
държава незабавно ще уведоми компетентния
орган на другата държава за този факт и по
избор на другата държава първата посочена
държава ще спре или оттегли молбата си.
8. Разпоредбите на този член в никой случай
няма да се считат като налагащи на едната
договаряща държава задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата договаряща държава;
б) да предприема мерки, които биха противоречали на обществения ред (ordre public);
в) да предоставя съдействие, ако другата
договаряща държава не е изчерпала всички
разумни мерки за събиране или обезпечаване
според случая, които съществуват по нейните закони или според административната є
практика;
г) да предоставя съдействие в онези случаи,
когато административната тежест за тази държава е очевидно непропорционална на ползата,
която ще получи другата договаряща държава.
Член 27
Процедурни правила за облагане с данъци
при източника
1. Когато в една от договарящите държави
данъците върху дивиденти, лихви, авторски и
лицензионни възнаграждения или други елементи от доходи, получени от лице, което е местно
лице на другата договаряща държава, се събират
чрез удържане при източника, правото на първата посочена държава да прилага удържането
на данъка в размерите, предвидени в нейното
вътрешно законодателство, не е ограничено от
разпоредбите на тази спогодба. Данъкът, удържан
при източника, се възстановява по молба от
данъкоплатеца, ако и доколкото той е намален
по тази спогодба или престане да се налага.
2. Молбите за възстановяване трябва да се
подадат до края на четвъртата година, следваща календарната година, в която данъкът при
източника е наложен върху дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения или
други елементи от доходи.
3. Независимо от ал. 1 всяка договаряща
държава предвижда процедури, при които
плащанията на доходи, които съгласно тази
спогодба не са подложени на данъчно облага-
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не или са подложени на ограничено данъчно
облагане в държавата на източника, могат да
бъдат извършвани без приспадане на данък
или с приспадане на данък само в размера,
предвиден в съответния член.
4. Договарящата държава, в която възникват
елементи на доходи, може да поиска удостоверение за местно лице от компетентния орган
на другата договаряща държава.
5. Компетентните органи могат да прилагат
разпоредбите на този член чрез взаимно споразумение и при необходимост да установят
други процедури за прилагането на данъчни
облекчения или освобождавания, предвидени
в тази спогодба.
Член 28
Прилагане на спогодбата в особени случаи
Тази спогодба няма да се тълкува в смисъл,
че едната договаряща държава е ограничена
при прилагането на своите вътрешни законови
разпоредби за предотвратяване отклонението
или заобикалянето на облагането с данъци.
Ако предходната разпоредба доведе до двойно
данъчно облагане, компетентните органи ще се
консултират помежду си по реда на чл. 24, ал. 3
за избягване на двойното данъчно облагане.
Член 29
Членове на дипломатически представителства и консулски служби
Нищо в тази спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите
представителства или на консулските служби,
предоставяни съобразно общите норми на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Г л а в а
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 30
Протокол
Приложеният протокол е неразделна част
от тази спогодба.
Член 31
Влизане в сила
1. Тази спогодба подлежи на ратификация.
Ратификационните документи ще се разменят
колкото е възможно по-скоро в София.
2. Спогодбата влиза в сила в деня на размяна на ратификационните документи и ще се
прилага в двете договарящи държави:
а) по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, платени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която спогодбата влиза в сила;
б) по отношение на другите данъци, за тези
данъци, които са наложени за периоди, започващи на или след 1 януари на календарната
година, следваща годината, в която спогодбата
влиза в сила.
3. При влизане в сила на тази спогодба Спогодбата между Федерална република Германия
и Народна република България за избягване
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на двойното данъчно облагане на дохода и
имуществото, подписана на 2 юни 1987 г., ще
престане да действа:
а) по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, платени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която спогодбата влиза в сила;
б) по отношение на другите данъци, за тези
данъци, които са наложени за периоди, започващи на или след 1 януари на календарната
година, следваща годината, в която спогодбата
влиза в сила.
Член 32
Прекратяване
Тази спогодба остава в сила за неопределено
време, но всяка договаряща държава може да
изпрати на другата договаряща държава по
дипломатически път уведомление за прекратяване на или преди тридесетия ден на месец
юни на календарната година, която започва
след изчитането на период от пет години от
датата на влизането є в сила и в такъв случай
тази спогодба ще престане да действа:
а) по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, платени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която е направено уведомлението
за прекратяване;
б) по отношение на другите данъци, за тези
данъци, които са наложени за периоди, започващи на или след 1 януари на календарната
година, следваща годината, в която е направено
уведомлението за прекратяване.
Датата на получаване на това уведомление
от другата договаряща държава е определяща
за установяване на крайния срок.
Съставена в Берлин на 25 януари 2010 г.
в два оригинални екземпляра на български,
немски и английски език, като трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването на българския и немския текст
меродавен е английският текст.
Зa Република
България: 		
Росен Желязков,
главен секретар на
Министерския съвет
на Република България

Зa Федерална
република Германия:
Петер Амон,
държавен секретар на
Федералното
министерство на
външните работи
на Федерална
република Германия

ПРОТОКОЛ

към Спогодбата между Република България и
Федерална република Германия за избягване
на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и
имуществото
Република България и Федерална република Германия в допълнение към Спогодбата
за избягване на двойното данъчно облагане и
отклонението от облагане с данъци на доходите
и имуществото от 25 януари 2010 г. договориха
следните разпоредби, които са неразделна част
от посочената спогодба:
1. По отношение на чл. 4:
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Когато в съответствие с разпоредбите на ал. 1
лице, различно от физическо лице, е местно лице
на двете договарящи държави, компетентните
органи на договарящите държави ще разрешат
въпроса чрез взаимно споразумение и по тази
причина ще прилагат като преференциален
критерий „мястото на действително управление“.
Счита се, че терминът „място на действително
управление“ е мястото, където по същество се
осъществява ключовото управление и се вземат
търговските решения, които са необходими
за извършването на стопанската дейност на
лицето, различно от физическо лице. Мястото
на действително управление обичайно ще бъде
мястото, където лицето или групата от лица с
най-висока позиция вземат решения, мястото,
където се определят като цяло действията,
които ще се предприемат от лицето, различно
от физическо лице.
2. По отношение на чл. 4 и 8:
Ако мястото на действително управление
на корабно предприятие или на предприятие,
което осъществява транспорт по вътрешни водни
пътища, е на борда на кораб или речен кораб,
ще се счита, че то се намира в договарящата
държава, в която е пристанището на домуване.
3. По отношение на чл. 7:
а) Когато предприятие на едната договаряща
държава продава стоки или осъществява стопанска дейност в другата договаряща държава
чрез място на стопанска дейност, разположено
там, печалбите на това място на стопанска
дейност няма да се определят на база общата
сума, получена по този начин от предприятието, а само на база сумата, която е причислима
към действително осъществената дейност от
мястото на стопанска дейност, във връзка с
тези продажби или стопанска дейност.
б) В случаите на договори, по-специално
такива за проучване, доставка, инсталиране
или изграждане на промишлено, търговско или
научно съоръжение или сгради, или в случаите
на обществени строежи, когато предприятието има място на стопанска дейност в другата
договаряща държава, печалбите на това място
на стопанска дейност няма да се определят на
база общата сума по договора, а само на база
на тази част от договора, която ефективно се
осъществява от мястото на стопанска дейност
в тази договаряща държава, в която е разположено. Печалби, реализирани от доставка на
стоки за това място на стопанска дейност, или
печалби, свързани с частта от договора, която се
осъществява в договарящата държава, в която
е разположена централата на това предприятие,
се облагат само в тази държава.
в) Плащания, получени за технически услуги, включително изследвания или проучвания
от научен, геоложки или технически характер,
или за инженерингови договори, включително
подробни чертежи, свързани с тях, или за консултантски или надзорни услуги, се считат за
плащания, за които се прилагат разпоредбите
на чл. 7 от тази спогодба.
4. По отношение на чл. 10 и 11:
Независимо от разпоредбите на чл. 10 или
11 от тази спогодба дивиденти и лихви могат
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да се облагат в договарящата държава, в която
възникват и съгласно законите на тази държава:
а) ако са получени във връзка с права или
вземания за дълг, носещи право на участие в печалбите, включително доходи, получени от скрит
съдружник („stiller Gesellschafter“) от участието
му като такъв, или от заем с лихвен процент,
който е свързан с печалбите на заемополучателя („partiarisches Darlehen“) или от облигации
за участие в печалби („Gewinnobligationen“)
по смисъла на данъчното законодателство на
Германия, и
б) при условие че се приспадат при определяне на печалбите на длъжника на такъв доход.
5. По отношение на чл. 25:
Ако по тази спогодба се обменят лични данни
в съответствие с вътрешното законодателство,
се прилагат следните допълнителни разпоредби,
като се имат предвид действащите разпоредби
във всяка договаряща държава:
а) агенцията, която получава данните, може
да ги използва за посочените цели и ще се съобразява с условията, поставени от агенцията,
която предоставя данните;
б) агенцията, която получава данните, по
молба на агенцията, която предоставя данните,
ще уведомява последната относно използването
на предоставените данни и постигнатите от
това резултати;
в) лични данни могат да бъдат предоставяни
само на отговорните агенции; всяко последващо
предоставяне на данни на други агенции може
да бъде извършено само с предварителното одобрение на агенцията, която предоставя данните;
г) агенцията, която предоставя данните, е
задължена да гарантира, че данните, които
се предоставят, са точни, както и че те са
необходими и съответни на целта, за която се
предоставят; всички забрани за предоставяне
на данни по приложимото вътрешно законодателство ще се спазват; ако се окаже, че са
предоставени данни, които не са точни или
които не е следвало да бъдат предоставени,
агенцията, която получава данните, ще бъде
своевременно уведомена за това; тази агенция
ще бъде задължена да поправи или заличи
незабавно данните;
д) по молба на заинтересованото лице то
ще бъде уведомявано, когато се предоставят
данни относно него и за начина, по който ще
бъдат използвани; не съществува задължение да
се предостави тази информация на лицето, ако
се установи в крайна сметка, че общественият
интерес от непредоставянето є е по-голям от
интереса на засегнатото лице от получаването є; във всяко друго отношение правото на
заинтересуваното лице да бъде информирано
за съществуващите данни, които се отнасят до
него, се урежда от вътрешното законодателство
на договарящата държава, на чиято суверенна
територия е подадена молбата за информация;
е) агенцията, която получава данните, носи
отговорност в съответствие с вътрешното си
законодателство спрямо всяко лице, което незаконосъобразно понесе вреда, в резултат на
обмен на данни по тази спогодба; по отношение
на вредите, понесени от лицето, агенцията, ко-
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ято получава данните, не може да претендира
за освобождаване от отговорност поради това,
че вредата е причинена от агенцията, която
предоставя данните;
ж) когато вътрешното законодателство на
агенцията, която предоставя данните, съдържа
специални разпоредби за заличаване на предоставени лични данни, същата агенция съответно информира агенцията, която получава
данните; независимо от такива разпоредби във
вътрешното законодателство предоставените
лични данни се изтриват веднага след като
вече не са необходими за целите, за които са
предоставени;
з) агенцията, която предоставя данните, и
агенцията, която получава данните, са задължени
да водят официални записи за предоставянето
и получаването на лични данни;
и) агенцията, която предоставя данните, и
агенцията, която получава данните, са задължени
да предприемат ефективни мерки за защита на
предоставените лични данни от неоторизиран
достъп, неоторизирано изменение или неоторизирано разкриване.
6. Правни актове на Европейската общност:
Тази спогодба не засяга действието на правните актове на Европейската общност и съответните разпоредби в договарящите държави.
Съставен в Берлин на 25 януари 2010 г.
в два оригинални екземпляра на български,
немски и английски език, като трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването на българския и немския текст
меродавен е английският текст.
Зa Република
България: 		
Росен Желязков,
главен секретар на
Министерския съвет
на Република България
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Зa Федерална
република Германия:
Петер Амон,
държавен секретар на
Федералното
министерство на
външните работи
на Федерална
република Германия

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г.,
бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп.,
бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се
подават за коригиране и заличаване на данни
след 30 април на годината, следваща годината,
за която се отнасят. След този срок декларации
се подават само на електронен или хартиен
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носител след разрешение на Националната
агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им
дейности. Декларация образец № 6, подадена от
лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до
края на месеца, следващ месеца на възникване
на задължението за подаване на декларацията.
Декларация образец № 6, подадена от лицата
по ал. 3, т. 2, може да се коригира до изтичане
на срока за подаването є.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Данните за лицата по ал. 8, т. 1 се
подават с декларация образец № 3, а данните
по ал. 8, т. 2 и 3 – с декларация образец № 1,
в срок:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят тези данни;
2. до 20-о число на месеца, следващ този на
издаване на разпореждането за отпускане на
пенсия или съответното обезщетение.“
3. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При неизпълнено в срок влязло в сила
задължително предписание по чл. 108, ал. 1,
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за
заличаване на данни, подадени с декларация
образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3,
т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване,
Националният осигурителен институт заличава
същите данни, като подава декларация образец
№ 1 на електронен носител по реда на наредбата.
(11) Националният осигурителен институт
заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена
дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен
институт, когато се установят несъответствия
между документите, събрани по реда на чл. 5,
ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване.“
§ 2. В чл. 4, ал. 9, изречение първо след
думите „вид осигурен 12“ се добавя „или 13“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и ал. 2, т. 1
и 2 думите „по интернет за сертифицирани
клиенти“ се заменят с „по електронен път чрез
използване на универсален електронен подпис
на подателя“.
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 3а се отменя.
2. В § 3в думите „за периода 01 юли – 31
декември 2010 г.“ се заличават.
§ 5. В приложение № 1 в Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за
осигуреното лице“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 думите „с печатни букви“ се заличават.
2. В т. 8, 9 и 10 думите „попълва се“ се
заличават.
3. В т. 11 думите „попълва се точният адрес“
се заличават и се добавя следната забележка:
„Забележка. Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват
служебно от Националната агенция за приходите.“
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4. В т. 12 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в позиция 06 думите „Закона за изпълнение на наказанията“ се заменят със „Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража“;
б) позиция 18 се изменя така:
„ – 18 – За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4
и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж
се зачита времето, през което не са работили
поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради
уволнение, което е признато като незаконно
от компетентните органи;“
в) позиция 25 се изменя така:
„ – 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;“
г) в позиция 28 думите „за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете
по чл. 165 и 167а КТ (попълват се т. 2, 3, 4, 5
(5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и
28)“ се заличават;
д) позиция 72 се изменя така:
„ – 72 – за лица, включени в програми за
подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;“.
5. В т. 16.2 думите „В тази точка се попълват и дните във временна неработоспособност
поради общо заболяване, бременност и раждане
след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност
е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава
без прекъсване и след тази дата“ се заличават.
6. В т. 16.5 думите „В тази точка се попълват
и дните в трудова злополука след прекратяване
на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди
1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след
тази дата“ се заличават.
7. В т. 16.6 думите „В тази точка се попълват
и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които
временната неработоспособност е възникнала
преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване
и след тази дата“ се заличават.
8. В т. 16.А и 17 думите „чл. 40, ал. 4“ се
заменят с „чл. 40, ал. 5“.
9. В т. 17.2 забележката се заличава.
10. В т. 21 думите „чл. 40, ал. 4“ се заменят
с „чл. 40, ал. 5“.
11. В т. 31 числото „70“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В декларация образец № 1 от приложение
№ 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари – 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 яну
ари 2011 г.
Министър: С. Дянков
542
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г.,
бр. 49 и 67 от 2010 г.)
§ 1. Приложение № 4 към чл. 6, т. 14 и
чл. 8, т. 15 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 6, т. 14 и чл. 8, т. 15
Условия на доставка
(клетка № 20)

1

Първо подразделение

Второ подразделение

2

3

Код от
НаименоваIncoterms ние Incoterms
EXW(1)

франко – завод

Наименование на
мястото на доставка

FCA (1)

франко – пре- Наименование на
возвача
мястото на доставка

CPT(1)

превоз, платен до

Наименование на
мястото на предназначение

CIP(1)

превоз и зас
траховка,
платени до

Наименование на
мястото на предназначение

DAT(1)

доставено на
терминал

Наименование на
терминала в пристанището или мястото
на предназначение

DAP(1)

доставено на
местоназначение

Наименование на
мястото на предназначение

DDP(1)

доставено с
Наименование на
платено мито мястото на предназначение

FAS(2)

франко – протежение на
кораба

Наименование на
пристанището на
експедиция (натоварване)

FOB(2)

франко – борд

Наименование на
пристанището на
експедиция (натоварване)

CFR (2)

стойност и
навло

Наименование на
пристанището на
предназначение (получаване)

CIF(2)

стойност, застраховка и
навло

Наименование на
пристанището на
предназначение (получаване)

Приложими при всички видове транспорт
Приложими единствено при транспорт по море
и по вътрешни водни пътища.“
(1)
(2)
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Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2011 г., като до изменението на Приложение
№ 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията в клетка № 20 могат да се попълват
и действащите до 31.12.2010 г. кодове.
Министър: С. Дянков
513

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на регионалните здравни инспекции
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията на дейността, функциите, структурата
и числеността на персонала на регионалните
здравни инспекции.
(2) Регионалните здравни инспекции се
създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.
Чл. 2. Регионалната здравна инспекция (РЗИ)
осъществява държавната здравна политика на
територията на съответната област.
Чл. 3. (1) Регионалната здравна инспекция е
юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен
център на областта.
(2) Издръжката на РЗИ се формира от субсидии от републиканския бюджет и от други
приходи съгласно чл. 10а от Закона за здравето.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването
осъществява контрол върху дейността на регионалните здравни инспекции чрез определен от
него ресорен заместник-министър, подпомаган
от главния държавен здравен инспектор.
Г л а в а

в т о р а

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. Регионалната здравна инспекция се
ръководи и представлява от директор, който е
орган на изпълнителната власт към министъра
на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика
на територията на съответната област.
Чл. 6. (1) Директорът на РЗИ заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на
труда, обявен от министъра на здравеопазването.
Трудовият договор се сключва с министъра на
здравеопазването.
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(2) Директор на РЗИ може да бъде лице с
образователно-квалификационна степен магистър по медицина, призната медицинска специалност, три години стаж след придобиване на
специалността и с квалификация по здравен
мениджмънт.
Чл. 7. (1) При осъществяване на своите
функции директорът на РЗИ се подпомага от
заместник-директор.
(2) Заместник-директорът на РЗИ заема
длъжността въз основа на конкурс по Кодекса
на труда, обявен от директора на РЗИ. Трудовият договор се сключва с директора на РЗИ.
(3) Заместник-директор може да бъде лице
с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, призната медицинска
специалност и с квалификация по здравен
мениджмънт.
(4) Директорът на РЗИ делегира със заповед
правомощия на заместник-директора и определя
неговите функции.
Чл. 8. Функциите на директора в негово
отсъствие се изпълняват от заместник-директора въз основа на заповед за всеки конкретен
случай и за срока на отсъствието.
Раздел II
Правомощия на директора на РЗИ
Чл. 9. Директорът на РЗИ:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките є
с други организации;
2. представлява РЗИ пред трети лица;
3. разпорежда се с бюджетните средства на
РЗИ и носи отговорност за тяхното управление
и за законосъобразното им разходване;
4. утвърждава наименованието и броя на
отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на
здравеопазването;
5. утвърждава длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила
за работна заплата, стандартните оперативни
процедури и инструкциите за работа на РЗИ;
6. назначава държавните служители в РЗИ,
изменя и прекратява служебните им правоотношения;
7. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;
8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на
служители в РЗИ;
9. осъществява контрол по атестацията на
държавните служители и на лицата, работещи
по трудово правоотношение;
10. определя служител, който да изпълнява
функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация;
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11. определя служител, който да осъществява
предварителен контрол за законосъобразност по
смисъла на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;
12. издава наказателни постановления в
случаите, предвидени в закон;
13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите,
предвидени в закон;
14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите,
предвидени в закон;
15. ръководи извършването на проверки по
предложения и сигнали на граждани;
16. провежда дейността по организацията
и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на
съответната област;
17. организира извършването на дейности
по отбранително-мобилизационна подготовка
и разработването на военновременни планове
за организацията на медицинската помощ на
населението в региона;
18. осъществява методическо ръководство
върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата
на здравеопазването;
19. координира и контролира дейностите
по изпълнение на национални и регионални
здравни програми на територията на съответната област;
20. организира, ръководи и контролира
медицинската експертиза на територията на
съответната област;
21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки,
свързани с дейността на РЗИ, при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки;
22. изготвя и представя в Министерството
на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;
23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;
24. създава със заповед консултативни съвети,
комисии и експертни работни групи;
25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ.
Чл. 10. При осъществяване на своите правомощия директорът издава индивидуални
административни актове.
Раздел ІII
Атестация
Чл. 11. Директорът на РЗИ се атестира на
всеки три години.
Чл. 12. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
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3. подобряване дейността на РЗИ.
Чл. 13. Атестирането се извършва в съответната РЗИ в срок до 3 месеца след изтичане
на срока от предходното атестиране.
Чл. 14. (1) Атестацията се провежда от
комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.
(2) Директорът на РЗИ се уведомява за деня
на атестацията не по-късно от 5 работни дни
преди нейното провеждане.
Чл. 15. Комисията е длъжна да извърши
оценяването безпристрастно и компетентно
въз основа на обективно установими факти и
обстоятелства.
Чл. 16. Атестирането се извършва по следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионално развитие, оперативност, планиране,
координиране, отчитане и контрол на дейността;
познаване и ползване на нормативните актове
и практическото им прилагане; организация и
ефективност на документооборота;
2. организация на дейността в РЗИ, която
включва оценяване на: състояние на човешките
ресурси, предприети действия по повишаване
квалификацията на служителите, организационни умения, инициативност, умения за поставяне
на цели и анализиране на резултати; състояние
на информационната инфраструктура; умения по
ефективно текущо поддържане и стопанисване
на имуществото, борба с корупцията, умения
за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността
на РЗИ, които включват оценяване на: дейността
по дирекции, административно-наказателната
дейност; ефективността на взаимодействието
с други контролни органи, други държавни и
общински органи и неправителствени организации, финансовата политика, своевременност,
точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването; получените
сигнали и жалби, свързани с дейността на РЗИ;
медийната политика.
Чл. 17. Въз основа на комплексен анализ
на дейността по показателите съгласно чл. 16
оценката от атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
Чл. 18. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта, която се
подписва от директора на РЗИ.
Чл. 19. Директор на РЗИ, който не е съгласен с поставената оценка, може да подаде
писмено възражение, в което посочва мотивите
за своето несъгласие.
Чл. 20. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от
датата, на която директорът на РЗИ е подписал
атестационната карта.
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Чл. 21. (1) Министърът на здравеопазването
е длъжен да се произнесе по възражението в
10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването
приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец
от неговото решение.
Чл. 22. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие
на директора на РЗИ.
Чл. 23. Министърът на здравеопазването
може да прекрати трудовото правоотношение
с директор на РЗИ, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от
Кодекса на труда.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 24. Регионалната здравна инспекция е
администрация, която подпомага директора
при осъществяване на неговите правомощия.
Чл. 25. Регионалната здравна инспекция е
структурирана в обща и специализирана администрация.
Чл. 26. Числеността на персонала в административните звена на съответната РЗИ е
посочена в приложения № 1 – 28.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 27. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на РЗИ в
изпълнение на законните разпореждания на
директора.
(2) Главен секретар може да бъде лице с
образователно-квалификационна степен магистър по медицина, право, икономика, публична
администрация или здравен мениджмънт.
(3) Главният секретар:
1. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
на РЗИ;
2. осъществява общ контрол за изпълнението
на възложените задачи;
3. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в РЗИ;
4. организира извършването на атестацията
на държавните служители и на лицата, работещи
по трудово правоотношение;
5. организира и координира дейностите по
обучение на служителите в РЗИ и осигурява
условия за повишаване на квалификацията им;
6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на
служебната тайна и на личните данни в РЗИ;
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7. организира и координира дейността по
предоставяне на информация на трети лица по
Закона за достъп до обществена информация,
Закона за защита на личните данни и Закона
за здравето;
8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността
на РЗИ в публичното пространство;
9. организира и отговаря за стопанисването и
управлението на ползваните недвижими имоти
и движими вещи, предоставени на РЗИ;
10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;
11. организира и координира дейностите по
информационно осигуряване;
12. организира и контролира изготвянето на
годишни планове и отчети на РЗИ;
13. координира и контролира изготвянето на
докладите за състоянието на администрацията,
актуализацията на Списъка на унифицираните
наименования на административните услуги
и публичните регистри на административни
услуги;
14. изпълнява и други задачи, възложени му
от директора на РЗИ.
Чл. 28. При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от директор
на дирекция, определен с писмена заповед на
директора на РЗИ за всеки конкретен случай
и за срока на отсъствието.
Раздел ІІІ
Обща администрация
Чл. 29. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“.
(2) Директорът на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ е лице с образователно-квалификационна
степен магистър по икономически науки,
право, информационни технологии, технически
науки, публична администрация или здравен
мениджмънт.
(3) Дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“:
1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
2. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране
на служителите в РЗИ;
3. поддържа служебните и трудовите досиета
на служителите, издава и заверява служебни и
трудови книжки;
4. организира дейността и участва със свои
представители в комисии за провеждане на
конкурси по Закона за държавния служител
и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за
законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване
на служебните и трудовите правоотношения на
служителите в РЗИ;
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5. организира и осигурява дейността по
административно обслужване на физически и
юридически лица на принципа „едно гише“ и
предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата
за административното обслужване (обн., ДВ,
бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г.,
бр. 25 и 58 от 2010 г.);
6. организира и извършва деловодната и
куриерската дейност в РЗИ, систематизира и
съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете
и наказателните постановления по Закона за
административните нарушения и наказания;
8. разработва предложения за решаване на
правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;
9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна;
10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията
за защита на личните данни и Комисията за
защита от дискриминация;
11. изготвя план за бюджетните средства,
необходими за дейността на РЗИ;
12. осъществява финансово-счетоводното
обслужване на РЗИ и предприема действия за
своевременно събиране вземанията на РЗИ и
тяхното администриране;
13. организира провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
14. създава и поддържа публични регистри
и база данни и поддържа интернет страницата
на РЗИ в актуално състояние;
15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни
документи между административните органи;
16. съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията;
17. организира, контролира и отговаря за
поддържането, изправността и сигурността на
автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ – локални мрежи, комуникационно
оборудване, компютърна техника и др.;
18. организира стопанското и транспортното
обслужване в РЗИ;
19. организира и контролира дейностите по
осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
в инспекцията;
20. организира и контролира дейностите,
свързани с осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд;
21. извършва други дейности, произтичащи от
законните разпореждания на директора на РЗИ.
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Раздел ІV
Специализирана администрация
Чл. 30. (1) Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Медицински дейности“;
2. дирекция „Надзор на заразните болести“;
3. дирекция „Здравен контрол“.
(2) В регионалните здравни инспекции,
посочени в приложение № 29, се създава и
дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“.
(3) В регионалните здравни инспекции,
посочени в приложение № 30, се създава и
дирекция „Лабораторни изследвания“.
Чл. 31. (1) Директорът на дирекция „Медицински дейности“ е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина
и призната медицинска специалност.
(2) Дирекция „Медицински дейности“:
1. извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите
и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за
лечебните заведения и осъществява контрол
по извършената регистрация;
2. издава удостоверения за изпълнение на
изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от
Закона за лечебните заведения, правилника по
чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти
във връзка с издаването на разрешения за
извършване на лечебна дейност от лечебните
заведения за болнична помощ, центровете за
психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични
центрове, домовете за медико-социални грижи
и диализните центрове;
3. уведомява Изпълнителна агенция „Медицински одит“ за случаи на нарушения на
медицинските стандарти, констатирани при
изпълнение на правомощията на РЗИ;
4. извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве,
и осъществява контрол върху дейността им;
5. издава разрешения за съхранението и
продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери
съгласно Наредба № 6 от 2001 г. за реда за
получаване на разрешения за съхранение и
продажба на лекарствени продукти от лекари
и фелдшери и за лекарствените продукти,
които могат да се съхраняват от лекари,
стоматолози, фелдшери и медицински сестри
(ДВ, бр. 11 от 2001 г.);
6. организира и контролира дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза;
7. извършва проверки по чл. 93 от Закона за
здравето по жалби и сигнали при нарушаване
на правата на пациентите или при спорове,
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свързани с медицинското обслужване, и участва
в съвместни проверки с Изпълнителна агенция
„Медицински одит“;
8. събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в
лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по
спазването на методиката за субсидиране на
лечебни заведения със средства от бюджета на
Министерството на здравеопазването;
9. контролира заявяването, разпределението
и разхода на лекарствени продукти, заплащани
със средства от бюджета на Министерството
на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
10. контролира спазването на нормативните
изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ,
съхраняване и предоставяне на медицинска
документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
11. изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50,
51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и предоставя информация
за издадените наказателни постановления на
Изпълнителната агенция по лекарствата;
12. участва в изработването на областната
здравна карта;
13. съвместно със звената, ангажирани със
социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето
и по други нормативни актове;
14. проучва и установява потребностите в
областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование
и предлага на министъра на здравеопазването
броя на местата за следдипломно обучение;
15. събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация
за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията
на региона;
16. събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на
лечебните и здравните заведения;
17. внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и
здравните заведения, оказва методична помощ
и осъществява контрол при прилагането им;
18. изработва анализи и прави оценки на
здравно-демографските процеси на територията
на региона, необходими за формирането на
национална и регионална здравна политика;
19. контролира дейността на лечебните и
здравните заведения по осъществяването на
метрологичен контрол върху медицинската
техника и апаратура;
20. контролира обектите за търговия на едро
и дребно с лекарствени продукти по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина;
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21. осъществява предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането
му дейности;
22. води регистър на лекарите и лекарите по
дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
23. планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
24. разработва военновременни планове
за организацията на медицинската помощ за
населението в региона и извършва дейности
по отбранително-мобилизационна подготовка;
25. съставя актове за административни
нарушения и предлага на директора на РЗИ
налагането на принудителни административни
мерки, предвидени в закон;
26. разработва и участва в изпълнението на
регионални програми и проекти в областта на
медицинските дейности;
27. участва в изпълнението на международни
и национални програми и проекти в областта
на медицинските дейности;
28. извършва други дейности, произтичащи
от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.
Чл. 32. (1) Директорът на дирекция „Надзор
на заразните болести“ е лице с образователноквалификационна степен магистър по медицина
и придобита специалност по „Епидемиология
на инфекциозните болести“, „Микробиология“,
„Вирусология“, „Медицинска паразитология“
или „Инфекциозни болести“.
(2) Дирекция „Надзор на заразните болести“:
1. организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на
съответната област;
2. координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински
органи и други организации по отношение на
надзора на заразните болести;
3. следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и
предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
4. осъществява държавен здравен контрол в
лечебни, здравни и детски заведения, домовете
за медико-социални грижи за деца, домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги
за деца;
5. извършва контрол върху дейността на
физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция
и дератизация;
6. осъществява контрол върху извършването
на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
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7. извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и
съобщава данните в Националния център по
здравна информация, Националния център по
заразни и паразитни болести и Министерството
на здравеопазването;
8. извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка
с регистрацията и издаването на разрешения за
извършване на дейност от лечебните заведения;
9. издава становища за класификация на
опасни болнични отпадъци и удостоверения за
дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
10. изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в
имунизационния календар, и отчети за тяхното
изпълнение;
11. осъществява методично ръководство и
контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя
получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
12. организира и участва в провеждането
на извънредни имунизационни кампании при
епидемични ситуации от ваксинопредотвратими
инфекции;
13. провежда в имунизационните кабинети
на инспекцията задължителни имунизации на
лица, които не са упражнили правото си на
избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
14. организира дейностите по граничния
здравен контрол и опазване на страната от
разпространение на заразни болести;
15. организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на
възникване на заразни болести, епидемични
взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
16. извършва епидемиологични проучвания
на болни от заразни и паразитни болести,
епидемични взривове и епидемии, възникнали
по хранителен, воден и контактно-битов път;
подпомага и методично ръководи лечебните
заведения при разработването и провеждането
на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
17. събира и анализира данни за инфекции,
свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични
проучвания на епидемични взривове от тези
инфекции, подпомага, методично ръководи и
контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
18. събира и анализира данни за структурата
на причинителите на инфекции, свързани с
медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично
ръководи лечебните заведения при изготвянето
и провеждането на адекватна антимикробна
политика;
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19. предлага на директора на РЗИ при
необходимост въвеждането на допълнителни
противоепидемични мерки за ограничаване
епидемичното разпространение на остри заразни болести;
20. издава предписания за провеждане на
задължителни хигиенни мерки в случаите,
предвидени в закон;
21. съставя актове за установяване на административни нарушения;
22. прави предложение до директора на РЗИ
за налагане на принудителни административни
мерки в случаите, предвидени в закон;
23. участва в регионални междуведомствени
комисии по въпросите на надзора на заразните
болести;
24. разработва и участва в изпълнението на
регионални програми и проекти в областта на
надзора на заразните болести;
25. участва в изпълнението на национални
програми и проекти в областта на надзора на
заразните болести;
26. упражнява здравно-паразитологичен
контрол върху обекти и външна среда;
27. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в
детските колективи;
28. извършва лабораторна диагностика на
паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
29. организира и провежда микробиологична
и вирусологична диагностика за нуждите на
надзора на заразните болести и по искане на
физически и юридически лица;
30. извършва микробиологични изследвания
и анализи за определяне на ефективността на
провежданите дезинфекции и стерилизации в
контролираните обекти;
31. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична
и вирусологична диагностика за целите на
държавния здравен контрол;
32. води лабораторна документация за добра
лабораторна практика съгласно медицинските
стандарти.
Чл. 33. (1) Директорът на дирекция „Здравен
контрол“ е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита
специалност по „Обща хигиена“, „Комунална
хигиена“, „Хигиена на детско-юношеската
възраст“, „Хранене и диететика“, „Трудова медицина“ или „Радиационна хигиена“.
(2) Дирекция „Здравен контрол“:
1. извършва систематичен и насочен здравен
контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение,
на продукти, стоки и дейности със значение
за здравето на населението и на фактори на
жизнената среда;
2. контролира спазването на здравните
изисквания към лицата, работещи в детски
заведения, специализираните институции за
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деца и възрастни, водоснабдителните обекти,
предприятията, които произвеждат и търгуват
с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното
здравословно състояние;
3. извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията
по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22 от Закона за
защита от вредно въздействие на химичните
вещества и смеси;
4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения
за тютюнопушене;
5. извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
6. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения
за реклама и продажба на алкохолни напитки;
7. взема проби и образци за лабораторни
анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
8. издава предписания за провеждане на
задължителни хигиенни мерки в случаите,
предвидени в закон;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения;
10. прави предложения до директора на РЗИ
за налагане на принудителни административни
мерки в случаите, предвидени в закон;
11. участва съвместно с дирекция ,,НЗБ“ в
анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов
път, и извършва контрол по изпълнението на
предприетите мерки за тяхното ограничаване
и ликвидиране;
12. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на
стоки, застрашаващи здравето на населението;
13. извършва контрол върху дейността на
службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите
на територията на съответната област;
14. предприема действия по издаване на
разрешение за извършване на дейности по
разрушаване или демонтаж на азбест и/или
азбестосъдържащи материали;
15. участва в състава на експертните съвети
по устройство на територията, съгласува при
необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове,
участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с
приемане от експертен съвет на одобряващата
администрация или по искане на физически
или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в
експлоатация по реда на Закона за устройството
на територията;
16. разработва и участва в изпълнението на
регионални програми и проекти в областта на
здравния контрол;
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17. участва в изпълнението на международни
и национални програми и проекти в областта
на здравния контрол;
18. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по
държавния здравен контрол.
Чл. 34. (1) Директорът на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“
е лице с образователно-квалификационна степен
магистър по медицина, психология, социология,
филология или по специалност от професионално направление „Обществено здраве“.
(2) Дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“:
1. извършва периодичен анализ и оценка
на данните за състоянието на жизнената среда
и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване,
намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
2. определя регионалните приоритети в
областта на общественото здраве на базата на
данните от извършените проучвания, анализи
и оценки;
3. осъществява епидемиологични проучвания
за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и
търси причинната им връзка с въздействието
на факторите на средата и начина на живот;
4. проучва разпространението на рисковите
фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
5. организира и участва в проучвания на
здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне
на потребностите от профилактични дейности;
6. проучва и анализира спазването на физио
логичните норми за хранене и изискванията
за организирано хранене на различни групи
от населението и дава предложения за оптимизирането им;
7. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията
на здравето и оценява тяхната ефективност;
8. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и
национални дни, посветени на здравен проблем;
9. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудиовизуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на
населението;
10. осигурява взаимодействието на РЗИ със
средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика
на болестите и промоция на здравето;
11. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование,
възпитание и профилактиката на болестите;
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12. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на
територията на съответната област;
13. организира извършването на изследвания
за вредните ефекти на шума върху здравето на
населението;
14. разработва и участва в изпълнението на
регионални програми и проекти в областта на
профилактиката на болестите и промоцията
на здравето;
15. участва в изпълнението на международни
и национални програми и проекти в областта
на профилактиката на болестите и промоцията
на здравето;
16. по разпореждане на директора на РЗИ
подпомага дирекция „Здравен контрол“ при
извършването на държавния здравен контрол.
(3) В регионалните здравни инспекции извън приложение № 29 дейностите по ал. 2 се
осъществяват от дирекция „Здравен контрол“.
Чл. 35. (1) Директорът на дирекция „Лабораторни изследвания“ е лице с образователноквалификационна степен магистър по медицина,
химия или физика.
(2) Дирекция „Лабораторни изследвания“:
1. извършва лабораторни изпитвания и
измервания:
а) за обективизиране на държавния здравен
контрол;
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
в) по искане на физически и юридически
лица;
2. участва при необходимост в набирането
на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;
3. участва в дейността по анализиране и
оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус
на населението на територията на съответната
област;
4. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти
от въздействието на факторите на средата от
екологични произшествия, аварии и бедствия
върху здравето на населението;
5. изготвя комплексна документация във
връзка с процедурите по акредитирането и
преакредитирането на лабораториите;
6. осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система
за управление на качеството съгласно БДС EN
ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;
7. осигурява изпълнението на изискванията
за метрологична проследимост на използваните
средства за измерване;
8. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания
и извършва периодичен анализ и оценка на
данните;
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9. участва в национални и международни
изпитвания за пригодност.
(3) В регионалните здравни инспекции извън приложение № 30 дейностите по ал. 2 се
осъществяват от дирекция „Здравен контрол“.
Чл. 36. (1) Държавният здравен контрол за
спазване на изискванията за защита на лицата
от въздействието на йонизиращи лъчения се
осъществява от регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 31.
(2) Регионалните здравни инспекции по ал. 1:
1. извършват контрол на всички видове
обекти с източници на йонизиращи лъчения;
2. осъществяват контрол по спазване на
изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата
при извършването на дейности с източници на
йонизиращи лъчения;
3. извършват контрол на всички видове
дейности, свързани с йонизиращи лъчения,
включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
4. извършват систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;
5. извършват контрол върху радиационните
фактори на жизнената и работната среда;
6. извършват контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;
7. извършват контрол върху производство,
търговия и използване на стоки с повишено
съдържание на радионуклиди;
8. извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;
9. създават и поддържат картотека с досиета
на обектите с източници на йонизиращо лъчение;
10. създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания
и извършват периодичен анализ и оценка на
данните;
11. организират и съдействат провеждането
на задължителното медицинско наблюдение
на лицата, работещи в среда на йонизиращи
лъчения;
12. участват в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински,
за защита на хората при извънредни аварийни
ситуации, свързани с облъчване на лицата и
замърсяването на жизнената и работна среда;
13. оказват съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на
отбраната и Министерството на вътрешните
работи при използване на източници на йонизиращи лъчения.
(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват от
дирекция „Здравен контрол“ на съответната РЗИ.
Чл. 37. (1) За целите на държавния здравен
контрол министърът на здравеопазването може
да разпореди на определени РЗИ да извършват лабораторни изследвания и изпитвания
на проби, взети от територията на друга РЗИ,
когато същата не разполага с високоспеци-
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ализирана техника и апаратура за провеждане
на изследванията. В тези случаи по бюджета
на съответните РЗИ се осигуряват средства за
извършване на разпоредените дейности.
(2) Действията, произтичащи от резултатите
от проведените изследвания и изпитвания по
ал. 1, се предприемат от РЗИ, на територията
на която са взети съответните проби.
(3) Министърът на здравеопазването може
със заповед да възложи извършване на проверки
и инспекции от длъжностни лица на една РЗИ
на територията на друга или други РЗИ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
Чл. 38. (1) Работата на РЗИ се организира
на основата на годишен план, разработен в
съответствие с националните цели и приоритети
и съобразно териториалната специфика.
(2) Годишният план за работа на РЗИ се
разработва по образец, утвърден със заповед
на министъра на здравеопазването.
Чл. 39. (1) Дейността на РЗИ се осъществява от държавни служители и служители по
трудово правоотношение.
(2) За отделните длъжности се изготвят
длъжностни характеристики.
(3) Държавните здравни инспектори и
длъжностните лица, осъществяващи контрол,
се легитимират със служебни карти по образец,
утвърден от министъра на здравеопазването.
Чл. 40. (1) Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с
определените в този правилник функции и
с правилник за вътрешния ред, утвърден от
директора на РЗИ.
(2) Непосредственото ръководство на административните звена се осъществява от техния
ръководител.
(3) Ръководителите на административните
звена в РЗИ се отчитат всяко тримесечие и
годишно пред директора на РЗИ.
Чл. 41. Ежегодно директорът на РЗИ със
заповед разпределя между служителите обектите, подлежащи на държавен здравен контрол.
Чл. 42. (1) В РЗИ функционира директорски
съвет, който е съвещателен орган към директора на РЗИ и дава мнения и предложения,
свързани с дейността на РЗИ.
(2) Директорският съвет се състои от директора на РЗИ, заместник-директора, главния
секретар, директорите на дирекции, както и по
един служител с юридическо и икономическо
образование.
(3) Директорският съвет се свиква най-малко
един път на тримесечие и работи по предварително изготвен и приет годишен план. За всяко
заседание се изготвя протокол.
Чл. 43. (1) В РЗИ функционира експертен
съвет по здравно-техническа експертиза, който
съгласува при необходимост устройствени схеми,
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общи устройствени и подробни устройствени
планове и извършва оценка на инвестиционни
проекти по искане на физически и юридически
лица.
(2) Експертният съвет по здравно-техническа експертиза заседава най-малко веднъж
седмично. За разглежданите въпроси и взетите
решения се води протокол.
(3) Директорът на РЗИ определя със заповед
състава на експертния съвет и неговия секретар, както и реда и изискванията за неговото
функциониране.
Чл. 44. (1) Всички постъпващи документи в
РЗИ се завеждат в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
във входящ регистър, като се отбелязва датата
на получаването.
(2) При регистрацията се извършва проверка
за наличието на посочените материали и се
образува служебна преписка.
(3) Директорът на РЗИ или главният секретар
насочва служебните преписки с резолюция до
съответните ръководители на административните звена. Резолюцията съдържа указания,
срок за изработване, дата и подпис.
(4) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител се
посочва отговорният от тях.
(5) Разпределянето на служебните преписки
за работа се извършва веднага след постъпването им в РЗИ.
Чл. 45. Административните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещата дирекция обобщава
окончателното становище.
Чл. 46. Изходящите от РЗИ документи се
съставят в не по-малко от два екземпляра, като
оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа длъжността, името и подписа
на изготвилия го служител, на ръководителя на
съответното административно звено и датата
на изготвяне.
Чл. 47. Движението на документооборота
в РЗИ се урежда с инструкция, утвърдена от
директора на РЗИ по предложение на главния
секретар.
Чл. 48. Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на РЗИ, както и
сигнали за злоупотреби с власт или корупция,
се докладват лично на директора на РЗИ.
Чл. 49. (1) Предложения и сигнали, подадени по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, и искания за извършване на административни услуги се подават чрез звеното за
административно обслужване на физически и
юридически лица.
(2) Предложения се правят за усъвършенстване на организацията на дейността на РЗИ
или за решаване на други въпроси в рамките
на тяхната компетентност.
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(3) Сигнали се подават за злоупотреби с
власт и корупция, лошо управление с държавно
имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
длъжностни лица в РЗИ, с които се засягат
държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица по въпроси от
компетентността на РЗИ.
Чл. 50. (1) При подаване на предложението,
сигнала или искането звеното за административно обслужване издава входящ номер от
единната информационна система и го връчва
на подателя.
(2) Не се образува производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
Чл. 51. Директорът на РЗИ определя длъжностни лица, които приемат граждани и представители на организации и изслушват техните
предложения и сигнали в определени и предварително оповестени на видно място дни и часове.
Чл. 52. (1) При необходимост директорът на
РЗИ създава работна група, която да разгледа и
излезе с решение по направеното предложение.
(2) Решение по предложението се взема
най-късно два месеца след неговото постъпване
и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(3) Когато е необходимо по-продължително
проучване, срокът за вземане на решението
може да бъде продължен от министъра на
здравеопазването до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.
Чл. 53. (1) Решението по сигнала се взема
най-късно в двумесечен срок от постъпването
му. Когато особено важни причини налагат,
срокът може да бъде продължен от министъра
на здравеопазването, но с не повече от един
месец, за което се уведомява подателят.
(2) Когато сигналът е препратен до директора на РЗИ от народен представител, общински
съветник, държавен орган, орган на местното
самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.
(3) При данни за извършено престъпление
незабавно се уведомява съответният прокурор.
Чл. 54. Дейността по съобщаването на
решенията по предложенията и сигналите се
организира от дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“.
Чл. 55. Директорът на РЗИ може да възложи със заповед организирането на дейността
по работата с предложенията и сигналите на
определено от него длъжностно лице.
Чл. 56. Длъжностно лице, което не се
произнесе без уважителни причини в срок по
предложение или сигнал, носи отговорност по
чл. 303, т. 3 АПК.
Чл. 57. Директорът на РЗИ може със заповед
да награждава служителите на РЗИ за отлично изпълнение на служебните им задължения
с отличия, парични и предметни награди на
стойност до размера на основната заплата на
съответния служител.
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Чл. 58. (1) Работното време на РЗИ е от
8,30 до 17, 00 ч. с обедна почивка от 30 минути.
(2) Разпределението на работното време на
служителите, изпълняващи специфични задачи,
свързани с упражняване на държавен здравен
контрол, се определя от директора на РЗИ със
заповед.
(3) Работното време на служителите, които
работят в среда на йонизиращи лъчения, с биологични обекти и материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми,
екто- и ендопаразити, се определя съгласно
нормативната уредба.
(4) Служителите от звеното за административно обслужване ползват почивки по определен
от главния секретар ред, така че да се осигури
непрекъсваем режим на работа с гражданите в
рамките на обявеното работно време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето и отменя
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 16 от
2005 г.; изм., бр. 56 от 2006 г., бр. 39 от 2007 г.,
бр. 58 от 2008 г. и бр. 24 от 2010 г.) и Правилника
за устройството и дейността на регионалните
центрове по здравеопазване (обн., ДВ, бр. 20
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
Приложение № 1
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Благоевград
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
22
22
111
18
31
40
13
9
136

Приложение № 2
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Бургас
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“

1
1
1
31
31
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Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

167
19
50
60
29
9
201

Приложение № 3
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Варна
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
40
40
182
22
54
61
36
9
225

Приложение № 4
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Велико Търново
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
23
23
106
16
26
35
21
8
132

Приложение № 5
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Видин
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
14
14
52
10
15
27
69
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Приложение № 6
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Враца
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
19
19
90
13
22
30
17
8
112

Приложение № 7
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Габрово
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
12
12
59
10
15
34
74

Приложение № 8
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Добрич
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
17
17
79
11
21
39
8
99

Приложение № 9
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Кърджали
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:

1
1
1
16
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дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

16
62
8
16
29
9
81

Приложение № 10
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Кюстендил
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
13
13
63
10
18
35
79

Приложение № 11
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Ловеч
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
15
15
62
11
14
29
8
80

Приложение № 12
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Монтана
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
Обща численост

1
1
1
14
14
64
11
16
27
10
81
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Приложение № 13
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Пазарджик
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
23
23
95
13
22
60
121

Приложение № 14
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Перник
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
14
14
57
10
15
32
74

Приложение № 15
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Плевен
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
21
21
115
16
31
36
24
8
139

Приложение № 16
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Пловдив
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“

1
1
1
37
37
216
29
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дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

60
74
44
9
256

Приложение № 17
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Разград
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
15
15
55
8
17
30
73

Приложение № 18
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Русе
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
20
20
104
14
26
37
19
8
127

Приложение № 19
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Силистра
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
11
11
57
10
17
30
71

Приложение № 20
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Сливен
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар

1
1
1
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Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

12
12
77
11
24
42
92

Приложение № 21
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Смолян
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
Обща численост

1
1
1
12
12
61
11
14
27
9
76

Приложение № 22
към чл. 26
Численост на персонала на Столична регионална здравна инспекция
Ръководител – директор на СРЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
46
46
372
46
98
128
86
14
421

Приложение № 23
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Софийска област
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
18
18
97
14
22
61
118
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Приложение № 24
към чл. 26

ВЕСТНИК
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
25
25
133
22
37
42
24
8
161

Приложение № 25
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Търговище
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
Обща численост

1
1
1
13

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Ямбол
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
Обща численост

12
59
9
14
26
10
74

Регионални здравни инспекции, в които се
създава дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
1. РЗИ – Бургас
2. РЗИ – Благоевград
3. РЗИ – Варна
4. РЗИ – Велико Търново
5. РЗИ – Враца
6. РЗИ – Добрич
7. РЗИ – Кърджали
8. РЗИ – Ловеч
9. РЗИ – Плевен
10. РЗИ – Пловдив
11. РЗИ – Русе
12. РЗИ – Стара Загора
13. Столична РЗИ
14. РЗИ – Хасково

13
56
10
15
31
72

Приложение № 30
към чл. 30, ал. 3

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Хасково
1
1
1
20

Регионални здравни инспекции, в които се
създава дирекция „Лабораторни изследвания“
1. РЗИ – Бургас
2. РЗИ – Благоевград
3. РЗИ – Варна
4. РЗИ – Велико Търново
5. РЗИ – Враца
6. РЗИ – Монтана
7. РЗИ – Плевен
8. РЗИ – Пловдив
9. РЗИ – Русе
10. РЗИ – Смолян
11. РЗИ – Стара Загора
12. Столична РЗИ
13. РЗИ – Ямбол

20
99
11
29
50
9
122

Приложение № 27
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Шумен
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“

1
1
1
12

Приложение № 29
към чл. 30, ал. 2

Приложение № 26
към чл. 26

Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

38
93

Приложение № 28
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Стара Загора
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост
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1
1
1
15
15
75
13
24

Приложение № 31
към чл. 36, ал. 1
Регионални здравни инспекции, които извър
шват държавен здравен контрол за спазване
на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения
1. РЗИ – Бургас
2. РЗИ – Варна

543

3. РЗИ – Враца
4. РЗИ – Пловдив
5. РЗИ – Русе
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 42
от 15 декември 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Машинен оператор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 521030
„Машинен оператор“ от област на образование „Техника“ и професионално направление
521 „Машиностроене, металообработване и
металургия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 521030 „Машинен оператор“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на
професионална квалификация за специалностите 5210301 „Металорежещи машини“, 5210302
„Машини за гореща обработка на металите“ и
5210303 „Машини и съоръжения за заваряване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 521030 „Машинен
оператор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Машинен оператор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче-
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нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 24
от 2003 г. за придобиване на квалификация
по професия „Машинен оператор“ (ДВ, бр. 10
от 2004 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване
за придобиване на квалификация
по професията „Машинен оператор“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и металургия

Наименование на професията:
521030

Машинен оператор

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5210301

Ме т а л о р е ж е щ и Втора
машини

5210302

Машини за горе- Втора
ща обработка на
металите

5210303

Машини и съо- Втора
ръжения за заваряване

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен оператор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със
Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274
от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
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18.05.2010 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми
клас или завършено основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен
оператор“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е
завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Машинен
оператор“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация не се изисква
кандидатите да притежават по-ниска степен
на професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията „Машинен
оператор“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия може да се
организира надграждащо обучение за усвояване
на компетенциите, описани в т. 4, които лицето
не притежава. Съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване
на квалификация по съответната професия.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Машинният оператор може да извършва
машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали чрез прилагане на
различни методи и технологии за обработване,
да настройва, управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за
работа и използва по предназначение работни
и измервателни инструменти, да ползва техническа и технологична документация.
Машинният оператор има възможност да
работи в малки и големи държавни и частни
машиностроителни предприятия, в ремонтни
работилници, складови стопанства за метали,
резервни части, инструменти, машини и съо
ръжения или да организира самостоятелен
бизнес в областта на металообработването и
машиностроенето.
Машинният оператор на металорежещи
машини работи с универсални автоматични и
полуавтоматични стругови, фрезови, пробивни,
шлифовъчни, стъргателни, резбообработващи
и зъбонарязващи металорежещи машини с
различни системи за управление. Изпълнява
механични обработки чрез рязане на обработвания материал, като за целта прилага различни
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стругови, фрезови, шлифовъчни и други обработки на съответната машина със стругарски нож,
фреза, шлифовъчен диск или друг подходящ за
обработката режещ инструмент.
Машинният оператор на машини за гореща
обработка на металите в работата си използва
ковашко огнище, пламъчни и електронагревателни пещи, вани за обработка на детайли в
различна среда, машини за пластична деформация на метал, като валцовъчни машини, преси,
механични, пневматични или парно-въздушни
чукове, машини за изтегляне.
Екипировката към машините за гореща
обработка на металите включва различни по
вид, конфигурация и конструкция валове, ролки, щампи, щанци, матрици, пуансони, дюзи.
Машинният оператор на машини и съоръжения за заваряване работи със заваръчни
апарати, машини и съоръжения за заваряване,
позициониращи устройства и манипулатори,
основни и допълнителни заваръчни материали
и различни шлосерски инструменти, използвани
в заваряването.
Практикуването на професията по специалността „Машини и съоръжения за заваряване“
изисква операторът да притежава удостоверение
за правоспособност за практикуване, издадено
от компетентен орган в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
При изпълнение на някои обработки на
металите машинните оператори са изложени
на влиянието на повишен шум, вибрации, топ
линни и други излъчвания.
Лицата, практикуващи професията, трябва да
притежават физическа и психическа издръжливост, устойчивост на вниманието, съобразителност, логично мислене, точност и прецизност
на действията, дисциплинираност, отговорност.
Машинният оператор осъществява трудовите
дейности в закрити помещения или на открито при извършване на някои от заваръчните
работи. Работното време е стандартно или със
сменен режим на работа.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Машинен оператор“ обучаваният може да
продължи да се обучава по друга специалност
от същата професия или по друга професия с
възможност за придобиване на трета степен
на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална
подготовка – единна за всички професионални
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направления и единна за професиите от професионално направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“, се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Репуб
лика България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г. и Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика,
лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен
оператор“, могат да заемат длъжностите от
НКПД: 8211 Машинни оператори на инструментални машини и сродни с тях, 8211-2001
Борвергист, 8211-2005 Машинен оператор, металорежещи машини, 8211-1026 Стругар, 8211-2027
Фрезист, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти,
7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти,
7224-2010 Шлифовчик, метал, 8123 Оператори
на съоръжения за гореща обработка на метали,
8123-2002 Машинен оператор, закаляване на
метал, 8123-2004 Оператор, пещи – термична обработка на метал, 8123-2005 Оператор,
пещи – циментация на метал, 8124 Оператор
на машини и съоръжения за изтегляне и пресоване на метал, 7212 Заварчици и резачи на
метал (25 длъжности), както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и прилага правилата за здравос
ловни и безопасни условия на труд;
• опазва околната среда в процеса на трудовата дейност;
• познава и обсъжда съществуващите икономически отношения, процеси и явления,
свързани с машинната обработка на конструкционни материали;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси
помощ от тях;
• отговорно изпълнява задълженията си и
възложените му задачи;
• осъществява ефективна комуникация с
колеги, клиенти и с прекия си ръководител;
• умее да намира информация с помощта
на компютър, работи с текстообработваща
програма.
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3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка –
единна за всички професии от професионално
направление „Машиностроене, металообработване и металургия“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията,
отговорностите и задълженията на участващите
в него;
• познава основните машиностроителни
материали, разчита маркировката им, знае
приложението им;
• обяснява връзката между структурните промени в металите и промяната в свойствата им;
• разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;
• познава и изпълнява технологии и методи
за машинно обработване на конструкционни
материали;
• описва устройството, действието и приложението на металообработващите машини
и съоръжения;
• познава и прилага правилата за подготовка,
използване и съхраняване на инструментална
екипировка;
• умее да измерва и контролира точността
и качеството на произвежданата продукция.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Машинен оператор“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• избира правилните обработки, машини
и инструменти според формата, размерите и
параметрите на обработвания детайл;
• организира рационално работното си
място за осъществяване на ефективна и безопасна работа с металообработваща машина
или съоръжение;
• демонстрира умения за работа с основни
металообработващи машини и съоръжения;
• контролира и оценява точността и качеството на продукта;
• изработва годна и качествена машиностроителна продукция.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Машинен оператор“
1. Изп ъ л н я ва
правилата и инст ру к циите за
здравословни и
безопасни услови я н а т ру д и
опазва околната
среда при изпълнение на трудова
дейност

1.1. Познава много добре опасностите, които може да предизвика работното оборудване
1.2. Знае правилата и инструкциите за безопасна работа с
работното оборудване
1.3. Поддържа параметрите
на нормалната работна среда, като работи безопасно за
собственото си здраве и за
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живота и здравето на другите
работници
1.4. Знае правилата за оказване на долекарска помощ
на пострадал при инциденти
и аварии по време на работа
1. 5. Под д ъ рж а р а б о т н о т о
си място в съответствие с
изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд
(ЗБУТ)
1.6. Знае правилата за работа
в съответствие с изискванията
и процедурите за осигуряване
на пожарна и аварийна безопасност
1.7. Използва подходящо работно облекло и лични предпазни средства, осигуряващи
безопасно осъществяване на
трудовия процес
1.8. Познава международните
стандарти за разработване
и внедряване на системи за
управление на околната среда
1.9. Предотвратява замърсяването на околната среда
1.10. Проявява бърза и точна
реакция при възникване на
аварийни и извънредни ситуации

4. Изработва продукти чрез механична обработка
с металообработваща машина по
зададен чертеж и
технология

4.1. Разчита правилно формата, оразмеряването и изискванията за точност и качество
на детайлите в машиностроителен чертеж
4.2. Разчита условните озна
чения в чертежи, схеми, технологични карти
4.3. Изчертава скица на несложен детайл
4.4. Назовава състава на технологичната документация
4.5. Разработва вярно маршрутна технология за обработване на несложен детайл
4.6. Ползва каталожна и справочна литература

5. Изпълнява технологии и методи за механична
обработка на машиностроителни
материали

5.1. Описва вярно и точно
видовете машиностроителни
обработки
5.2. Подбира вида на обработката в съответствие с поставените изисквания
5.3. Обяснява точно технологичните особености на различните обработки
5.4. Спазва технологичната
последователност на обработките

6. Управлява и
обслужва металообработ ващ и
машини и съоръжения

6.1. Описва изчерпателно и
вярно устройството, действието, управлението и приложението на машините и
съоръженията
6.2. Настройва прецизно машината за работа с предписан
или избран режим на работа
6.3. Определя подходящите
инст ру мен т и за рабо та на
машината
6.4. Демонстрира начините
за правилно установяване на
инструменти към машината.
6.5. Спазва изискванията за
правилна експлоатаци я на
машината
6.6. Обяснява предназначението и конст ру к ци ята на
инструментална екипировка
за окомплектоване на машина

7. Кон т р о л и р а
точността и качеството на обработката

7.1. Избира правилно методите
за измерване на размери и
отклонения от форма и разположение
7.2. Назовава по класификационен признак видовете измервателни инструменти и уреди
7.3. Използва правилно из-

2. Организира
рационално и
ефек т ивно раб о т но т о м яс т о
и трудовата дейност

2.1. Избира правилния инструментариум в зависимост от
вида на конкретната трудова
задача
2.2. Спазва ергономичните
изисквания за разполагане на
инструментариума на работното място
2.3. Съобразява правилата за
организиране на трудовата
дейност с плана за производителност

3. Използва подход я щ и м а ш иностроителни
материали и заготовки

3.1. Сравнява машиностроителните материали по техните
механични и технологични
свойства
3.2. Ползва препоръки за приложението на машиностроителните материали
3.3. Разчита правилно маркировката на материала
3.4. Назовава вярно и точно
критериите за оценка годността на заготовките
3.5. Оп исва хара к т ерис т иките на различните видове
заготовки

БРОЙ 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
1

мервателни инструменти при
работа
7.4. Открива причините за
дефекти и неточности при
обработка
7.5. Прилага критериите за оценяване на точност и качество
7.6. Познава международни
стандарти за разработването
и внедряването на системи
за управление на качеството
Специфични за специалност 5210301
„Металорежещи машини“
8 . Уп р а в л я в а
металорежещи машини за
струговане, фрезоване, шлифоване, ст ъргане,
обработване на
отвори, резбо- и
зъбонарязване

8.1. Обяснява устройството,
приложението и действието
на видовете металорежещи
машини
8.2. Обяснява правилно принципа на действие на системите
за управление на металорежещи машини
8.3. Умее да настройва металорежещи машини с елементите
на технологичния режим
8.4. Избира правилно режещи
инструменти с подходящи за
обработката конструкция и
геометрия
8.5. Владее техники за заточване на режещи инструменти
8.6. Полага грижи за поддържане на машината в изправност

9. И з п ъ л н я в а
методи и технологии за изработване на детайли
чрез рязане с
мета лорежещ и
машини

9.1. Обяснява правилно закономерности и явления в теорията
на рязането
9.2. Избира правилната схема
за снемане на прибавката за
обработване чрез рязане
9.3. Подрежда вярно етапите на
технологичното проектиране
9.4. Произвежда годни детайли
чрез рязане с металорежещи
машини

Специфични за специалност 5210302
„Машини за гореща обработка на металите“
10. Работи с машини за гореща
обработка на металите, за изтегляне, валцоване
и пресоване на
метал, с пещи и
с ъор ъжен и я за
термична обработка

10.1. Описва видовете машини и инструменти за гореща обработка на металите
10.2. Познава начини те за
проверка на изправността на
машините за гореща обработка
10.3. Изброява и сравнява техническите и технологичните
възможности на машините и
инструментите
10.4. Обезопасява машините
при спазване на инструкциите
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10.5. Обяснява устройството и
действието на машините
10.6. Пуска в действие и обслужва машините и съоръженията за гореща обработка
10.7. Извършва наст ройка,
монтиране, демонтиране и
регулировка на инструмента
10.8. Полага грижи за поддържане на машината в изправност

11. И з п ъ л н я в а
технология за обработване на металите в горещо
състояние, като
отчита особеностите, свързани
със структурните
и качествените
промени в метала при загряване

11.1. Описва същност та на
пластичната деформация и
видовете обработки в горещо
състояние
11.2. Познава марките стомани и физико-механичните
свойства на металите
11.3. Познава видовете термообработки
11.4. Познава структурните
промени, които протичат в
стоманите при различни режими на нагряване и охлаждане
11.5. Познава промяната на
якостните показатели на стоманите след различни видове
термообработка
11.6. Познава състава и влиянието върху свойствата на
стоманите на използваните
охлаждащи течности
11.7. Познава значението и
скоростта на нагряването и
охлаждането
11.8. Познава значението на
температурата на инструмента
11.9. Познава значението на
смазването на инструмента
11.10. Познава температурния
интервал на гореща обработка
на металите
11.11. Открива причините за
дефектите в детайлите и тяхното отстраняване
11.12. Разчита чертежите и
технологичните карти
11.13. Определя твърдостта на
стоманите по Бринел и Роквел
11.14. Работи с уреди, контролиращи параметри на технологичния процес
11.15. Използва измервателни
инструменти
11.16. Произвежда годна продукция чрез обработване в
горещо състояние
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Специфични за специалност 5210303
„Машини и съоръжения за заваряване“
12. Спазва
изискванията
за изправност
на машините и
съоръженията
и за безопасно
заваряване и рязане на метални
части

12.1. Описва и спазва правилата за здравословни и безопасни
условия на труд при заваряване и санитарно-хигиенните
изисквания
12.2. Познава източниците на
риск при заваряване – работа
с електрически ток, влага,
вредни газове, отделяни при
заваряване, газови бутилки,
експлозии
12.3. Открива и сигнализира
за източници на риск
12.4. Използва лични и колективни предпазни средства
(работно облекло, защитни
шлемове, ръкавици, гамаши,
работни обувки и др.)
12.5. Спазва хигиена на работното място в съответствие
със здравословни те и без
опасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
12.6. Описва и спазва правилата за пожарна и аварийна
безопасност и борба с пожарите
12.7. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа,
пожарогасител и др.)
12.8. Оказва долекарска помощ
при необходимост (изгаряне,
удар от елек т рическ и ток,
вдишване на вредни газове,
осветяване на очите)
12.9. Спазва изискванията

13. Изпълнява
правилно спомагателните
дейности при
заваряване

13.1. Извършва прецизно необход и мата под г о т овка на
краищата за заваряване
13.2. Изпълнява спомагателни
подготвителни операции с помощта на металообработващи
инструменти
13.3. Извършва правилен монтаж и прихващане на заваряваните детайли в съответствие
със спецификацията на заваръчната процедура
13.4. Почиства заварения шев
в съот ветст вие със спецификаци я та на заваръчната
процедура

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

1

2

14. Осъществява
за варъч на дейност с различни
материа ли, инст ру менти, машини и съоръжения

14.1. Познава конвенционалните процеси на заваряване
(ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод,
заваряване в защитна газова
среда с топящ се електрод,
заваряване в защитна газова
среда с нетопящ се волфрамов
електрод, газокислородно заваряване и рязане)
14.2. Разбира и използва специфичната за заваряването
терминология
14.3. Познава различните видове добавъчни материали (тел,
флюс, електроди, защитни газове и др.) и разчита правилно
означенията върху тях
14.4. Разчита чертежи, като
разпознава символите за означаване на заваръчни шевове
14.5. Позна ва за варъчни т е
позиции и идентифицира видовете съединения
14.6. Познава изискванията
към работното място на заварчика (вентилация и аспирация,
при отсъствие на отразяващи
повърхности и др.)
14.7. Изпълн ява заваръчни
работи в съответствие със СЗП
14.8. Познава влиянието на
заваръчните параметри върху
формата на шева
14.9. Изброява разли чни те
видове заваръчни несъвършенства и описва възможните
причини за тях
14.10. Познава основни електрически величини (ток, нап
режение, честота, мощност,
съпротивление и др.)
14.11. Посочва разликата между прав и променлив ток и
видовете полярност, напрежение на празен ход
14.12. Настройва основните
заваръчни параметри на токоизточника съобразно спецификацията на заваръчната
процедура
14.13. Оценява качеството на
готовия продукт
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15. Осъществява визуален контрол на заваръчния шев

15.1. Оценява спазването на
изискванията към шева (ширина, форма, гладкост и др.)
15.2. Проверява за наличие на
геометрични несъвършенства
15.3. Измерва с шаблон катета
и дебелината на шева
15.4. Коригира самостоятелно
несъвършенства от типа на:
пори, шлакови вк лючени я,
подрези, прекомерна изпъкналост, вдлъбнатост и др.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в обзаведени учебни кабинети, които отговарят на
утвърдените норми за площ, обем, осветеност
и други параметри на средата. Обзавеждането
на учебните кабинети по професионална подготовка предоставя необходимите дидактичес
ки материали за изучаване на устройството,
конструкцията, действието, технологичните
възможности (видовете обработки) и управлението на различни модели металообработващи
машини, включително и най-новите, както
и специфично машинно оборудване, с което
разполага фирмата, заявила обучението. Обзавеждането на учебните кабинети трябва да
осигурява онагледяване на усвояваното учебно
съдържание: учебни табла за устройство, конструкция и кинематика, макети на различни
възли, механизми и системи от машините и
съоръженията, набори от работни, контролни и
измервателни инструменти, тренажори на пултове за настройване и управление на машините
и съоръженията, учебни филми и компютърно
обзавеждане за използване на мултимедийни
продукти за триизмерна визуализация на конструкция, кинематични и динамични взаимодействия в машините и съоръженията.
Препоръчително е, най-вече при модулно
обучение, работното място на обучавания да
бъде компютърно обзаведено за работа в локална
мрежа при самостоятелни задания, контролни
тестове и задачи.
5.2. Учебна работилница
Практическото обучение се осъществява
в учебни работилници и в действащи производствени звена и фирми при предварително
сключен договор за тази цел.
Обучаваният трябва да разполага със само
стоятелно работно място, включващо съответната машина или съоръжение (стругова, фрезова,
шлифовъчна, пробивна, отрезна, зъбообработваща, резбообработваща, стъргателна, преса,
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термична пещ, машина за заваряване и други
в съответствие с изучаваната специалност от
професията), работни и измервателни инструменти, помощни инструменти и материали и
инструментална екипировка за установяване
на заготовките и инструментите. Обучаваният
трябва да премине практическо обучение през
всички предвидени работни места, обзаведени
с различните машини, включени в курса на
обучение за усвояваната специалност от професията.
Работните места трябва да отговарят на
изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Машинен оператор“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ по специалностите „Технология
на металите“, „Машиностроителна техника и
технологии“, „Машиностроене и уредостроене“,
съответстващи на учебните предмети (модули)
от професионалната подготовка и други специалности от професионално направление „Машинно
инженерство“, в обучението по които е включена подготовка по технология на заваряването,
както и лица с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ от област
на висшето образование „Технически науки“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), притежаващи квалификация
„европейски и/или международен инженер по
заваряване (IWE/EWE)“.
Обучаващите по практика трябва да притежават правоспособност по заваряване за
степен, по-висока от предвидената за придобиване по време на обучението (в съответствие
със заваръчния процес, който преподават – за
изпълнение на ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна
газова среда с топящ се електрод, заваряване
в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод).
Преподавателите по теория и практика в
обучаващи институции, които организират обучение за придобиване на правоспособност по
заваряване, трябва да отговарят и на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
10746
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 4
от 22 декември 2010 г.

з а м ъ л н ие з а щ и т ат а н а сг ра д и , вън ш н и
съо ръжения и открити пространства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата
и изискванията при проектиране, изграждане
и поддържане на мълниезащитни уредби на
сгради на основното застрояване с жилищно,
обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60
m, на второстепенни и стопански постройки на
допълващото застрояване, на временни строежи
и преместваеми обекти, външни съоръжения с
височина до 60 m, строителни площадки и др.,
както и на открити пространства, наричани за
краткост „защитавани обекти“.
(2) Наредбата се прилага при проектиране
и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт
на съществуващи мълниезащитни уредби за
обектите по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни
уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо дей
ствие.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за мълние
защитата на:
1. обекти със специално предназначение,
като електрически централи и подстанции,
въздушни електропроводи и контактни мрежи,
обществени електронни съобщителни мрежи
до въвеждането им в сградата и др.;
2. сухопътни транспортни средства, кораби,
самолети.
Чл. 3. При проектирането на мълниезащитата
на сгради, в които се предвиждат производство и/или съхраняване на взривни вещества,
огнестрелни оръжия и боеприпаси, се спазват
изискванията на тази наредба и на Наредба
№ 2 от 2000 г. за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхраняване
на взривни вещества, огнестрелни оръжия и
боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2005 г.).
Чл. 4. С мълниезащитата се осигуряват
безопасността на хората и на домашните животни срещу травми и защитата на материални
ценности срещу щети, които могат да бъдат
причинени от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии или на
вторични въздействия на мълнии.
Чл. 5. (1) Чрез мълниезащитата се удовлетворяват следните основни изисквания:
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1. безопасност съобразно определената
категория на мълниезащита и типа на мълниезащитната зона или съобразно избраното
ниво на мълниезащита;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ефективност по отношение на разхода
на материали.
(2) Проектирането на мълниезащитните уредби се извършва по категория на мълниезащита
или по ниво на мълниезащита.
Чл. 6. При проектирането се използват
следните основни характеристики на мълниеносната дейност, свързани с местоположението
на обекта:
1. вероятен брой на преките попадения на
мълнии за една година;
2. средногодишен брой на мълниите за 1 km 2;
3. средногодишна интензивност на мълниеносната дейност в часове за година.
Чл. 7. (1) Вероятният брой на преките попадения на мълнии за една година (N) върху
сграда или външно съоръжение с височина до 60
m без мълниезащита се определя по формулата:
N = (S + 6h) (L + 6h) n.10-6
(1),
където:
S е широчината на сградата (съоръжението), m;
L – дължината на сградата (съоръжението),
m;
h – най-голямата височина на сградата (съо
ръжението), m;
n – средногодишният брой на мълниите на
1 km2.
(2) Когато защитаваният обект има сложна
конфигурация, за негова широчина и дължина
се приемат съответно широчината и дължината
на най-малкия правоъгълник, в който може да
се впише обектът.
Чл. 8. (1) Средногодишният брой на мълниите за 1 km2 се определя в зависимост от
интензивността на мълниеносната дейност
съгласно табл. 1.
Таблица 1
Средногодишен брой на мълниите за 1 km2 в
зависимост от интензивността на мълниеносната дейност
Интензивност
на мъл
ниеносната
дейност в
часове за
година

Над
10 до
20

Средногоди- 1,5
шен брой на
мълниите за
1 km 2

Над
20 до
40

Над
40 до
60

Над
60 до
80

Над
80

3

6

9

12

(2) За страната средногодишната интензивност на мълниеносната дейност е 25 часа за
година, а средногодишният брой на мълниите

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

е 5 броя на 1 km 2. Конкретните данни за станциите, които отчитат мълниеносната дейност
в страната, са съгласно приложение № 1.
(3) При прединвестиционните проучвания
интензивността на мълниеносната дейност се
определя съгласно табл. 1 и 2 на приложение
№ 1 и картата за райониране на територията
на страната, дадена в приложение № 2. При
инвестиционното проектиране интензивността
на мълниеносната дейност се определя с технико-икономическото задание.
Чл. 9. (1) При проектирането на мълниезащитни уредби се прилага или класификацията
по категории на мълниезащита, или класификацията по нива на мълниезащита.
(2) При проектирането и изграждането на
мълниезащитни уредби се предвиждат начини
за изпълнение (технологии), както и материали (в т.ч. вид, размери и др.) и продукти за
изграждане на мълниезащитни уредби, които
отговарят на изискванията на техническите
спецификации и удовлетворяват изискванията
на наредбата. С инвестиционните проекти
могат да се предвиждат начини за изпълнение или материали и продукти, различни от
определените в тази наредба, при условие че
с тях се осигурява изпълнението най-малко
на равностойни изисквания за безопасност и
надеждност при експлоатация.
(3) 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 и изграждането на мълние
защитни уредби, когато техните характеристики
осигуряват еднакво или по-високо ниво на
безопасност спрямо изискванията, определени
в наредбата.
(4) Проектирането на мълниезащитната
уредба се координира с проектирането на
строителната част на обекта, който ще се
защитава, за да се използват при възможност
конструктивни метални елементи за целите на
мълниезащитата.
(5) Проектирането на мълниезащитната
уредба се координира с проектирането на
електрическата уредба на обекта за:
1. използване на възможностите за изработване на обща заземителна уредба;
2. избягване на конфликти при трасирането
на елементите на мълниезащитната и електрическата уредба и свързаните с тях неблагоприятни ефекти върху защитата срещу поражения
от електрически ток и електромагнитната съвместимост;
3. избягване на негативни въздействия върху
функционирането на вътрешните електрически
и комуникационни мрежи.
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(6) При проектирането на мълниезащитна
уредба за вече построени обекти, както и при
извършване на реконструкция, основно обновяване и основен ремонт, се отчитат ограниченията
от съществуващото положение.
Чл. 10. (1) Мълниезащитата на сгради и
на външни съоръжения с проектна височина
до 25 m се въвежда в действие преди окончателното завършване на строителните и
монтажните работи.
(2) При проектирането на сгради и на външни
съоръжения с проектна височина, по-голяма
от 25 m, освен постоянна мълниезащита се
проектира и временна мълниезащита, която се
въвежда в действие в процеса на изграждане
на сградите и външните съоръжения.
Г л а в а

в т о р а

КЛАСИФИКАЦИИ
Чл. 11. Вредните и опасните фактори, свързани с мълнии, се класифицират, както следва:
1. основни фактори при пряко попадение
на мълния върху защитавания обект:
а) топлинни въздействия;
б) механични въздействия;
2. допълнителни фактори вследствие на попадение на мълния върху защитавания обект,
в близост до защитавания обект или върху
мрежа за обществени услуги, която навлиза в
защитавания обект:
а) внасяне на опасни потенциали;
б) индуктирани напрежения от електромагнитна индукция;
в) индуктирани напрежения от електростатична индукция;
г) крачни напрежения;
д) допирни напрежения.
Чл. 12. (1) При проектирането на мълниезащитни уредби по категория на мълниезащита се
прилагат следните категории на мълниезащита:
1. първа категория: сградите, помещенията,
външните (откритите) съоръжения или части от тях, в които съобразно технологичния
процес при нормална работа може да се образуват експлозивни смеси от горими газове,
пари, прахове или аерозоли и експлозивната
атмосфера съществува постоянно, продължително или често, отнасящи се към местата от
трета група „Експлозивна опасност“ – зони 0
и 20, 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.);
2. втора категория: сградите, помещенията,
външните (откритите) съоръжения или части от
тях, в които съобразно технологичния процес
може да се образуват експлозивни смеси от
горими газове, пари, прахове или аерозоли,
но при нормална работа или не се образува
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експлозивна атмосфера, или се образува случайно, или се образува за кратко, отнасящи
се към местата от трета група „Експлозивна
опасност“ – зони 1, 2, 21 и 22, съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар;
3. трета категория: всички останали сгради,
помещения, открити съоръжения и открити
пространства, при които прякото попадение на
мълния може да предизвика пожар, механично
разрушаване или поражение на хора или на
домашни животни.
(2) Степените на огнеустойчивост на сгради,
помещения и външни (открити) съоръжения
са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 13. При проектирането на мълниезащитни уредби по нива на мълниезащита се прилагат следните нива на мълниезащита съобразно
ефективността на мълниезащитните уредби:
1. ниво на мълниезащита І (ниво І) – при
ефективност на мълниезащитната уредба над 0,98;
2. ниво на мълниезащита ІІ (ниво ІІ) – при
ефективност на мълниезащитната уредба над
0,95 до 0,98;
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3. ниво на мълниезащита ІІІ (ниво ІІІ) – при
ефективност на мълниезащитната уредба над
0,80 до 0,95;
4. ниво на мълниезащита ІV (ниво ІV) – при
ефективност на мълниезащитната уредба до 0,80.
Чл. 14. Необходимото за даден обект ниво
на мълниезащита се определя в зависимост от:
1. опасностите при пряко попадение на
мълния;
2. предназначението и значимостта на защитавания обект;
3. интензивността на мълниеносната дейност
в местоположението на защитавания обект;
4. габаритните размери и конфигурацията
на защитавания обект;
5. наличието на мрежи за обществени услуги,
включително подземни проводи.
Чл. 15. (1) За всяко ниво на мълниезащита са определени максимални и минимални
стойности на параметрите на тока на мълния.
(2) Максималните стойности на параметрите
на тока на мълния са дадени в табл. 2, като за
ниво I те няма да бъдат превишени с вероятност 99 %. Максималните стойности за ниво
I са редуцирани до 75 % за ниво II и до 50 %
за нива III и IV, а параметрите за времето са
неизменни.
Таблица 2

Максимални стойности на параметрите на тока на мълния за съответните нива на мълниезащита
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(3) Минималните стойности на пиковия
ток на мълния се използват за определяне на
радиуса на фиктивната търкаляща се сфера за
различните нива на мълниезащита. Минималните стойности на пиковия ток на мълния и
радиусите на фиктивната търкаляща се сфера
съобразно нивата на мълниезащита са дадени
в табл. 3.
Таблица 3
Минимални стойности на пиковия ток на мълния и радиуси на фиктивната търкаляща се
сфера за съответните нива на мълниезащита
Величина

Означение

Единица

Ниво на мълние
защита
I

II

III

IV

Пиков ток

I

kA

3

5

10

16

Радиус на
фиктивната търкаляща се
сфера

r

m

20

30

45

60

Чл. 16. Мълниеприемниците се подразделят на:
1. конвенционални – пръти, въжета, мрежи;
2. с изпреварващо действие, съдържащи
система за изпреварваща йонна емисия.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С
КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ ПО КАТЕГОРИЯ НА МЪЛНИЕ
ЗАЩИТА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 17. (1) При проектирането на мълниезащитни уредби с конвенционални мълниеприемници по категория на мълниезащита мълниезащитните зони се класифицират съобразно
вероятността на защитата, която осигуряват,
както следва:
1. мълниезащитна зона тип А, за която
вероятността да осигури защитата е 99,5 на
сто и повече;
2. мълниезащитна зона тип Б, за която
вероятността да осигури защитата е 95 на сто
и повече.
(2) Типът на мълниезащитната зона се определя съгласно табл. 4, като се отчитат:
1. характеристиките на сградите и на външните съоръжения по експлозивна опасност,
пожарна опасност и степен на огнеустойчивост;
2. интензивността на мълниеносната дейност в часове за година и вероятният брой на
преките попадения на мълния за една година.
Таблица 4

Определяне на типа на мълниезащитната зона
№
по
ред

Категория Характеристики на сградите и външните Интензивност
на мъл- съоръжения по експлозивна опасност*, на мълниеносниепожарна опасност* и степен на огне ната дейност в
защита
устойчивост*
часове за година (М)

1

2

3

I

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1

2.

II

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2

3.

III

П – I, П – II и П – IIа клас по пожарна М ≥ 20
опасност, I и II степен на огнеустойчивост

4.

III

П – I, П – II и П – IIа клас по пожарна М ≥ 20
опасност, III, IV и V степен на огнеустойчивост

–
М ≥ 10

5.

III

П – III клас по пожарна опасност

6.

III

III, IV и V степен на огнеустойчивост М ≥ 20
и открити складове за твърди горими
вещества, отнасящи се към П – III клас
по пожарна опасност

III

Тип на
мълниезащитната зона

5

6

4

1.

7.

Вероятен
брой на преките попадения на мълния за една
година (N)

М ≥ 20

Сгради и съоръжения от III, IV и V степен М ≥ 10
на огнеустойчивост, предназначени за
отглеждане на животни и птици: за едър
рогат добитък и свине – 100 глави и повече; за коне – 40 и повече; за овце – 500
и повече; за птици – 1000 и повече

–

А

N > 1

А

N ≤ 1

Б

N > 2

А

0,1 ≤ N ≤ 2

Б

N > 2

А

0,2 ≤ N ≤ 2

Б

–

Б

N > 2

А

0,1 ≤ N ≤ 2

Б

–

Б
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8.

III

Промишлени комини, водонапорни и М ≥ 10
силозни кули, вишки с различно предназначение с височина 15 m и повече

–

Б

9.

III

Жилищни и обществени сгради, изви- М ≥ 20
сяващи се с повече от 15 m над средната
височина на околните сгради в радиус
400 m, и отделно стоящи сгради с височина над 20 m, отстоящи на повече от
400 m от други сгради

–

Б

10.

III

Обществени сгради от III, IV и V степен М ≥ 20
на огнеустойчивост с площ над 150 m 2 и
височина над 7 m

–

Б

11.

III

Обекти, които са паметници на културата М ≥ 10

–

Б

12.

III

Всички други сгради

–

Б

* Определенията на характеристиките по
експлозивна опасност, пожарна опасност – категория и клас, както и по степен на огнеустойчивост са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 18. (1) Сградите и външните съоръжения
от първа и втора категория на мълниезащита
се осигуряват със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от индуктирани напрежения от електростатична и електромагнитна индукция;
3. от внасяне на опасни потенциали посредством подземни и надземни комуникации.
(2) Самостоятелно разположените външни
съоръжения от втора категория на мълниезащита се осигуряват със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от индуктирани напрежения от електростатична индукция.
(3) Сградите и външните съоръжения от
трета категория на мълниезащита се осигуряват
със защита:
1. при преки попадения на мълнии;
2. от внасяне на опасни потенциали посредством подземни и надземни комуникации.
(4) Самостоятелно разположените външни
съоръжения и откритите пространства от трета
категория на мълниезащита се осигуряват със
защита при преки попадения на мълнии.
(5) Сградите с широчина, по-голяма от
100 m, се осигуряват и със защита от крачни
и допирни напрежения чрез изравняване на
потенциалите.
Чл. 19. (1) Когато в един защитаван обект
има помещения или технологични съоръжения
от първа категория на мълниезащита, мълние
защитата на целия обект трябва да съответства
на изискванията за първа категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълние
защитата на целия защитаван обект да съответства на изискванията за втора категория на

М ≥ 20

мълниезащита, когато площта на помещенията
или съоръженията, които се отнасят към първа
категория, е до 30 на сто от:
1. общата площ – при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж – при сгради
с два или повече етажа.
Чл. 20. (1) Когато в един защитаван обект има
помещения или съоръжения, които се отнасят
към втора или към втора и трета категория,
мълниезащитата на целия обект трябва да съответства на изискванията за втора категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниезащитата на целия защитаван обект да съответства
на изискванията за трета категория, когато
площта на помещенията или съоръженията,
които се отнасят към втора категория, е до
30 на сто от:
1. общата площ – при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж – при сгради
с два или повече етажа.
Чл. 21. (1) Когато сградата (съоръжението)
се вписва частично в защитената зона на съседни защитени обекти, на защита при преки
попадения на мълнии подлежат само тези части,
които остават извън защитената зона. В тези
случаи защитата от индуктирани напрежения от
електростатична и електромагнитна индукция
и от внасяне на опасни потенциали се проектира изцяло в зависимост от категорията на
мълниезащита на защитаваната сграда (външно
съоръжение).
(2) При проектиране на мълниезащита в
сервитутните зони на гражданските летища,
летателните площадки и радионавигационните
съоръжения, височината на мълниеотводите
и мълниеприемниците се съгласува с Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласно изискванията на чл. 46, ал. 3 от Закона
за гражданското въздухоплаване.
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Раздел ІI
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения
от първа категория на мълниезащита
Чл. 22. (1) Защитата при преки попадения
на мълнии на сгради и външни съоръжения от
първа категория на мълниезащита се проектира
чрез изолирана мълниезащитна уредба – отделно стоящи мълниеотводи (пръти, въжета),
или чрез изолирани токоотводи, разположени
на защитавания обект. Мълниеотводите се проектират така, че да осигуряват мълниезащитна
зона тип А.
(2) Импулсното съпротивление на заземителя
за всеки отделно стоящ или изолиран мълние
отвод е не по-голямо от 10 W. При специфично
съпротивление на почвата 500 Wm и повече се
допуска увеличаване на импулсното съпротив
ление за всеки заземител до 40 W.
Чл. 23. (1) Минимално допустимите разстояния от токоотвода на отделно стоящ прътов мълниеотвод (фиг. 1) или от изолиран от
обекта мълниеотвод (фиг. 2) до защитавания
обект се определят в зависимост от импулсното
съпротивление на заземителя по кривите на
фиг. 3, при което най-малкото разстояние по
въздуха се избира в зависимост от дължината
на участъка от токоотвода съгласно фиг. 1 и 2,
а дължината на елемента, изолиращ токоотвода от защитавания обект – съобразно пълната
дължина на токоотвода (фиг. 2).
(2) Минимално допустимите разстояния от
мълниеприемното въже до защитавания обект
(фиг. 4) се определят в зависимост от импулсното съпротивление на заземителя по кривите
на фиг. 5 и 6.

А е точката от мълниеотвода, съответстваща
на най-високата част на защитавания обект;
l – разчетната дължина на мълниеотвода;
l в – минималното разстояние по въздуха
между мълниеотвода и защитавания обект;
lм – минималното разстояние между заземителя и подземни метални проводи.
Фиг. 1. Мълниезащита чрез отделно стоящ
прътов мълниеотвод

А (А') е точката от мълниеотвода, отстояща
на минимално разстояние от защитавания обект;
l (l') – разчетната дължина на мълниеотвода;
l В – минималното разстояние по въздуха
между мълниеотвода и защитавания обект;
lД – минималната дължина на електроизолационната опора на мълниеотвода.
Фиг. 2. Мълниезащита чрез прътов мълниеотвод, изолиран от защитавания обект

lВ е минималното разстояние по въздуха
между мълниеотвода и защитавания обект;
lД – минималната дължина на електроизолационната опора на мълниеотвода;
l (l') – разчетната дължина на мълниеотвода;
Rимп. – импулсното съпротивление на заземителя.
Фиг. 3. Минимални разстояния между токоотвода
и защитавания обект и минимална дължина на
електроизолационната опора на мълниеотвода
в зависимост от импулсното съпротивление на
заземителя за различни разчетни дължини на
мълниеотвода
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А е точката от мълниеотводното въже,
отстояща на минимално разстояние от защитавания обект;
С – точката от опората на мълниеотводното
въже, отстояща на минимално разстояние от
защитавания обект;
l – разстоянието между опорите на мълниеотводното въже;
l1 – височината на опорите на мълниеотводното въже;
l 2 – разчетната височина на опората на
мълниеотводното въже;
l3 – разчетната дължина на мълниеотвода;
lВ1 – минималното разстояние по въздуха
между мълниеотводното въже и защитавания
обект;
lВ2 – минималното разстояние по въздуха
между опората на мълниеотводното въже и
защитавания обект;
lМ – минималното разстояние между заземителя и металните подземни проводи.
Фиг. 4. Мълниезащита чрез мълниеотводно
въже, разположено на височина до 150 m

lВ1 е минималното разстояние по въздуха
между мълниеотводното въже и защитавания
обект;
l3 – разчетната дължина на мълниеотвода;
Rимп. – импулсното съпротивление на заземителя.
Фиг. 5. Минимални разстояния по въздуха между
мълниеотводното въже и защитавания обект в
зависимост от импулсното съпротивление на
заземителя за различни разчетни дължини на
мълниеотвода
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l е разстоянието между опорите на мълниеотводното въже – от 50 до 200 m;
l1 – височината на опорите на мълниеотводното въже – 40 m;
l2 – разчетната височина на опората;
lВ2 – минималното разстояние по въздуха
между опората на мълниеотводното въже и
защитавания обект;
Rимп. – импулсното съпротивление на заземителя.
Фиг. 6. Минимални разстояния по въздуха
между опората на мълниеотводното въже и
защитавания обект в зависимост от импулсното съпротивление на заземителя за различни
разчетни височини на опората
Чл. 24. (1) Когато сградата или външното
съоръжение има прави газоотводни комини или
дихатели за свободно отвеждане в атмосферата
на газове, пари или частици във взривоопасна
концентрация, защитната зона на мълниеотвода обхваща и пространството над горния ръб
на комина, ограничено от условно полукълбо
с радиус, равен на радиуса на комина, но не
по-малък от 5 m.
(2) При газоотводни комини и дихатели с
предпазни клапани защитната зона на мълние
отвода обхваща и пространството над горния
ръб на комина с размери, както следва:
1. височина 1 m и радиус 2 m при свръхналягане във вътрешността на уредбата до 5
kPa – за по-тежки от въздуха газове;
2. височина 2,5 m и радиус 5 m при свръхналягане във вътрешността на уредбата от
5 до 25 kPa – за по-тежки от въздуха газове;
3. височина 2,5 m и радиус 5 m при свръхналягане във вътрешността на уредбата до
25 kPa – за по-леки от въздуха газове;
4. височина 5 m и радиус 5 m при свръхналягане във вътрешността на уредбата над
25 kPa.
(3) Пространствата по ал. 1 и 2 може да не
се включват в защитната зона при:
1. изхвърляне на газове без взривоопасни
концентрации;
2. изхвърляне на азот;
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3. комини с постоянно горящи факли или с
факли, запалвани само при изхвърляне на газове;
4. смукателни вентилационни шахти, предпазни и аварийни клапи, при които може да
настъпи изхвърляне на газове с взривоопасни
концентрации само в аварийни случаи.
Чл. 25. За защита при преки попадения на
мълнии на линейни инженерни мрежи, като
метални тръбопроводи, естакади и др. под. от
първа категория на мълниезащита, се проектира
свързване към заземители с импулсно съпротивление до 10 W на двете крайни опори и на
междинните опори, разположени на разстояние
от 100 до 150 m една от друга.
Чл. 26. (1) За защита от внасяне на опасни
потенциали в защитаваните сгради и външни
съоръжения по подземните метални проводи
заземителите за защита при преки попадения на
мълнии и проводниците към тях се проектират
на разстояние от проводите, включително и от
кабели с различно предназначение, въвеждани
в защитаваните или в съседни обекти от първа
категория на мълниезащита (фиг. 1 и 4). В
зависимост от импулсното съпротивление (в
W) на съответния заземител това разстояние
(в m) се определя, както следва:
1. за прътови мълниеприемници – 0,5 Rимп.;
2. за мълниеприемни въжета – 0,3 Rимп..
(2) Разстоянието по ал. 1 е не по-малко от
3 m. Когато металните подземни проводи не се
въвеждат в защитаваната сграда, а разстоянието до мястото на въвеждането им в съседни
защитавани сгради и съоръжения от първа
категория на мълниезащита е 50 m и повече,
разстоянието по ал. 1 може да се намали до 1 m.
Чл. 27. (1) За защита от индуктирани напрежения от електромагнитна индукция между
тръбопроводи и други надлъжно разположени
метални части (обвивки на кабели и др. под.)
в местата на тяхното взаимно сближаване на
разстояние 10 cm и по-малко през всеки 20 m
се проектира сигурна електрическа връзка чрез
заваряване или запояване, за да не се допусне
образуване на незатворени контури.
(2) Връзките между съединените елементи на
тръбопроводите и другите надлъжно разположени метални части в защитавания обект трябва
да осигуряват сигурно електрическо съединение.
При фланцови съединения се приема, че това
изискване е спазено, ако на един фланец има
най-малко шест нормално притегнати винтови
съединения. В местата, където това изискване
не може да бъде спазено, връзките се шунтират
със стоманен проводник с диаметър най-малко
5 mm или със стоманена лента със сечение
най-малко 24 mm2.
Чл. 28. (1) За защита от индуктирани напрежения от електростатична индукция в сградите
и външните съоръжения от първа категория
на мълниезащита металните корпуси на цялото оборудване и металната конструкция на
сградата или съоръжението се свързват към
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специален заземител или към заземителната
уредба, предназначена за защита срещу поражения от електрически ток.
(2) Съпротивлението на специалния заземител по ал. 1 за честота 50 Hz е не повече от
10 W. Разстоянието от специалния заземител
или от заземителната уредба за защита срещу
поражения от електрически ток до заземителя
за защита при преки попадения на мълнии се
определя съгласно чл. 26.
Чл. 29. За защита от внасяне на опасни
потенциали по подземните метални проводи
(тръбопроводи, кабели, в т.ч. разположени в
канали и тунели) при въвеждането им в сградата (съоръжението) те се присъединяват към
заземителя за защита от индуктирани напрежения или от електростатична индукция или
към заземителната уредба, предназначена за
защита срещу поражения от електрически ток.
Чл. 30. За защита от внасяне на опасни
потенциали по надземни метални проводи и
метални конструкции, навлизащи в сградата или
съоръжението, се предвиждат следните мерки:
1. присъединяване към заземителната уредба
на сградата (съоръжението), предназначена за
защита срещу поражения от електрически ток,
при въвеждането на проводите в защитаваната
сграда (съоръжение);
2. присъединяване към заземител с импулсно съпротивление до 10 W в най-близките
две опори преди въвеждането на проводите в
защитаваната сграда (съоръжение).
Чл. 31. (1) Електрозахранващи мрежи с
напрежение до 1000 V, телефонни, радиофикационни, сигнализационни и други инсталации
се въвеждат в сградите само чрез кабели.
(2) Металните брони или обвивките на
кабелите, в т.ч. на кабелите с изолационно покритие на металната обвивка, се присъединяват
в мястото на въвеждането им в сградата към
заземителната инсталация, предназначена за
защита срещу поражения от електрически ток.
(3) В мястото на преминаване от въздушна в
кабелна линия металната броня или обвивката
на кабела, както и стойките или куките на изолаторите на въздушната линия се присъединяват
към заземител с импулсно съпротивление до
10 W, като в мястото на преминаването между
всяко жило на кабела и заземените елементи
се предвиждат закрити искрови междини с
междуелектродно разстояние от 2 до 3 mm или
вентилен отвод за ниско напрежение.
(4) Стойките (куките) на изолаторите на
въздушната линия на най-близкия стълб до
мястото на преминаване от въздушна в кабелна линия се присъединяват към заземител с
импулсно съпротивление до 20 W.
Раздел ІІI
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения
от втора категория на мълниезащита
Чл. 32. (1) Защитата при преки попадения
на мълнии на сгради и външни съоръжения от
втора категория на мълниезащита се проектира
по един от следните начини:
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1. като отделно стоящи или разположени на
сградите неизолирани мълниеотводи с мълние
приемници пръти или въжета, осигуряващи
мълниезащитна зона тип А или тип Б съгласно табл. 4; от всеки прътов мълниеприемник
или от всяка стойка на мълниеприемното
въже се прокарват най-малко два токоотвода;
при използване на съсредоточени заземители
токоотводите се прокарват по противоположните страни на сградата; при използване на
разсъсредоточени заземители или на заземителни контури токоотводите се разполагат на
разстояние до 20 m един от друг, отчитано по
периметъра на сградата;
2. като мълниеприемна мрежа при неметален
покрив или с използването като мълниеприемник на металния покрив на сградата или
съоръжението при спазване на изискванията по
чл. 24; мълниеприемната мрежа се проектира
на клетки с площ до 36 m2 (например 6×6 m, от
стомана, с диаметър най-малко 8 mm); възлите на мрежата се съединяват чрез заваряване
или със специални клеми; металните части
на сградата (съоръжението), разположени на
покрива (вентилационни устройства, метални
тръби и др. под.), се съединяват с мълниеприемната мрежа или с металния покрив, а на
неметалните части на сградата (съоръжението),
които се извисяват над покрива, се поставят
допълнителни мълниеприемници, присъединени
към мрежата (металния покрив); токоотводите,
съединяващи мълниеприемната мрежа или металния покрив със заземителите, се прокарват
на разстояние до 20 m един от друг, отчитано
по периметъра на сградата.
(2) При проектиране на защитата при преки попадения на мълнии на сгради и външни
съоръжения от втора категория на мълниезащита освен изискванията по ал. 1 се спазват
и следните условия:
1. разстоянието от отделно стоящи мълние
отводи до защитаваната сграда (съоръжение),
както и до подземните проводи не се нормира;
2. импулсното съпротивление на всеки
заземител за защита при преки попадения на
мълнии да е до 10 W, като при специфично
съпротивление на почвата 500 Wm и повече се
допуска то да бъде по-голямо, но да не превишава 40 W; при специфично съпротивление
на почвата до 500 Wm може да се използват
естествени заземители (стоманобетонни фундаменти на сградите и съоръженията и др. под.);
3. допуска се обединяване на заземители
за защита при преки попадения на мълнии,
за защита от индуктирани напрежения от
електростатична индукция и за защита срещу
поражения от електрически ток;
4. при възможност за токоотводи се използват металните конструкции на защитаваните
сгради и съоръжения (колони, ферми, пожарни
стълби, направляващи релси на асансьорите
и др. под.).
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(3) Прътови мълниеприемници или мълние
приемна мрежа може да не се проектират за
сгради, чиито покривни елементи са разположени върху метални ферми, когато е осигурена
непрекъсната електрическа връзка на металните
ферми със заземителите, при условие че по
покрива и в подпокривното пространство се
използват само негорими материали.
Чл. 33. (1) За изравняване на потенциалите
във вътрешността на сгради с широчина, по-голяма от 100 m, се проектира заземителна уредба,
съставена от стоманени електроди със сечение
най-малко 100 mm2, разположени хоризонтално
най-много през 60 m по широчината на сградата
и на дълбочина най-малко 0,5 m. В краищата
на сградата (от двете є страни) стоманените
електроди се свързват към металните ферми
и към външния заземителен контур или към
армировката на стоманобетонните фундаменти
на сградата.
(2) При използване на армировката на
стоманобетонните фундаменти на вътрешни
колони и при непрекъсната електрическа връзка
чрез заваряване с мълниеприемниците не се
проектира допълнителна заземителна уредба
за изравняване на потенциалите в сградата.
Чл. 34. За защита при преки попадения на
мълнии на линейните мрежи на техническата
инфраструктура, като метални тръбопроводи,
естакади и др. под. от втора категория на мълние
защита, се проектира свързване към заземители
с импулсно съпротивление до 20 W в местата
на двете крайни опори, както и свързване към
заземители с импулсно съпротивление до 50 W
на междинни опори, разположени на разстояние
от 250 до 300 m една от друга.
Чл. 35. (1) Защитата при преки попадения
на мълнии на външни метални съоръжения с
горими газове, пари и леснозапалими течности
или втечнени газове се проектира, както следва:
1. на корпусите на уредби, съоръжения или
отделни резервоари, при дебелина на метала
на покрива, по-малка от 4 mm – чрез отделно
стоящи мълниеотводи или чрез мълниеотводи,
разположени на тях;
2. на корпусите на уредби, съоръжения или
отделни резервоари при дебелина на метала на
покрива 4 mm и повече, както и на отделни
резервоари с обем до 200 m3, независимо от
дебелината на метала на покрива – чрез присъединяване към заземители;
3. на резервоари с плаващи покриви или
понтони – чрез отделно стоящи мълниеотводи.
(2) Защитата при преки попадения на
мълнии на външни съоръжения с корпуси от
стоманобетон, съдържащи горими газове или
леснозапалими течности, се проектира чрез
отделно стоящи мълниеотводи или чрез мълниеотводи, разположени на тях.
Чл. 36. За защита при преки попадения на
мълнии на външни уредби с втечнени газове при
общ обем на резервоарите над 8000 m3, както и
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на външно разположени складови стопанства с
метални или стоманобетонни корпуси при общ
обем над 100 000 m3 се проектират отделно
стоящи мълниеотводи. В икономически обосновани случаи се допуска мълниеотводите да се
разполагат на самите резервоари. При защита
на метални резервоари чрез отделно стоящи
мълниеотводи техните корпуси се присъединяват
към заземители, като се допуска към заземителите да се присъединяват и токоотводите на
отделно стоящите мълниеотводи.
Чл. 37. (1) За защита при преки попадения
на мълнии на подземни складови стопанства
със стоманобетонни резервоари, които нямат
вътрешна метална облицовка, се проектират
отделно стоящи мълниеотводи. Защитната зона
на мълниеотводите обхваща пространството,
определено от основа, която излиза на 40 m
извън стените на крайните резервоари за всяка
страна на складовото стопанство, и височина,
равна на височината на газоотводните или
компенсационните клапи, увеличена с 2,5 m.
(2) За защита при преки попадения на мълнии
на подземни складови стопанства със стоманобетонни резервоари за мазут, при прибавяне към
мазута на леки въглеводороди и при подгряване,
се проектират отделно стоящи мълниеотводи.
Защитната зона на мълниеотводите обхваща
пространството, определено от основа, която
съвпада с територията на складовото стопанство,
и височина, равна на височината на газоотводните
и компенсационните клапи, увеличена с 2,5 m.
Чл. 38. Защитата при преки попадения на
мълнии на очистни съоръжения се проектира
като отделно стоящи или разположени на съоръженията мълниеотводи, в случай че пламната
температура на продукта превишава работната
му температура с по-малко от 10 °С. Защитната
зона на мълниеотводите обхваща пространството, ограничено от основа, която излиза на 5 m
извън границите на очистното съоръжение във
всяка страна, и височина, равна на височината
на съоръжението, увеличена с 3 m.
Чл. 39. (1) Когато на външни складови
стопанства или на подземни стоманобетонни
резервоари с вътрешна метална облицовка,
съдържащи горими газове или леснозапалими
течности, са разположени газоотводни тръби
или отдушници, тяхната защита при преки
попадения на мълнии, както и защитата на
пространството над тях се проектират при
спазване на изискванията по чл. 24. По същия
начин се защитава и пространството над горния ръб на гърловината на цистерни, в които
се извършва открито наливане на продукта от
горивоналивна естакада.
(2) При външни уредби или цистерни, съдържащи горими газове или леснозапалими
течности, се проектира защита при преки
попадения на мълнии за наличните компенсационни клапани и за пространството над
тях, ограничено от цилиндър с радиус 5 m и
височина 2,5 m.
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(3) Газоотводните тръби, дихателите и
компенсационните клапани по ал. 1 и 2 може
да се използват като носещи конструкции за
разполагане на мълниеотводите.
Чл. 40. (1) За уредбите по чл. 35 – 38 заземителите за защита при преки попадения на
мълнии се проектират с импулсно съпротивление не по-голямо от 50 W за всеки токоотвод и
към тях се присъединяват металните корпуси
и другите метални конструкции на уредбите.
(2) Заземителите се свързват на отстояние не
по-голямо от 50 m по периметъра на основата
на уредбата, като се предвиждат най-малко две
присъединявания.
Чл. 41. За защита при преки попадения на
мълнии на резервоари, разположени в земята,
се допуска като заземители да се използват
магнезиевите протектори, предназначени за
защита от корозия, при спазване на следните
условия:
1. стоманеният прът, залят в протектора, и
присъединяваният към него проводник на токоотвода са поцинковани, с диаметри най-малко
6 mm, а в корозионно активни почви – наймалко 8 mm;
2. съединението между стоманения прът
на протектора и проводника на токоотвода
е проектирано чрез заварка, с припокриване
по дължина най-малко 6 пъти диаметъра на
проводника;
3. импулсното съпротивление на заземителите е не по-голямо от 50 W.
Чл. 42. (1) Защитата от индуктирани напрежения от електростатична индукция се
осигурява чрез присъединяване на цялото оборудване, разположено в сградите, съоръженията
и уредбите, към заземителната инсталация,
предназначена за защита срещу поражения от
електрически ток.
(2) При резервоари с плаващи покриви или
с понтон, независимо от материала, от който
са изпълнени покривът (понтонът) и корпусът,
за защита от индуктирани напрежения от електростатична индукция се проектират гъвкави
електрически връзки най-малко на две места
между покрива (понтона) и токоотводите или
металния корпус.
Чл. 43. За защита от индуктирани напрежения от електромагнитна индукция между тръбопроводите и другите надлъжно разположени
метални елементи се проектират шунтиращи
връзки през 25 – 30 m, когато разстоянието
помежду им е 10 cm и по-малко. Шунтиращи
връзки не се предвиждат в местата на съединяване или разклоняване на тръбопроводите
и другите надлъжно разположени метални
елементи.
Чл. 44. (1) Защитата от внасяне на опасни
потенциали по подземните проводи при навлизането им в сградата (външното съоръжение)
се осигурява чрез присъединяването им към
който и да е заземител.
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(2) За защита от внасяне на опасни потенциали външните надземни метални конструкции
и проводи се присъединяват към:
1. заземител с импулсно съпротивление до
10 W – при въвеждането им в защитаваната
сграда (съоръжение); допуска се и присъединяване към заземителя за защита при преки
попадения на мълнии;
2. заземител с импулсно съпротивление до
10 W – на най-близката до съоръжението опора.
Чл. 45. Електропроводни линии с напрежение до 1000 V, телефонни и радиофикационни
мрежи и сигнализационни и други инсталации се въвеждат в сградите при спазване на
изискванията по чл. 31, като изискването за
свързване на металните брони или обвивките
на кабелите към заземителната инсталация,
предназначена за защита срещу поражения от
електрически ток, не се отнася за кабелите с
изолационно покритие върху металната броня
или обвивката.
Раздел ІV
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения
от трета категория на мълниезащита
Чл. 46. Защитата при преки попадения на
мълнии на сгради и външни съоръжения от
трета категория на мълниезащита се проектира
по един от начините, посочени в чл. 32, ал. 1,
при спазване на изискванията по чл. 33 и на
следните изисквания:
1. мълниеприемната мрежа се проектира с
клетки с площ до 150 m2 (например 12 х 12 m);
2. импулсното съпротивление на всеки
заземител за защита при преки попадения на
мълнии е до 20 W, а при специфично съпротив
ление на почвата 500 Wm и повече се допуска
увеличаване до 40 W, с изключение на сградите за едър рогат добитък и на конюшните, за
които съпротивлението е до 10 W.
Чл. 47. (1) При проектирането на отделно
стоящи мълниеотводи за защита на селскостопански сгради за едър рогат добитък и на
конюшни опорите и заземителите се разполагат
на разстояние най-малко 5 m от входовете на
сградите.
(2) При проектирането на мълниеотводи,
разположени на сградата, или на мълниеприемна мрежа за токоотводи може да се използва
свързана чрез заваряване армировка на стоманобетонните колони, а за заземители може да
се употребяват стоманобетонните фундаменти
или разсъсредоточени хоризонтални заземители,
разположени по протежение на сградите, под
асфалтово покритие с широчина най-малко
5 m. Към такива заземители се присъединяват
металните конструкции, тръбопроводите и оборудването, както и контурът за изравняване на
потенциалите в сградата.
Чл. 48. (1) За защита при преки попадения
на мълнии на линейни мрежи на техническата
инфраструктура, като метални тръбопроводи,
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естакади и др. под. от трета категория на
мълниезащита, се предвижда свързване към
заземители с импулсно съпротивление до 20 W
в местата на двете крайни опори.
(2) Метални скулптури и паметници се
присъединяват към заземители с импулсно
съпротивление до 20 W.
Чл. 49. (1) Защитата при преки попадения
на мълнии на външни метални съоръжения
(уредби) или на резервоари от клас П-III по
пожарна опасност с горими течности с пламна
температура на парите, по-висока от 61 °С, се
проектира, както следва:
1. при дебелина на метала на обвивката или
на корпуса до 4 mm – като отделно стоящи
мълниеотводи или като мълниеотводи, разположени на съоръжението;
2. при дебелина на метала на обвивката
или на корпуса над 4 mm, както и при отделно разположени резервоари с обем до 200 m3,
независимо от дебелината на метала – чрез
присъединяване на обвивките (корпусите) към
заземителите.
(2) Когато корпусите на съоръженията по
ал. 1 са стоманобетонни, защитата при преки
попадения на мълнии се предвижда като отделно
стоящи мълниеотводи или като мълниеотводи,
разположени на самото съоръжение. Пространството над газоотводните тръби, дихателите
и компенсационните клапани може и да не
се включва в обхвата на защитната зона на
мълниеотводите. В тези случаи заземителите
се проектират така, че да отговарят на изискванията на чл. 40 и 41.
Чл. 50. (1) За защита при преки попадения
на мълнии на неметални комини на производствени предприятия и котелни, водонапорни
кули, пожарни наблюдателни кули и др. под.
с височина, по-голяма от 15 m, се проектират мълниеотводи, разположени на тях. За
комините с височина до 60 m е достатъчно
разполагането на един прътов мълниеприемник с дължина над 1 m и спускането на един
токоотвод. При стоманобетонни комини за
токоотводи се използват армировките им, ако
имат електрическа връзка.
(2) Когато обектите по ал. 1 са метални, не
се изисква поставяне на мълниеприемници и
спускане на токоотводи.
(3) За обектите по ал. 1 и 2 заземителите се
проектират с импулсно съпротивление не поголямо от 50 W. При специфично съпротивление
на почвата до 500 Wm за заземители може да
се използват стоманобетонните фундаменти.
Чл. 51. За защита от внасяне на опасни
потенциали външните надземни метални конструкции и проводи се присъединяват, както
следва:
1. при въвеждането им в защитаваната сграда (съоръжение) – към заземител с импулсно
съпротивление до 20 W; допуска се връзка със
заземителя за защита при преки попадения
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на мълнии или със заземителната уредба,
предназначена за защита срещу поражения от
електрически ток;
2. на най-близката до съоръжението опора – към заземител с импулсно съпротивление
до 20 W.
Раздел V
Мълниезащитни зони
Чл. 52. (1) Мълниезащитната зона на
единичен прътов мълниеотвод с височина до
150 m е кръгов конус съгласно фиг. 7.

h е височината на мълниеотвода;
h0 – височината на мълниезащитния конус;
r0 – радиусът на мълниезащитния конус на
нивото на терена;
rx – радиусът на мълниезащитния конус на
височина hx.
Фиг. 7. Мълниезащитна зона на единичен прътов
мълниеотвод с височина до 150 m
(2) Размерите на мълниезащитна зона тип
А в m за единичен прътов мълниеотвод се
определят по формулите:
h0 = 0,85 h
r0 = (1,1 – 0,002h) . h
hх
____
rх = (1,1 – 0,002h) . (h –
)
(2).
0,85
(3) Размерите на мълниезащитна зона тип
Б в m за единичен прътов мълниеотвод се
определят по формулите:
h0 = 0,92 h
r0 = 1,5 h
hх
____
rх = 1,5 (h –
)
(3).
0,92
(4) Когато са известни размерите на защитавания обект, височината на необходимия
единичен прътов мълниеотвод за осигуряване
на мълниезащитна зона тип Б се определя по
формулата:
rх + 1,63hх
h = _________
(4).
1,5
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(5) Мълниезащитната зона за единичен
прътов мълниеотвод, разположен на наклонен
терен, се определя по формули (2) и (3), като за
височина на мълниеотвода се приема перпендикулярът, спуснат от върха на мълниеотвода
към плоскостта на терена.
Чл. 53. (1) Мълниезащитната зона на два
прътови мълниеотвода с равни височини до
150 m се определя съгласно фиг. 8. Външните
области на мълниезащитната зона се определят
по чл. 52 както за единичен прътов мълниеотвод.
(2) Размерите на мълниезащитна зона тип
А за два прътови мълниеотвода се определят
по формулите:
1. при L ≤ h:
hc = h0
rcx = rx
(5);
rc = r0
2. при L > h:
hc = h0 – (0,17 + 3.10-4h).(L – h)
hc – hx
rcx = r0 _________
(6).
hc
(3) Размерите на мълниезащитна зона тип
Б за два прътови мълниеотвода се определят
по формулите:
1. при L ≤ 1,5 h:
hc = h0
rcx = rx
(7);
rc = r0
2. при L > 1,5 h:
hc = h0 – 0,14 (L – 1,5h)
hc – hx
rcx = r0 _______
hc
rc = r0
(8).
(4) Когато са известни разстоянието между
мълниеотводите и най-малката височина на
мълниезащитната зона, необходимата височина
на мълниеотводите за осигуряване на мълниезащитна зона тип Б се определя по формулата:
hc + 0,14L
h = _____________
(9).
1,13
(5) Когато два прътови мълниеотвода са разположени на разстояние L > 3h – за мълниезащитна зона А, или L > 5h – за мълниезащитна
зона Б, мълниезащитните зони се определят
както за самостоятелни мълниеотводи.
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L е разстоянието между мълниеотводите;
h – височината на мълниеотводите;
h0 – височината на мълниезащитните конуси;
r0 – радиусът на мълниезащитните конуси
на нивото на терена;
rx1 – радиусът на мълниезащитния конус на
височина hx1;
rx2 – радиусът на мълниезащитния конус на
височина hx2;
hc – минималната височина на мълниезащитната зона;
rc – размерът на мълниезащитната зона на
нивото на терена, съответстващ на hc;
rcx – размерът на мълниезащитната зона на
височина hx.
Фиг. 8. Мълниезащитна зона на два прътови
мълниеотвода с равни височини до 150 m
Чл. 54. (1) Мълниезащитната зона на два
прътови мълниеотвода с различни височини до
150 m се определя съгласно фиг. 9. Външните
области на мълниезащитните зони се определят както при единични мълниеотводи със
съответната височина, като размерите h01, h02,
r01, r02, rх1 и rх2 за двата типа зони се определят
съгласно чл. 52, ал. 2 и 3. Останалите размери
на зоните се определят по формулите:
r01 + r02
rc = _______
2
hc1 + hc2
hc = ________
2
hc – hx
(10),
rcx = rc _______
hc
където hс1 и hс2 за двата типа мълниезащитни
зони се определят по формули (5) – (8).

L е разстоянието между мълниеотводите;
h1 и h2 са височините на мълниеотводите;
h01 и h02 – височините на мълниезащитните
конуси;
r01 и r02 – радиусите на мълниезащитните
конуси на нивото на терена;
rx1 и rx2 – радиусите на мълниезащитните
конуси на височина hx;
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hс – минималната височина на мълниезащитната зона;
rc – размерът на мълниезащитната зона на
нивото на терена, съответстващ на hc;
rcx – размерът на мълниезащитната зона на
височина hx.
Фиг. 9. Мълниезащитна зона на два прътови
мълниеотвода с различни височини до 150 m
(2) За два прътови мълниеотвода с различни
височини мълниезащитна зона тип А се проектира при L ≤ 3 hmin, а мълниезащитна зона
тип Б – при L ≤ 5 hmin.
Чл. 55. Мълниезащитната зона на няколко
прътови мълниеотвода с равни височини се
определя за всеки два съседни мълниеотвода
(фиг. 10). За защита на единично съоръжение
или на група съоръжения с височина h х при
проектиране на мълниезащитна зона тип А или
Б r сх е по-голямо от нула за всеки два по два
мълниеотвода. За двата типа мълниезащитни
зони r сх се определя по формули (5) – (8).

L1, L2 и L3 са разстоянията между мълние
отводите;
rcx1, rcx2 и rcx3 – размерите на мълниезащитната
зона на височина hx;
r0 е радиусът на защитния конус на нивото
на терена;
rx – радиусът на мълниезащитната зона на
височина hx.
Фиг. 10. Мълниезащитна зона на три прътови
мълниеотвода с равни височини до 150 m
Чл. 56. (1) Мълниезащитната зона на единичен мълниеотвод – хоризонтално разположено
въже на височина до 150 m, се определя съгласно
фиг. 11. За стоманено въже със сечение от 35
до 50 mm2 може да се приеме, че при разстояние между опорите до 120 m максималното
му провисване е 2 m, а при разстояние между
опорите от 120 до 150 m – 3 m.
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la е разстоянието между опорите;
hоп – височината на опорите;
h – отстоянието на въжето от терена в зоната
на най-големия провес;
h0 – височината на мълниезащитната зона;
r0 – размерът на мълниезащитната зона на
нивото на терена;
rx – размерът на мълниезащитната зона на
височина hx.
Фиг.11. Мълниезащитна зона на единично мълниеотводно въже на височина до 150 m
(2) Размерите на мълниезащитна зона тип
А за хоризонтално разположено въже се определят по формулите:
h0 = 0,85 h
r0 = (1,35 – 0,0025 h).h
hx
rx = (1,35 – 0,0025 h) . (h – ____)
(11).
0,85
(3) Размерите на мълниезащитна зона тип
Б за хоризонтално разположено въже се определят по формулите:
h0 = 0,92 h
r0 = 1,7 h
hx
rx = 1,7 (h – _____)			
(12).
0,92
(4) При известни размери hx и rx за мълние
защитна зона тип Б височината на единично
хоризонтално разположено въже се определя
по формулата:
rx + 1,85 hx
h = _____________
(13).
1,7
Чл. 57. (1) Мълниезащитната зона на два
мълниеотвода – хоризонтално разположени
въжета на височина до 150 m, се определя
съгласно фиг. 12. Размерите r0, h0 и rx за двата
типа мълниезащитни зони се определят по
формули (11) – (13).
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L е разстоянието между мълниеотводните
въжета;
h – отстоянието на въжетата от терена в
зоната на най-големия провес;
h0 – височината на мълниезащитната зона;
r0 – размерът на мълниезащитната зона на
нивото на терена;
rx1 и rx2 са радиусите на мълниезащитната
зона на височина hx1 и hx2;
rcx – размерът на мълниезащитната зона на
височина hx2;
r′x – размерът на мълниезащитната зона на
височина hx1;
hc – минималната височина на мълниезащитната зона.
Фиг. 12. Мълниезащитна зона на две успоредни
мълниеотводни въжета на височина до 150 m
(2) Останалите размери на мълниезащитна
зона тип А при L ≤ 3h се определят по формулите:
1. при L ≤ h:
hc = h0
rcx = rx
rc = r0
(14);
2. при L > h:
hc = h0 – (0,14 + 5.10-4 h) . (L – h)
L
h0 – hx
r′x = __ . __________
2
h0 – hc
rc = r0
hc – hx
rcx = r0 __________
(15).
		
hc
(3) Останалите размери на мълниезащитна
зона тип Б при L ≤ 5h се определят по формулите:
1. при L ≤ h:
hc = h0
rcx = rx
(16);
rc = r0
2. при L > h:
hc = h0 – 0,12 (L – h)
L
h0 – hx
r′x = __ . __________
2
h0 – hc
rc = r0
hc – hx
rcx = r0 . _________
		
hc

(17).

(4) Когато hс и L (при rсх = 0) са известни,
височината на мълниеотводите за мълниезащитна зона тип Б се определя по формулата:
hc + 0,12L
h = ______________
(18).
1,07
Раздел VI
Проектиране на мълниеприемници
Чл. 58. (1) Прътовите мълниеприемници се
изпълняват от стомана с различни профили,
със сечение най-малко 100 mm2 и с дължина
най-малко 0,2 m.
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(2) Мълниеприемните мрежи се изпълняват
от стомана със сечение най-малко 50 mm2 или
от други метали, с които се осигуряват наймалко равностойни механическа издръжливост
и електрическа проводимост.
(3) Мълниеприемните въжета са многожилни
поцинковани със сечение най-малко 35 mm2 или
от други метали, с които се осигуряват наймалко равностойни механическа издръжливост
и електрическа проводимост.
(4) Мълниеприемниците може да се изпълняват и от други метали, с които се осигуряват най-малко равностойни механическа
издръжливост и електрическа проводимост.
Информация за използваните материали, за
формата и за минималното напречно сечение
на мълниеприемници – проводници и пръти,
е дадена в приложение № 3, табл. 1.
Чл. 59. Когато мълниезащитната уредба не
е изолирана от защитавания обект:
1. се проектира електрическо свързване
към мълниеприемниците за всички метални
елементи на покривната конструкция, както и
за всички метални надпокривни съоръжения;
2. се спазват следните минимални отстояния
от покривната конструкция на защитавания
обект:
а) когато покривната конструкция е от негорим материал, мълниеприемниците може да
се проектират върху нейната повърхност, но на
такава височина от нея, че събиращата се върху
покрива вода (сняг) да не може да я достига;
б) когато покривната конструкция е от леснозапалими материали, се осигурява разстояние (отстояние) между мълниеприемниците и
покривната конструкция, както следва:
– за сламени покривни конструкции – поголямо от 0,15 m;
– за покривни конструкции от други горими
материали, например битумни материали – поголямо от 0,10 m.
Чл. 60. (1) Не се разрешава проектиране
на елементи на мълниезащитната уредба под
покривната конструкция на защитавания обект.
(2) Не се разрешава проектиране на елементи на мълниезащитната уредба с директно
допиране до горими елементи от защитавания
обект (дървени конструкции, битумни или други
изолации и пр.).
Чл. 61. За мълниеприемници може да се
използват метални конструктивни елементи
на защитаваните обекти (димоотводни тръби,
елементи на покривната конструкция, както и
други метални конструктивни части над съоръженията).
Чл. 62. Мълниеприемниците се свързват с
токоотводите чрез заваряване или посредством
специално предвидени за целта сертифицирани
клеми.
Раздел VІI
Проектиране на токоотводи
Чл. 63. (1) Трасетата на токоотводите се
проектират така, че:
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1. проводниците да преминават по найкраткия път, като се отчита и мястото на
заземителите;
2. да са по възможност праволинейни, като
се избягват резки огъвания, а радиусите на
кривите са най-малко 20 cm;
3. да се избягва обхващането на цокли или
корнизи на сградата;
4. да се избягва преминаването им в близост
или напречно на електрически инсталации;
когато проводниците на токоотводите пресичат трасе на електрическа инсталация, тя се
разполага в метална обвивка на разстояние
най-малко 1 m от едната и от другата страна
на мястото на пресичането; металната обвивка
се свързва с токоотвода.
(2) Информация за използваните материали, за формата и за минималното сечение
на проводници за мълниеотводи е дадена в
приложение № 3, табл. 1.
Чл. 64. (1) За закрепване на проводниците на
токоотводите се предвижда поне едно закреп
ване на дължина 1 m, както и възможност за
евентуална надлъжна подвижност (дилатация)
на проводниците.
(2) Съединенията на елементите на токоотводите се проектират чрез заваряване или
с клеми.
(3) За проверка на съпротивлението на
заземителите се проектират сертифицирани
разглобяеми съединения (измервателни клеми).
Чл. 65. На височина до 2 m от нивото на
терена токоотводите се защитават срещу евентуални механични въздействия посредством
защитни обвивки.
Чл. 66. (1) Когато не е възможно да се
проектира външно преминаване, за токоотвода
се предвижда защитна обвивка, която преминава по цялата височина на сградата или по
част от нея.
(2) Допуска се използване на изолационни
и негорими обвивки, когато те са с вътрешни
сечения, по-големи или равни на 2000 mm2.
Във всички случаи се спазват условията за
допустимо сближаване.
(3) Когато токоотводът преминава през вът
решността на сградата, ефективността му може
да бъде намалена. При въвеждането в действие
се отчитат това намаляване, затрудненията при
проверката и обслужването, както и опасностите
в резултат на въвеждане на пренапрежения във
вътрешността на сградата.
Чл. 67. (1) Когато в сградите има стени от
камък или стъкло или сградите са облицовани отвън с метални пана или имат закрепени
облицовъчни елементи, токоотводът може да
се разполага зад облицовката върху фасада от
бетон или върху носещата конструкция.
(2) В случаите по ал. 1 токопроводимите
елементи на облицовката и на носещата конструкция се свързват с токоотвода в горната и
долната част за изравняване на потенциалите
и за ограничаване на допирните напрежения.
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Чл. 68. (1) Токоотводите се изпълняват като
шини, въжета или кръгли проводници.
(2) Забранява се използването на изолирани
коаксиални кабели за токоотводи.
Чл. 69. За токоотводи може да се използват
метални конструктивни части (направляващи
на асансьори, надлъжна армировка на стоманобетонни колони, пожарни стълби, метални
комини и др.).
Чл. 70. Токоотводите се защитават от корозия.
Чл. 71. (1) За проверка на съпротивлението
на заземителите в токоотводите се предвиждат
разглобяеми съединения (измервателни клеми).
(2) При съоръжения с метални стени или при
съоръжения, които нямат специален токоотвод,
измервателна клема се монтира между всеки
метален елемент на сградата и заземителя, към
който е свързан токоотводът.
(3) Измервателните клеми се разполагат
извън сградата или съоръжението на височина от 1 до 2 m над нивото на терена, във
вътрешността на кутия за преглед с надпис
„Мълниезащита“.
(4) Всяка измервателна клема се означава
със знак „земя“.
(5) Когато по технически или естетически
причини се предвижда измерванията на съпротивлението на заземителите да се извършват
без разкачване на проверявания заземител от
токоотвода, се спазват следните изисквания:
1. предвиждат се места за присъединяване
на измервателния уред, оградени в специална
кутия за преглед с надпис „Мълниезащита“;
2. местата на токоотвода се означават със
знак „земя“.
Чл. 72. Когато се предвижда брояч на попаденията на мълнии, той се инсталира върху
най-късия токоотвод и над измервателната
клема на разстояние около 2 m над нивото
на терена.
Раздел VІІI
Проектиране на заземители
Чл. 73. (1) Заземителите за мълниезащита се
проектират при спазване на общите изисквания
за проектиране на заземители, като се спазват
и следните допълнителни изисквания:
1. заземителните електроди да са насочени
извън сградите;
2. да се избягват заземители от един електрод
с твърде голяма хоризонтална или вертикална
дължина;
3. единичен вертикален дълбочинен електрод да се използва, когато специфичното
съпротивление на почвата на повърхността е
изключително високо и когато околните условия налагат това, например в гъсто застроени
градски райони;
4. електродите, съставящи заземителите, се
разполагат на достатъчни разстояния от подземни съоръжения.
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(2) Видът на заземителите се определя в
зависимост от специфичното съпротивление
на почвата и нормираната стойност на съпротивлението на заземителя.
(3) Типови решения на заземители за мълниезащита са показани на фиг. 13.

Т е токоотвод;
К – контур в основата на сградата;
З – заземител за мълниезащитата.
Фиг. 13. Типови решения на заземители
Чл. 74. (1) За защита при преки попадения
на мълния се проектират заземители с коефициент на импулса a ≤ 1. Този коефициент
зависи от тока на мълнията, от специфичното
съпротивление на почвата и от конструкцията
на заземителя.
(2) Граничните дължини на хоризонтални
заземители, гарантиращи a ≤ 1, в зависимост
от различни специфични съпротивления на
почвата са съгласно табл. 5.
Таблица 5
Специфично
До 500 500 1000 2000
съпротивление
на почвата, Wm
Гранична
дължина, m

25

35

50

80

4000
100

(3) Стойностите на коефициента на импулса
за вертикални и комбинирани заземители в
зависимост от специфичното съпротивление
на почвата са съгласно табл. 6.
Таблица 6
Специфично
До 100
съпротивление на почвата, Wm
Коефициент
0,9
на импулса
за вертикални заземители
Коефициент
0,9
на импулса
за комбинирани заземители

100

500

1000

2000

0,9

0,7

0,5

0,35

0,7

0,5

0,3

-

(4) Съпротивлението за електрически ток с
честота 50 Hz може да се изчисли въз основа
на нормираното импулсно съпротивление по
формулата:
R50 = Rимп./a
(19).
Чл. 75. Заземителите се проектират по един
от следните начини:
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1. вертикални – от стоманени пръти, профили или тръби, разположени вертикално, като
горният им край е на дълбочина от 0,6 до 0,8
m под повърхността на терена и дълбочината
при набиване е най-малко 2,5 m, а при навиване
или наставяне – най-малко 4,5 m;
2. хоризонтални – от електроди от кръгла или
плоска стомана, разположени хоризонтално на
дълбочина от 0,6 до 0,8 m под повърхността на
терена, с един или няколко лъча, излизащи от
една точка, към която се присъединява токоотводът; тези заземители може да се използват
самостоятелно или за свързване на електродите
на вертикални заземители помежду им;
3. комбинирани – от вертикални и хоризонтални заземители, обединени в обща система;
токоотводите се свързват в средата на хоризонталната част на комбинирания заземител.
Чл. 76. Информация за използваните материали, за формата и за минималното сечение на
заземителните електроди е дадена в приложение
№ 3, табл. 2.
Чл. 77. Когато съединенията на заземителите
помежду им и с токоотводите се проектират
чрез заваряване, заваръчният шев се предвижда
с дължина не по-малка от:
1. удвоената широчина – при правоъгълно
сечение;
2. шест пъти диаметъра – при кръгло сечение.
Раздел IX
Защита от корозия
Чл. 78. За намаляване на корозията на елементите на мълниезащитната уредба:
1. се използват подходящи сечения на проводниците и крепежни елементи, устойчиви на
корозия;
2. не се допускат контактни съединения между
разнородни метали, образуващи неподходящи
галванични двойки;
3. в специални случаи се предвиждат защитни
обвивки в зависимост от външните въздействия.
Чл. 79. (1) Съответствие с изискванията по
чл. 78, т. 1 се постига, когато се използват материали и условия на прилагане съобразно табл. 7.
Таблица 7
Материали за мълниезащитни уредби
и условия на прилагане
Вид на Условия на прилагаКорозия
материне (използване)
ала
във
вко- в бе- коро- корокорозията
въз- пава- тон
зион- зионможе да
дух
не
ната
ната
бъде разруустой- устой- шаваща при
чивост чивост галванично
е:
се
свързване
намасъс:
лява
от:
1
2
3
4
5
6
7
Мед
Плъ- Плъ- Плъ- подхо- серни
_
тен
тен
тен
дяща
съсВъже Въже Въже за раз- тавки
като като
лични оргапопосреди нични
кри- криматетие
тие
риали
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4
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Плътен
Въже

приемлива във
въздух,
бетон
и нормална
почва

значи- мед
телно
съдържание
на
хлориди

Неръж- Плъ- Плъ- Плъдаема
тен
тен
тен
стомана Въже Въже Въже

подходяща
за различни
среди

значително
съдържание
на
хлориди

Алуминий

Плъ- Нетен
подВъже ходящ

Неподходящ

подхо- алмед
дяща
кални
за
почви
атмосфери,
съдържащи
малки
серни
и хлорни
концентрации

Олово

Плътен
като
покритие

Неподходящ

подхо- кимед
дяща
сели
неръждаема
за
почви стомана
атмосфери,
съдържащи
големи
серни
концентрации

Горещо- Плъ- Плъпоцинтен
тен
кована
Въже
стомана

Плътен
като
покритие

6

7

_

Забележки:
1. В таблицата са дадени само основни насоки.
При специфични условия е необходимо внимателно
проучване на устойчивостта срещу корозия.
2. Въжетата са значително по-уязвими (податливи) на корозия, отколкото плътните проводници.
Това се отнася в най-голяма степен за зоните на
преход между различни видове среди, например
преходи в земя, бетон. Поради това не се препоръчва полагане на поцинковани въжета в почва.
3. Поцинкованата стомана може да корозира
в глинести или влажни почви.
4. Поради възможност от поява на корозия в
зоните на преход (бетон/земя) не се препоръчва
поцинкованата стомана, положена в бетон, да
излиза извън бетона.
5. Поцинкованата стомана в контакт със стоманена арматура на бетон при известни условия
може да повреди армирания бетон.
6. Използването на олово в почва често е забранено или ограничено от условията на околната
среда.

(2) Съответствие с изискванията по чл. 78,
т. 2 се постига, когато при директните свързвания се използват метали съобразно условията
за съвместимост по табл. 8 или съответстващи
биметални клеми.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Таблица 8
Съвместимост при свързване на метали, използвани в мълниезащитните уредби
Метали

Горе- Алуми- Мед Неръж- Титан
щоний/
даема
поцин- легиран
стомакована алумина
стоманий
на

Калай

Горещопоцинкована
стомана

да

да

не

да

да

да

Алуминий/легиран
алуминий

да

да

не

да

да

да

Мед

не

не

да

да

да

да

Неръждаема
стомана

да

да

да

да

да

да

Титан

да

да

не

да

да

да

Калай

да

да

да

да

да

да

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С
КОНВЕНЦИАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ
ПО НИВО НА МЪЛНИЕЗАЩИТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 80. (1) Проектирането на мълниезащита
с конвенционални мълниеприемници по ниво
на мълниезащита включва определяне на
необходимото ниво на мълниезащита и проектиране на мълниезащитна уредба съобразно
определеното ниво.
(2) Нивото на мълниезащита се определя
съобразно:
1. предварително направена оценка на риска
за съответната сграда или външно съоръжение;
или
2. регламентирани с нормативен акт нива
на мълниезащита за съответни видове сгради
и външни съоръжения, без да е необходимо да
се прави оценка на риска.
Чл. 81. Когато необходимото ниво на мълние
защита се определя в зависимост от оценката на
риска за защитавания обект, се отчита мястото
на попадение на мълнията, както следва:
1. пряко попадение на мълния върху защитавания обект (S1);
2. попадение на мълния на земята в близост
до защитавания обект (S2);
3. пряко попадение на мълния върху мрежи за обществени услуги (електрозахранващи,
електронни съобщителни мрежи, тръбопроводни
и други подобни мрежи), свързани със защитавания обект (S3);
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4. попадение на мълния на земята в близост
до мрежи за обществени услуги, свързани със
защитавания обект (S4).
Чл. 82. Преки попадения на мълнии върху
обекта могат да причинят:
1. механични вреди, пожар и/или експлозия,
породени от канала на мълнията;
2. пожар и/или експлозия, предизвикани
от искри, вследствие на пренапрежения на
активни или индуктивни вериги и протичане
на частични токове на мълнията;
3. травми на хора поради допирни и крачни
напрежения;
4. отказ или неправилно функциониране на
вътрешни мрежи вследствие на електромагнитни въздействия, свързани с попадението
на мълнията.
Чл. 83. Попаденията на мълнии в близост до
защитавания обект могат да причинят отказ или
неправилно функциониране на вътрешни мрежи
вследствие на електромагнитното въздействие.
Чл. 84. Попаденията на мълния върху мрежи за обществени услуги, свързани с обекта,
могат да причинят:
1. пожар и/или експлозия, предизвикани
от искри, проявили се от пренапрежения и
токове на мълния, предадени чрез мрежите
за обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението;
2. травми на хора поради пренапрежения
и свръхтокове, предадени чрез мрежите за
обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението;
3. отказ или неправилно функциониране
на вътрешни мрежи поради пренапрежения,
предадени чрез мрежите за обществени услуги,
свързани с обекта.
Чл. 85. Попаденията на мълнии в близост
до мрежи за обществени услуги, свързани със
защитавания обект, могат да причинят отказ
или неправилно функциониране на вътрешни
за защитавания обект мрежи вследствие на
пренапрежения, предадени чрез мрежи за
обществени услуги, свързани със сградата/
съоръжението.
Раздел II
Оценка на риска и избор на ниво на мълние
защита
Чл. 86. Вредите, предизвикани от мълнии,
могат да се групират в следните три основни
вида:
1. травми на живи същества, предизвикани
от допирни или крачни напрежения (D1);
2. физически вреди (пожар, експлозия, механично разрушаване, химическо замърсяване),
причинени от тока на мълнията, включително
и опасни искри (D2);
3. откази на вътрешни мрежи вследствие на
електромагнитни въздействия (D3).
Чл. 87. (1) Вредите, предизвикани от мълнии, се свързват със съответни загуби (щети),
които се подразделят на:
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1. загуба на човешки живот (L1);
2. загуба на обществени услуги (L2);
3. загуба на културно наследство (L3);
4. икономическа загуба (сгради, външни
съоръжения и намиращото се в тях имущество, мрежи за обществени услуги и загуба на
дейност) (L4).
(2) Загубите от видовете L1, L2 и L3 се разглеждат като загуби на социални стойности, а
загубите от вида L4 – като чисто икономически
загуби.
Чл. 88. (1) Основните обобщени рискове
съобразно видовете вреди и загуби при по-

Само
Само
лага на
3)
Само
1)
2)
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падение на мълния върху сграда или външно
съоръжение са:
1. обобщен риск за загуба на човешки живот
или нараняване на хора и животни (R1);
2. обобщен риск за загуба на обществени
услуги (R2);
3. обобщен риск за загуба на културно наследство (R3);
4. обобщен риск за загуби с икономическа
стойност (R4).
(2) Връзката между обобщените рискове и
видовете загуби и вреди е показана на фиг. 14.

за сгради и външни съоръжения.
за лечебни заведения и други подобни сгради, където отказ на вътрешни мрежи незабавно подопасност човешки живот.
за случаи на загуба на животни.

Фиг. 14. Обобщени рискове и съответстващите им видове загуби и вреди

Чл. 89. (1) Стойностите на отделните обобщени рискове (R1, R2, R3 и R4) се определят
като сума от съответните техни компоненти,
както следва:
1. за риск R1 – по формулата:
R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW +
+ RZ
(20);
2. за риск R2 – по формулата:
R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ
(21);
3. за риск R3 – по формулата:
R3 = RB + RV
(22);
4. за риск R4 – по формулата:
R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW +
+ RZ
(23).
(2) Използваните във формулите по ал. 1
означения за компонентите на обобщените
рискове са:
1. R A – компонент, свързан с увреждане
на живи същества поради крачни и допирни
напрежения в сградата и до 3 m извън нея
при попадение на мълния върху сградата/
съоръжението;

2. RB – компонент, свързан с физически вреди, причинени от опасни искри, причиняващи
пожар или експлозия при пряко попадение на
мълния върху сградата/съоръжението;
3. RC – компонент, свързан с вреди на вът
решните мрежи, причинени от електромагнитни
импулси и вторични токове на мълнии при
пряко попадение на мълния върху сградата/
съоръжението;
4. RM – компонент, свързан с вреди на вът
решните мрежи, причинени от електромагнитни
импулси и вторични токове на мълнии при
попадение на мълния в близост до сградата/
съоръжението;
5. RU – компонент, свързан с увреждания на
живи същества, причинени от допирни напрежения вътре в сградата, породени от токове
при пряко попадение на мълния върху мрежите
за обществени услуги;
6. R V – компонент, свързан с физически
загуби – пожар или експлозия поради искри,
получени между външните инсталации и
металните части, вследствие на токове при
пряко попадение на мълния върху мрежите
за обществени услуги;
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7. RW – компонент, свързан с вреди на вът
решните мрежи вследствие на пренапрежение,
получено по мрежите за обществени услуги
и породено от пряко попадение на мълния
върху тях;
8. RZ – компонент, свързан с вреди на вът
решните мрежи, причинени от пренапрежения
върху системите за обществени услуги вследствие на попадения на мълнии в близост до тях
и предадени чрез тях в сградата/съоръжението.
(3) Всеки от компонентите RA , RB, RC, RM,
RU, RV, RW и RZ може да бъде изразен чрез
формулата:
Rx = Nx . Px . Lx
(24),
където:
Nx е вероятният брой попадения;
Px – вероятността за вреди в сградата/съоръжението;
Lx – последващите загуби.
Чл. 90. (1) В зависимост от мястото на попадение на мълнията рискът, свързан с попадения
на мълния, се подразделя на два компонента:
1. компонент, свързан с преки попадения
на мълния върху защитавания обект, отнасящ
се до физическите вреди в резултат на опасно
искрене в обекта, водещо до пожар или пълно
или частично разрушаване на сгради и външни
съоръжения (RD);
2. компонент, свързан с преки попадения
на мълния върху мрежи за обществени услуги,
свързани към защитавания обект, отнасящ се
до физическите вреди (пожар или пълно или
частично разрушаване в резултат на опасно
искрене между вътрешната инсталация и металните части, които обикновено са разположени
при въвода на мрежите за обществени услуги
в защитавания обект), възникващи от токовете
от мълнии, пренасяни през или по входящите
мрежи за обществени услуги (RI).
(2) Компонентът RD се определя като следната сума:
RD = RA + RB + RC
(25).
(3) Компонентът RI се определя като следната сума:
RI = RM + RU + RV + RW + RZ
(26).
Чл. 91. (1) Всяко ниво на мълниезащита
се отнася към съответна стойност на риска и
неговите компоненти (RD и RI)
(2) Връзката между нивата на мълниезащита
и стойностите на компонента на риска RD е
дадена в табл. 9.
Таблица 9
Нива на мълниезащита

Стойности на RD

I

0,02

II

0,05

III

0,1

IV

0,2
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(3) Връзката между нивата на мълниезащита
и стойностите на компонента на риска RI е
дадена в табл. 10.
Таблица 10
Нива на мълниезащита

Стойности на RI

Без устройство за защита от пренапрежения
при въвода на мрежи
за обществени услуги
в сгради и външни съоръжения

1,0

I

0,01

II

0,02

III и IV

0,03

Чл. 92. (1) Определените за защитавания
обект стойности на риска се съпоставят със
стойностите на допустимия риск (RT), дадени
в табл. 11.
Таблица 11
Рискове

Допустим риск RT

Риск от загуба на човешки
живот или трайни увреждания R1

10 -5

Риск от загуба на публични услуги чрез мрежи за
обществени услуги R2

10 -3

Риск от загуба на културно
наследство R3

10 -3

(2) Когато рискът R (R1, R2 или R3) е поголям от допустимия риск RТ, за обекта е
необходима мълниезащита и трябва да бъдат
приложени мерки за намаляване на риска, за
да бъде изпълнено условието
R ≤ RТ.
Чл. 93. Проверката за нивото на мълние
защита на сгради и външни съоръжения се
извършва съобразно алгоритъма, показан на
фиг. 15.

Фиг. 15. Алгоритъм за избор на ниво на мълниезащита
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Чл. 94. (1) За сгради и външни съоръжения с проста конфигурация (правоъгълни и
цилиндрични) и без наличие на експлозивна
опасност се допуска използване на опростена
процедура за определяне на компонентите на
риска и на нивото на мълниезащита, дадена в
приложение № 4.
(2) За сгради със сложна конфигурация,
както и при наличие на пожарна и експлозивна опасност или на културно наследство се
използва пълният набор от инструменти, даден
в специализираните стандарти.
Раздел III
Мълниезащитни зони
Чл. 95. При проектирането по нива на
мълниезащита външната и вътрешната мълние
защита се разглеждат като съвкупност, а мълниезащитните зони се разглеждат комплексно,
но последователно – по отношение на преките
попадения на мълнии и електромагнитните
въздействия.
Чл. 96. Мълниезащитните зони (LPZ) са
показани на фиг. 16. Те се определят по следния начин:
1. LPZ ОА – външна зона, застрашена от
възможни преки попадения на мълния и максимално електромагнитно поле;
2. LPZ О В – външна зона, защитена при
преки попадения на мълния, но застрашена от
максимално електромагнитно поле; вътрешните
мрежи могат да бъдат подложени на импулсни
токове на мълния;
3. LPZ 1 – вътрешна зона, защитена при
преки попадения на мълния, в която токовете
на мълнията са ограничени чрез разклоняване
на тока на мълнията и устройства за защита
на границите на зоната; електромагнитното
поле на мълнията може да бъде намалено чрез
пространствено екраниране;
4. LPZ 2....n – вътрешна зона, в която токовете на мълнията са много ограничени чрез
разклоняване на тока на мълнията и устройства
за защита на границите на зоната; електромагнитното поле на мълнията е ограничено основно
чрез допълнително пространствено екраниране.
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На фигурата са използвани следните означения:
S1 – пряко попадение върху
сградата
S2 – попадение в близост до
сградата
S3 – попадение върху мрежи за обществени услуги,
навлизащи в сградата
 – помещение (мълниеза- S4 – попадение в близост до
мрежи за обществени услущитна зона LPZ 2)
 – навлизащи в сграда- ги, навлизащи в сградата
та мрежи за обществени
услуги
 – сграда (мълниезащитна
зонa LPZ 1)
 – мълниеприемни системи
 – токоотвод
 – заземителна уредба

– ниво на земята
О – еквипотенциална
връзка чрез защитни
устройства срещу пренапрежения

r – радиус на фиктивната
търкаляща се сфера

SPD – зони на преход
от една мълниезащитна зона в друга

ds – безопасно разстояние срещу интензивно
магнитно поле

Фиг. 16. Видове мълниезащитни зони LPZ
Чл. 97. За спазване на изискванията за съответната мълниезащитна зона преходът от една
мълниезащитна зона към друга се извършва с
технически средства, както следва:
1. от LPZ ОА към LPZ ОВ (SPD ОА/ОВ) – мълниезащитна уредба за защита при преки попадения на мълния;
2. от LPZ ОВ към LPZ 1 (SPD ОВ/1) – устройства за защита от пренапрежения при входа
на мрежите за обществени услуги;
3. от LPZ 1 към LPZ 2....n (SPD 1/2.....n) – допълнителни средства за защита от пренапрежения и допълнителни екрани при преходите
на всяка една от зоните.
Чл. 98. (1) За определяне на зоните, защитени
при преки попадения на мълнии, на вида на
мълниеприемниците и на местата за тяхното
разполагане се използват следните методи:
1. метод на фиктивната търкаляща се сфера;
2. метод на мълниезащитния ъгъл;
3. метод на мълниезащитната мрежа.
(2) Методите по ал. 1 може да бъдат изпол
звани както самостоятелно, така и комбинирано.
Чл. 99. (1) Методът на фиктивната търкаляща
се сфера е подходящ за всички случаи. При този
метод фиктивна търкаляща се сфера обхожда
обекта, който ще се защитава, във всички
възможни направления. При това местата на
допиране на сферата до обекта определят местата на мълниеприемниците. Мълниеприемникът
или мълниеприемниците се разполагат така, че
сферата да не се допира до обекта, а само до
елементите на мълниезащитната уредба, както
е показано на фиг. 17.
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Чл. 101. (1) На фиг. 19 е показан пример
за мълниезащитна зона, определяна по метода
на мълниезащитния ъгъл, за вертикална мълниеприемна мачта.

Фиг. 17. Определяне на мълниезащитната зона
и проектиране на мълниеприемник/мълниеприемници по метода на фиктивната търкаляща
се сфера
(2) Стойностите на радиуса на фиктивната
търкаляща се сфера в зависимост от нивото на
мълниезащита са дадени в табл. 12.
Таблица 12
Стойности на радиуса на фиктивната търкаляща се сфера в зависимост от нивото на
мълниезащита
Нива на мълниезащита

Радиуси на фиктивната
търкаляща се сфера, m

I

20

II

30

III

45

IV

60

Чл. 100. (1) Методът на мълниезащитния ъгъл
е подходящ за прости по форма сгради и външни
съоръжения, както и за открити пространства.
Неговото приложение зависи от ограниченията
във височината на мълниеприемниците и от
местата за тяхното закрепване. Този метод се
използва основно при проектирането на прътови
мълниеприемници или при комбинация с друг
вид мълниеприемници.
(2) Мълниезащитната зона има формата
на прав кръгов конус с връх, разположен на
върха на мълниеприемника, и ъгъл при върха
a. Стойностите на мълниезащитния ъгъл a
в зависимост от нивото на мълниезащита и
отстоянието H на върха на мълниеприемника
от защитаваната хоризонтална повърхност са
показани на фиг. 18. Ъгълът α не се променя
за стойности на H, по-малки от 2 m. Не се
използват стойности на мълниезащитния ъгъл,
които не са показани на фиг. 18.

Фиг. 18. Стойности на мълниезащитния ъгъл
α в зависимост от нивото на мълниезащита и
отстоянието H на върха на мълниеприемника
от защитаваната хоризонтална повърхност

A е върхът на мълниеприемника;
α – мълниезащитният ъгъл;
B – защитаваната повърхност;
h1 – височината на мълниеприемната мачта
над защитаваната повърхност;
OC – радиусът на защитаваната повърхност,
който се определя по формулата ОС = h1.tan α.
Фиг. 19. Мълниезащитна зона на вертикална
мълниеприемна мачта
(2) На фиг. 20 е показан пример за мълние
защитна зона, определяна по метода на мълниезащитния ъгъл, за един вертикален прътов
мълниеприемник, инсталиран на защитавания
обект. Защитният ъгъл α1 отговаря на височината h1 от върха на мълниеприемния прът до
повърхността на покрива на кота „покрив на
сграда“, а защитният ъгъл α2 отговаря на височината h2 от върха на мълниеприемния прът до
кота „0“, определена като сума от височината
h1 и височината на сградата H.

Фиг. 20. Мълниезащитна зона на вертикален
прътов мълниеприемник
(3) На фиг. 21 е показан пример за мълниезащитна зона, определяна по метода на
мълниезащитния ъгъл, за група от две мълние
приемни мачти с различни височини. Когато
мълниеприемните мачти са с равни височини,
h 1 = h 2, α1 = α2 и r 1 = r 2.
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h1, h2 са височините на мълниеприемните
мачти;
α1, α2 – стойностите на мълниезащитните
ъгли;
r1, r2 – мълниезащитните радиуси за нивото
на защитаваната повърхност, които се определят по формулите съответно r1 = h1.tan α1 и
r2 = h2.tan α2.
Фиг. 21. Мълниезащитни зони на две вертикални
мълниеприемни мачти с различни височини
Чл. 102. Методът на мълниезащитния ъгъл
може да се използва и за мълниеприемни
проводници (въжета). Пример за определяне
на мълниезащитната зона на мълниеприемен
проводник (въже) между две мачти с равни
височини е показан на фиг. 22.

Означенията са както на фиг. 19
Фиг. 22. Мълниезащитна зона на мълниеприемен
проводник между две мачти с равни височини
Чл. 103. Методът на мълниеприемната
мрежа е подходящ за проектиране на мълниезащитата на сгради с плоски или скатни
покривни конструкции. Външният контур на
мълниеприемната мрежа трябва да опасва основните граници на покривната конструкция, а
вътрeшните контури не трябва да превишават
максималните стойности на размера на мълние
приемната мрежа (W), които в зависимост от
нивото на мълниезащита са дадени в табл. 13.
Таблица 13
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Чл. 104. (1) При мълниезащита на равнинни
повърхности се приема, че мълниезащитната
мрежа защитава цялата повърхност, когато са
изпълнени следните условия:
1. проводници на мълниеприемната мрежа
са разположени на:
а) всички ръбове на покрива;
б) стрехите на покрива;
в) билото на покрива, когато наклонът на
покрива е по-голям от 1/10;
2. мълниеприемната мрежа е проектирана
и изпълнена така, че токът на мълнията има
възможност да протича към заземителите наймалко през два токоотвода;
3. извън защитаваната зона не излизат
(стърчат) метални конструкции.
(2) Примери за мълниезащитна мрежа върху плоска и скатна покривна конструкция са
показани съответно на фиг. 23 и 24.

A са границите на покривната конструкция;
B – външният контур на мълниеприемната
мрежа;
C – вътрешният контур на мълниеприемната мрежа;
W – максималният размер на мълниеприемната мрежа съгласно табл. 13.
Фиг. 23. Мълниезащитна мрежа върху плоска
покривна конструкция

Максимални стойности на размера на мълние
защитната мрежа в зависимост от нивото на
мълниезащита
Нива на мълние
защита

Максимални размери на
мълниезащитната мрежа
W, m

I

5 x 5

II

10 x 10

III

15 x 15

IV

20 x 20

h е предпазното отстояние на мълниезащитната мрежа от защитаваната повърхност;
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L – разстоянието между дистанциращите
носачи на мълниеприемната мрежа;
d – максималното отстояние на външния
контур на мълниеприемната мрежа от границите на покривната конструкция.
Фиг. 24. Мълниезащитна мрежа върху скатна
покривна конструкция
Чл. 105. Когато върху защитаваната чрез
мълниеприемна мрежа покривна конструкция
има надпокривни съоръжения или стърчащи
елементи (например комини) с височина над 0,3
m, за тяхната защита се предвиждат допълнителни мълниеприемници, избрани по метода на
фиктивната търкаляща се сфера или по метода
на мълниезащитния ъгъл. Пример за такава
допълнителна мълниезащита на надпокривно
съоръжение е показан на фиг. 25.

Фиг. 27. Защитна зона на прилежащо пространство, определяна по метода на мълниезащитния
ъгъл, при мълниеприемна мрежа
Раздел IV
Общи правила за проектиране
Чл. 107. При проектиране по ниво на
мълниезащита мълниезащитните уредби се
подразделят на класове в зависимост от нивото на мълниезащита съгласно табл. 14. Това
означава, че при избрано или предписано ниво
на мълниезащита I мълниезащитната уредба
трябва да е от клас I.
Таблица 14
Нива на мълниезащита

A е прътов мълниеприемник за защита на
надпокривно съоръжение, проектиран по метода
на мълниезащитния ъгъл;
a – мълниезащитен ъгъл.
Фиг. 25. Допълнителна мълниезащита на надпокривно съоръжение
Чл. 106. За определяне на мълниезащитната
зона за прилежащи пространства на сгради и
външни съоръжения с мълниезащитни уредби
се използва методът на фиктивната търкаляща
се сфера или методът на мълниезащитния ъгъл.
Примери са показани на фиг. 26 и 27.

Фиг. 26. Защитна зона на прилежащо пространство, определяна по метода на фиктивната
търкаляща се сфера, при мълниеприемна мрежа

Класове на мълниезащитните уредби

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Чл. 108. Всеки клас на мълниезащитна
уредба се характеризира със:
1. параметри на тока на мълнията;
2. радиус на фиктивната търкаляща се сфера,
мълниезащитен ъгъл или максимален размер
на мълниезащитната мрежа;
3. типични разстояния между токоотводите
и хоризонталните връзки;
4. разделително разстояние срещу опасно
образуване на искри;
5. минимална дължина на заземителните
електроди;
6. начин за изравняване на потенциалите;
7. брой и конструкция на елементите на
мълниезащитната уредба.
Чл. 109. (1) Когато термичните въздействия
на тока на мълнията в точката на попадение
или в проводниците може да предизвикат
вреди на защитавания обект или на части или
елементи от него, мълниезащитната уредба се
проектира като изолирана.
(2) Типични случаи за проектиране на изолирана мълниезащитна уредба са обекти със:
1. леснозапалимо покривно покритие;
2. леснозапалими стени;
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3. опасност от експлозия и пожар;
4. наличие на надпокривни съоръжения,
попадението на мълния върху които може да
доведе до въвеждане във вътрешността на обекта на опасни потенциали или пренапрежения,
свързани с опасност за хора или вътрешно
оборудване.
Чл. 110. (1) Изолирана мълниезащитна
уредба се проектира като:
1. отделно стоящ/и мълниеотвод/и
(мълниезащитна/и мачта/и), както е показано на фиг. 28;

А е надпокривното съоръжение при необходимост от изолирана мълниезащита;
В – изолираната опора на прътовия мълние
приемник (мачтата);
h – височината на прътовия мълниеприемник (мачтата);
S – минималното защитно разстояние.
h е височината на мълниеотвода (мълние
приемната мачта);
a – стойността на мълниезащитния ъгъл;
S – минималното защитно разстояние.
Фиг. 28. Изолирана мълниезащитна уредба
посредством отделно стоящ мълниеотвод (мълниеприемна мачта)
2. мълниезащитни проводници (въжета),
както е показано на фиг. 29;

А са опорите (мачтите) на мълниеприемния
проводник (въже);
h е височината на опорите;
S – минималното защитно разстояние.
Фиг. 29. Изолирана мълниезащитна уредба
посредством отделно стоящ мълниеприемен
проводник (въже)
3. изолирани прътови мълниеприемници
(мачти) върху защитавания обект, както е показано на фиг. 30.

Фиг. 30. Изолирана мълниезащитна уредба посредством изолирани прътови мълниеприемници (мачти), поставени върху защитавания обект
(2) Минималното защитно разстояние се
определя съгласно приложение № 5.
Чл. 111. Когато мълниезащитната уредба не
е изолирана от защитавания обект и покривната конструкция е изпълнена от леснозапалими
материали, между мълниеприемниците и покривната конструкция се осигурява разстояние
най-малко 0,10 m.
Чл. 112. Когато мълниезащитната уредба не
е изолирана от защитавания обект и покривната
конструкция е изпълнена от негорим материал,
мълниеприемниците може да се проектират
върху нейната повърхност, но на такава височина от нея, че събиращата се върху покрива
вода (сняг) да не може да я достига.
Чл. 113. (1) Не се разрешава проектиране
на елементи на мълниезащитната уредба под
покривната конструкция на защитавания обект.
(2) Не се разрешава проектиране на елементи на мълниезащитната уредба с директно
допиране до горими елементи от защитавания
обект (дървени конструкции, битумни изолации и пр.).
Чл. 114. (1) При проектирането на мълниезащитните уредби се извършва оценка на
метеорологичните условия, най-вече за ветровете, за да се избягнат условия за повреди
на покривната конструкция и надпокривните

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

съоръжения в местата, предвидени за закрепване на елементи на мълниезащитната уредба,
предимно на мълниеприемниците.
(2) За осигуряване на защита от корозия се
прилагат изискванията на чл. 78 и 79.
Раздел V
Проектиране на мълниеприемници
Чл. 115. Мълниезащитната уредба може да
включва както специално предвидени мълние
приемници, така и подходящи конструктивни
елементи на защитавания обект, използвани
като естествени мълниеприемници.
Чл. 116. (1) Мълниеприемниците може да
са в каквато и да е комбинация от:
1. мълниеприемни пръти, включително свободно стоящи мълниеотводи (мачти);
2. мълниеприемни окачени проводници
(въжета);
3. мълниеприемни мрежи.
(2) Минималното напречно сечение на
обичайно използваните мълниеприемници в
зависимост от материала, от който е изпълнен
мълниеприемникът, е съгласно табл. 15.
Таблица 15
Минимално напречно сечение на обичайно
използваните мълниеприемници в зависимост
от материала, от който е изпълнен мълние
приемникът
Материал

Минимално напречно сечение, mm 2

Стомана

50

Алуминий

70

Мед

35

(3) Информация за използваните материали, за формата и за минималното сечение на
мълниеприемници – проводници и пръти, е
дадена в приложение № 3, табл. 1.
Чл. 117. (1) Като естествени мълниеприемници може да се използват следните конструктивни елементи на сградата или външното
съоръжение:
1. метални облицовки (например от ламарина) на покрива на защитавания обект;
2. метални конструкции на покрива (греди,
електрически свързана стоманена арматура);
3. метални елементи, като водосточни тръби,
парапети, технологични тръби и резервоари.
(2) Металните облицовки на покрива на
защитавания обект може да се използват при
следните условия:
1. да нямат изолационно покритие; тънък
слой антикорозионна боя или до 0,5 mm асфалтово покритие или до 1,0 mm пластмасово покритие не се приемат за изолационно покритие;
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2. електрическото свързване между различните части да е устойчиво, изпълнено чрез
спояване с твърд припой, чрез заваряване,
пресоване, нитоване или с винтово съединение;
3. дебелината на материала да е не по-малка
от минималната дебелина по табл. 16.
Таблица 16
Минимална дебелина на метални листове,
използвани като мълниеприемници, в зависимост от материала
Материал

Дебелина a)
t, mm

Дебелинаб)
t′, mm

Олово

-

2,0

Стомана (неръжда4
ема, поцинкована)

0,5

Титан

4

0,5

Мед

5

0,5

Алуминий

7

0,65

Цинк

-

0,7

Дебелината t е достатъчна за избягване на
пробив, нажежаване или възпламеняване.
б)
Дебелината t′ e само за метални листове, в
случай че няма значение дали ще се получи
пробив, нажежаване или възпламеняване.
а)

(3) Металните съставни части на покривната
конструкция (греди, електрически свързана стоманена арматура и др.) може да се използват,
при условие че нямат неметално покритие и не
излизат извън границите на защитавания обект.
(4) Метални елементи, като водосточни
тръби, парапети и др., може да се използват,
при условие че напречното им сечение е не
по-малко от минималното напречно сечение
по табл. 15 за обичайните мълниеприемници.
(5) Технологични метални тръби и резервоари
може да се използват, при условие че дебелината
им е най-малко 2,5 mm и стопяването в точката
на попадение няма да причини опасност или
недопустими вреди.
(6) Метални тръби и съдове може да се
използват, при условие че са изпълнени от материал с дебелина не по-малка от минималните
стойности, дадени в табл. 16, и повишаването
на температурата на вътрешната повърхност на
стените в точката на попадение на мълнията
няма да създаде опасности.
Раздел VI
Проектиране на токоотводи
Чл. 118. Токоотводите се проектират така,
че между точката на попадение на мълнията
и земята:
1. токът на мълнията да протича по няколко
паралелни пътя;
2. дължината на пътя на тока да е минимална.
Чл. 119. (1) За всяка неизолирана мълние
защитна уредба броят на токоотводите трябва
да бъде най-малко два. Токоотводите се раз-
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пределят по периметъра на защитавания обект,
като се отчитат архитектурните и практическите
ограничения. Препоръчва се:
1. токоотводите да се разполагат на равни
разстояния по периметъра на защитавания
обект;
2. токоотводи да се предвиждат за всеки ъгъл
на защитавания обект, когато това е възможно.
(2) Проектирането на колкото е възможно
повече токоотводи по периметъра на защитавания обект и свързването помежду им чрез
хоризонтални пояси близо до нивото на терена
и след това на интервали по височината на
защитавания обект се препоръчва като добра
практика за намаляване на вероятността от
опасно искрене и за защита на вътрешните
мрежи.
(3) Типичните стойности на разстоянията
между токоотводите по периферията на защитавания обект и между хоризонталните пояси
по височината на защитавания обект съобразно
класа на мълниезащитната уредба са дадени
в табл. 17.
Таблица 17
Типични стойности на разстоянията между
токоотводите и между хоризонталните пояси
според класа на мълниезащитната уредба
Класове на
Типични стойности на разстомълниезащит- янията между токоотводите
ните уредби
и между хоризонталните
пoяси, m
I

10

II

10

III

15

IV

20

Чл. 120. (1) Когато изолираните от защитавания обект мълниеприемници са прътови,
разположени на отделно стоящи опори, за всяка
опора се предвижда най-малко един токоотвод.
Не се препоръчват допълнителни токоотводи за
метални мълниеотводи (мълниеприемни мачти)
или при непрекъсната арматурна стомана.
(2) Когато изолираните от защитавания обект
мълниеприемници са проводници (въжета),
разположени на отделно стоящи опори, за всеки
край на проводник се предвижда най-малко
един токоотвод.
(3) Когато изолираните от защитавания обект
мълниеприемници са мрежеста конструкция,
разположена над защитавания обект, за всяка
опора се предвижда най-малко един токоотвод,
а общият брой на токоотводите е най-малко два.
Чл. 121. (1) Трасетата на токоотводите се
проектират така, че проводниците да преминават
по най-краткия път, като се отчита и мястото на
заземителя и се избягва обхващането на цокли
или корнизи на защитавания обект.
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(2) Токоотводите се проектират по възможност прави, без резки огъвания, а радиусите на
кривите са най-малко 20 cm.
(3) Проводниците на токоотводите се проектират така, че да се избягва преминаването им в близост до вътрешни електрически
мрежи. Когато проводниците на токоотводите
пресичат трасето на вътрешна електрическа
мрежа, мрежата трябва да се полага в метална обвивка на разстояние най-малко 1,0 m
от едната и от другата страна на мястото на
пресичането. Металната обвивка трябва да се
свързва с токоотвода.
Чл. 122. Когато по технически или естетически причини се предвижда токоотводът
да преминава през вътрешността на сградата,
при проектирането се отчитат намаляването
на ефективността му, затрудненията при проверката и обслужването, както и опасността от
въвеждане на пренапрежения във вътрешността
на защитавания обект.
Чл. 123. (1) Когато стените на защитавания
обект са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, токоотводите
може да се разполагат и направо върху тях.
(2) Когато стените на защитавания обект
са изпълнени от продукти с клас по реакция
на огън B, C, D, E и F, токоотводите може да
се разполагат непосредствено върху техните
повърхности само когато повишаването на
температурата от тока на мълнията не крие
опасност от запалване на материала, от който
е изпълнена стената.
(3) Когато стените на защитавания обект
са от продукти с клас по реакция на огън B,
C, D, E и F и повишаването на температурата
в токоотводите крие опасност за продукта, от
който са изпълнени стените, токоотводите се
разполагат така, че навсякъде да се осигури
разстояние между тях и стената, по-голямо от
0,1 m. Когато не може да се осигури такова
разстояние, сечението на проводника трябва
да бъде не по-малко от 100 mm2. Металните
скоби за закрепване на токоотводите могат да
бъдат в контакт със стената.
(4) Препоръчва се токоотводите да се разполагат на максимално възможното разстояние
от врати и прозорци.
(5) Не се разрешава разполагането на токоотводи във водосточни тръби.
(6) Забранява се използването на изолирани
коаксиални кабели за токоотводи.
Чл. 124. (1) Токоотводите се проектират като
шини, въжета или кръгли проводници.
(2) Информация за използваните материали,
за формата и за минималното сечение на проводници за токоотводи е дадена в приложение
№ 3, табл. 1.
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Чл. 125. (1) За закрепване на проводниците
на токоотводите се предвижда най-малко едно
закрепване на дължина 1,0 m, както и възможност за евентуална надлъжна подвижност
(дилатация).
(2) Съединенията на елементите на токоотводите се проектират чрез заваряване,
запояване, нитоване или със сертифицирани
клемни съединения.
Чл. 126. (1) За естествени токоотводи може
да се използват метални конструктивни елементи на защитавания обект, като:
1. метални конструкции, при условие че има
сигурна и дълготрайна електрическа непрекъснатост между отделните елементи, изпълнена
чрез заваряване, запояване, нитоване, кербоване
или с клемни съединения;
2. метален скелет на сградата/съоръжението;
3. фасадни части, профилни елементи и
подпорни метални фасадни конструкции, при
условие че имат съответстващи размери и дебелина не по-малка от 0,5 mm.
(2) Армировката на строително съоръжение
може да се използва за естествен токоотвод,
освен в случаите, когато:
1. е налице предварително напрегнат стоманобетон, който увеличава риска от недопустими механични разрушения, които могат да
се проявят вследствие на тока на мълнията;
2. няма електрическо свързване на армировката.
(3) Когато металният скелет или стоманената арматура на сградата/съоръжението се
използват като токоотводи, не е необходимо
да се предвиждат хоризонтални пояси.
Чл. 127. (1) За проверка на съпротивлението
на заземителите в токоотводите се проектират
подходящи места за извършване на измерванията.
(2) За общия случай, при който измерванията
се извършват с разкачване на проверявания
заземител от токоотвода, се спазват следните
изисквания:
1. предвиждат се разглобяеми клемни съединения (измервателни клеми), разположени във
вътрешността на специална кутия за преглед с
надпис „Мълниезащита“;
2. кутиите за преглед се проектират на
външната страна на защитавания обект, на
височина от 1,0 до 2,0 m над нивото на терена;
3. измервателните клеми се означават със
знак „земя“.
(3) За специални случаи, например при
кули с метални стени и при съоръжения, които
нямат отделен токоотвод, се спазват следните
изисквания:
1. между заземителя и металния елемент,
към който се присъединява заземителят, се
проектира измервателна клема;
2. измервателната клема се разполага във
вътрешността на специална кутия за преглед
с надпис „Мълниезащита“;
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3. изводът от заземителя се означава със
знак „земя“.
(4) Когато по технически или естетически
причини се предвижда измерванията на съпротивлението на заземителите да се извършват
без разкачване на проверявания заземител от
токоотвода, се спазват следните изисквания:
1. предвиждат се места за присъединяване
на измервателния уред, разположени във вътрешността на специална кутия за преглед с
надпис „Мълниезащита“;
2. токоотводът се означава със знак „земя“.
Чл. 128. Токоотводите се защитават от
корозия.
Чл. 129. Когато се предвижда брояч на
попаденията на мълнии, той се проектира в
най-късия токоотвод и над измервателната
клема, на разстояние около 2,0 m над нивото
на терена.
Раздел VII
Проектиране на заземители
Чл. 130. (1) При проектирането на заземители
се цели постигане на по-малко съпротивление
на заземителите спрямо земя и по-равномерно
разпределение на тока на мълнията в земята
за предотвратяване на проявата на опасни
пренапрежения.
(2) Максимално допустимата стойност за
съпротивлението спрямо земя се определя в
инвестиционния проект. В общия случай се
препоръчва съпротивлението спрямо земя да е
по-малко от 10 Ω (измерено при промишлена
честота).
Чл. 131. (1) Заземяването за мълниезащита
се съвместява със заземяването на електрическата уредба и на комуникационните мрежи
на защитавания обект. Когато за защитавания
обект са предвидени повече от една заземителни
уредби, разграничавани по технологични съображения, те се обединяват със заземяването за
мълниезащита чрез системата за изравняване
на потенциалите.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за
изолирана външна мълниезащита и когато
съвместяването е забранено със специален нормативен акт, например за съобщителни обекти.
Чл. 132. (1) За целите на мълниезащитата
се използват следните видове заземители:
1. един или няколко контура;
2. вертикални или наклонени електроди;
3. радиално разположени електроди;
4. заземителен контур, разположен на дъното
на изкопа на защитавания обект;
5. заземителна мрежа.
(2) Информация за използваните материали,
за формата и за минималното сечение на заземителните електроди е дадена в приложение
№ 3, табл. 2.
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Чл. 133. (1) Заземителите от вида външен
контур се разполагат на дълбочина най-малко
0,5 m от повърхността на земята и на разстояние
най-малко 1 m от основите (стените).
(2) Заземителните електроди се разполагат
на дълбочина най-малко 0,5 m извън границите на защитавания обект колкото е възможно
по-равномерно, като взаимното екраниране се
сведе до минимум.
(3) Дълбочинните заземители са най-ефективни, когато специфичното съпротивление
на грунта намалява в дълбочина и на голяма
дълбочина е значително по-малко от това на нивото на обичайното разполагане на заземители.
(4) При избора на дълбочината на полагане
и типа на заземителните електроди се отчитат и условията за осигуряване на минимална
корозия и минимална сезонна промяна на
съпротивлението спрямо земя.
Чл. 134. (1) Заземителите се подразделят
на тип А и тип Б.
(2) Заземителите от тип А се състоят от:
1. вертикални заземителни електроди – стоманени пръти, профили или тръби, разположени
вертикално, като горният им край е на дълбочина 0,6 ÷ 0,8 m под повърхността на терена и
дълбочината при набиване е най-малко 2,5 m,
а при навиване – най-малко 4,5 m;
2. хоризонтални заземителни електроди – електроди от кръгла или плоска стомана, разположени хоризонтално на дълбочина
0,6 ÷ 0,8 m под повърхността на терена, с един
или няколко лъча, излизащи от една точка,
към която се присъединява токоотводът; тези
заземители може да се използват самостоятелно
или за свързване на електродите на вертикални
заземители помежду им;
3. комбинирани – от вертикални и хоризонтални заземители, обединени в обща система,
при която токоотводите се свързват в средата
на хоризонталната част на комбинирания заземител.
(3) Заземителите от тип Б представляват или
заземителен контур около защитавания обект,
или фундаментна заземителна мрежа.
Чл. 135. (1) Съединенията на заземителите
помежду им се извършват чрез заваряване или
със стандартизирани клемни съединения.
(2) Когато съединенията на заземителите
помежду им се проектират чрез заваряване,
заваръчният шев се предвижда с дължина не
по-малка от:
1. удвоената широчина – при правоъгълно
сечение;
2. шест пъти диаметъра – при кръгло сечение.
Чл. 136. (1) Заземителите от тип А се разполагат извън защитавания обект и се свързват
към всеки токоотвод.
(2) Общият брой на заземителите по ал. 1
трябва да бъде най-малко два.
(3) Всеки заземител може да бъде съставен
от един или няколко отделни елемента, като
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броят им се определя от необходимостта за
постигане на изискваната стойност за съпротивление спрямо земя.
(4) Когато се използват съставни заземители, между отделните им части се осъществява
надеждна електрическа връзка.
(5) Минималната дължина на всеки хоризонтален заземител (l1) в зависимост от класа
на мълниезащитната уредба и специфичното
съпротивление на почвата се определя по фиг. 31.

Фиг. 31. Минимална дължина l1 на всеки
заземител според класа на мълниезащитната
уредба и специфичното съпротивление на
почвата (r)
(6) Минималната дълбочина за полагане на
всеки хоризонтален заземител е 0,5 m.
(7) За комбинирани заземители (вертикални
и хоризонтални) общата дължина се проектира
така, че да се постигне стойност на съпротивлението спрямо земя, по-малка от изискваната.
(8) Минималните дължини на заземители,
дадени на фиг. 31, може да бъдат пренебрегнати,
когато изпълнената заземителна уредба осигурява съпротивление спрямо земя със стойност,
по-малка от изискваната.
Чл. 137. (1) При заземителите от тип Б
външният заземителен контур представлява
затворен заземителен пръстен, опасващ защитавания обект, комбиниран с вертикални
електроди, както е показано на фиг. 32.

S е минималното разстояние на външния
заземителен контур от защитавания обект;
re – средният радиус на площта, ограничавана
от заземителния контур.
Фиг. 32. Външен заземителен контур
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(2) За заземителен контур (фундаментна
заземителна мрежа) стойността на средния радиус на обхванатата от него площ re не трябва
да е по-малка от минималната дължина на
вертикалния заземителен електрод l1 – фиг. 31,
т.е. re ≥ l1.
(3) Когато стойността на l1 е по-голяма от
стойността на re, се проектират допълнителни заземителни електроди с дължина lr – за
хоризонтални електроди, и lv – за вертикални
електроди. Изчисляването на стойностите lr и
lv се извършва по формули (27) и (28). Препоръчва се броят на допълнителните заземителни електроди да е не по-малък от броя на
токоотводите, но най-малко два.
lr = l1 – re
(27),
lv = (l1 – re)/2
(28).
(4) Когато специфичното съпротивление на
почвата превишава 1500 Ωm, се препоръчва
използване на подобрители на почвата.
Чл. 138. (1) Фундаментната заземителна
мрежа осигурява изравняване на потенциалите
по цялата площ на защитавания обект, малко
съпротивление спрямо земя, дълготрайност на
заземителната уредба и възможност за свързване
към нея и на електрически уредби, за които е
необходимо заземяване.
(2) Фундаментната заземителна мрежа е
особено подходяща за животновъдни ферми,
където има силно изразено негативно влияние
върху животните дори и на малки потенциални
разлики.
(3) При проектирането на фундаментна заземителна мрежа се спазват следните условия:
1. заземителната мрежа се предвижда над
подложния бетон във фундамента на защитавания обект;
2. външният контур на заземителната мрежа
обхваща външния контур на фундамента;
3. размерът на каретата на заземителната
мрежа не превишава 20 х 20 m; когато размерите на фундамента превишават максималните
размери на каретата, се проектират надлъжни
и напречни вътрешни контури до осигуряване
на максималните размери на каретата на заземителната мрежа;
4. връзките между отделните елементи на
заземителната мрежа се осъществяват чрез заваряване или с подходящи клемни съединения;
5. фундаментната заземителна мрежа се
свързва електрически с армировката на фундамента; връзката между заземителната мрежа
и фундамента се осъществява чрез заваряване
или с подходящи клемни съединения;
6. за връзка на фундаментната заземителна
мрежа с токоотводите, електрическите мрежи
и шините за изравняване на потенциалите се
предвиждат изводи на места, подходящи за
свързване;
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7. фундаментните заземителни мрежи се
проектират с горещопоцинкована шина с
напречно сечение най-малко 160 mm 2 (40/4
mm) и с минимална дебелина на цинковото
покритие 300 g/m2 или чрез горещопоцинкован
стоманен проводник – с диаметър най-малко
10 mm и с минимална дебелина на цинковото
покритие 500 g/m2.
Чл. 139. Като естествени заземителни електроди може да се използват разположена в
бетонен фундамент непрекъсната арматурна
стомана или други метални конструкции, намиращи се на подходящо разстояние от земната
повърхност. При предварително напрегнат бетон
трябва да се отчита механичното напрежение,
което може да предизвика преминаването на
тока на мълнията.
Раздел VIII
Използване на конструктивни елементи от
стоманобетон за целите на мълниезащитата
Чл. 140. Стоманената армировка на защитавания обект се приема за електрически проводима, когато отговаря на следните условия:
1. около 50 % от свързванията на вертикални
и хоризонтални пилони са заварени или сигурно
свързани с клемни съединения;
2. вертикалните пилони са заварени или се
припокриват на дължина минимум 20-кратна
на техния диаметър и са надеждно свързани
по един от дадените в т. 1 начини;
3. електрическата връзка на армировъчната
стомана, в рамките на отделни готови бетонни
части и между съседни готови бетонни части,
е осигурена.
Чл. 141. Свързванията на мълниеприемниците към армировката, заземителите и изравняването на потенциалите се осъществяват
чрез заварка или със сертифицирани клемни
съединения.
Чл. 142. Армировките от фабрично изработени бетонни градивни елементи, както и от
разделени чрез работни фуги части от монолитен
бетон, се съединяват чрез подходящи свързващи
елементи така, че да се получи непрекъсната
електрическа връзка – от мълниеприемника
до заземителя.
Раздел IX
Вътрешна мълниезащита
Чл. 143. (1) С вътрешната мълниезащита
се предотвратяват образуването на искри и
опасни пренапрежения в рамките на защитавания обект, както и токови удари, причинявани от ток на мълния, протичащ през
проводниците на външната мълниезащита, а
също и при попадения на мълнии в близост

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

до защитавания обект, върху или в близост до
мрежите за обществени услуги, които навлизат
в защитавания обект.
(2) Вътрешна мълниезащита може да е необходима и тогава, когато оценката на риска не
показва необходимост от външна мълниезащита.
Чл. 144. За осъществяване на вътрешната
мълниезащита се прилагат следните мерки:
1. мерки за защита в съществуващото електрозахранване;
2. устройства за защита от пренапрежения;
3. изолиращи свързвания;
4. трасиране и брониране;
5. екранирани пространства;
6. изравняване на потенциалите.
Чл. 145. Когато електрозахранването се осъществява по схема TN-C, то може да генерира
смущения на честотата. Тези смущения могат
да бъдат избягнати чрез изолиращи свързвания. Препоръчва се електрозахранването да се
осъществява по схема TN-S.
Чл. 146. (1) За управление на пренапреженията във вътрешните мрежи се използват
устройства за защита от пренапрежения в местата на навлизане в мълниезащитната уредба,
на преходите от една зона в друга и евентуално
преди защитаваното оборудване. Проектирането на устройствата се извършва съобразно
характеристиките на мрежите.
(2) Когато в местата на навлизане се проектират арестери, те трябва да бъдат от изпитвателен клас I, а за преходите между останалите
зони – арестери съответно от изпитвателен клас
II и изпитвателен клас III.
Чл. 147. За избягване на интерференции може
да се използват изолиращи свързвания между
съществуващо и ново оборудване: защитно
изолирани изделия от клас II на защита срещу
поражения от електрически ток, изолиращи
трансформатори, оптични кабели или оптични
съединители.
Чл. 148. (1) За да се избегне появата на
твърде високи индуктирани напрежения, при
проектирането на електрозахранващите и комуникационните мрежи трябва да се избира
подходящо трасе, без да се образуват големи
контури.
(2) Препоръчително е да се използват кабели,
специално екранирани при полагането им в
защитавания обект, например в метални канали.
(3) Мерките „трасиране“ и „екраниране“
имат толкова по-голямо значение, колкото
контурите са по-големи и естественото екраниране е по-слабо.
Чл. 149. (1) Екранирането на пространството
за една мълниезащитна зона срещу електромагнитните полета на мълнията изисква екранимрежи с широчини до 5 m.
(2) Когато мълниезащитна зона LPZ 1
(фиг. 16) се създава чрез нормална външна
мълниезащита (мълниеприемник, токоотвод и
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заземител), за която широчините на мрежите
са по-големи от 5 m, екраниращият ефект е
пренебрежим; когато е необходимо по-ефективно екраниране, външната мълниезащитна
уредба трябва да бъде подобрена.
(3) Мълниезащитна зона LPZ 1 и по-висока
могат да изискват екранирано пространство за
защита на чувствителни електронни устройства,
които не отговарят на изискванията за радиочестотни емисии и на изискванията за устойчивост срещу електромагнитни въздействия.
Чл. 150. (1) Изравняването на потенциалите
за токове на мълнията с високи честоти (няколко MHz) изисква мрежа с малък импеданс
и клетки, по-малки от 5 m. Всички мрежи
за обществени услуги, навлизащи в обект с
мълниезащитна уредба, трябва да се заземяват
директно или чрез искрова междина (искрище),
колкото е възможно по-близо до границата на
мълниезащитната уредба.
(2) Когато за съществуващи обекти изискванията по ал. 1 не могат да бъдат спазени,
трябва да се приложат други мерки за защита.
Чл. 151. (1) Изравняването на потенциалите и заземяването се осигуряват във всички
случаи, особено за токопроводими мрежи за
обществени услуги, директно или индиректно
чрез устройства за защита от пренапрежения
в точките на навлизане (въводите).
(2) Другите мерки за защита срещу електромагнитни полета може да се прилагат самостоятелно или комбинирано.
Чл. 152. Изборът на мерки за защита срещу
електромагнитни полета се прави съобразно
анализа на риска, като се отчитат съществуващите технически и икономически фактори.
Чл. 153. При проектиране на вътрешна мълниезащита се спазват минималните сечения на
шините и проводниците, дадени в табл. 18, за
мълниезащитните уредби от клас I – IV.
Таблица 18
Минимални сечения за шини и проводници,
използвани за вътрешна мълниезащита
Шини и проводници

Вид
на
материала

Сечение,
mm 2

1

2

3

Свързваща шина за изравнява- мед,
не на потенциалите (мед или стопоцинкована стомана)
мана

50

Свързващи проводници от шината за изравняване на потенциалите към заземителната уредба или
към други шини за изравняване
на потенциалите

14

мед
алуминий
стомана

22
50
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1
Свързващи проводници от вътрешните метални конструкции
към свързващата шина за изравняване на потенциалите

2
мед
алуминий
стомана
мед

Свързващи провод- изпитватеници за арестери от: лен клас I
изпитвателен клас II
изпитвателен клас III

3
6
8
16
Съ-
гласно
указанията
на
производителите

Чл. 154. Мерките за защита срещу електромагнитни полета трябва да са устойчиви
на въздействия, например от температура,
влажност, корозионна атмосфера, вибрации,
напрежение и ток, способни да увредят мястото
на инсталиране.
Г л а в а

п е т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА МЪЛНИЕ
ЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 155. Мълниезащитни уредби с мълние
приемници с изпреварващо действие се проектират съобразно конкретните възможности
за практическа реализация, на основания от
икономическо естество, или за съответствие с
естетически изисквания.
Чл. 156. (1) За прилагането на мълниеприемници с изпреварващо действие съществено
значение имат фактори като вероятност за пряко
попадение на мълния, приемливи последствия,
специфични особености на обекта.
(2) Мълниеприемници с изпреварващо
действие се проектират предимно при мълние
защитата на сгради и външни съоръжения с
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особено предназначение, както и на големи
открити пространства (складови площадки,
зони за отдих и спорт и др.).
Чл. 157. При проектирането на мълниезащита
с мълниеприемници с изпреварващо действие се
използват само мълниеприемници, произведени
в заводски условия и придружени от документи
(сертификати, удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи
тяхното качество и надеждност.
Чл. 158. Мълниезащитната зона на мълние
приемник с изпреварващо действие се определя
в съответствие с електрогеометричния модел и
с изпреварването на привличането съобразно
данните от документацията на производителя,
придружаваща мълниеприемника.
Чл. 159. (1) При прединвестиционното проучване се определят необходимото ниво на мълниезащита, възможните места за инсталиране
на мълниеприемници с изпреварващо действие,
местата на токоотводите, разположението и
типът на заземителите.
(2) При проучването по ал. 1 се отчитат
и архитектурните решения на обекта, както
и възможностите за негативно влияние върху
тяхното възприемане.
Чл. 160. (1) Върхът на мълниеприемника
с изпреварващо действие се проектира на
разстояние най-малко 2 m над зоната, която
той защитава, включително антени, кули за
охлаждане, комини, резервоари и др.
(2) Мълниеприемникът с изпреварващо
действие се закрепва към носещ прът посредством устройство за присъединяване при
спазване указанията на производителя.
Чл. 161. Когато мълниезащитната уредба
се проектира с няколко мълниеприемници с
изпреварващо действие, те се свързват помежду им с проводник, освен когато проводникът
преминава по преграда на сградата (корниз,
цокъл) с положителна или отрицателна денивелация (d), по-голяма от 1,5 m, както е
показано на фиг. 33.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие:
– се свързват помежду си при d ≤ 1,50 m;
– не се свързват помежду си при d > 1,50 m.
Фиг. 33
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Чл. 162. (1) При проектирането на мълниезащитата на открити пространства, като спортни
терени, терени за голф, басейни, къмпинги и др.,
мълниеприемниците с изпреварващо действие
се инсталират върху носачи, в т.ч. мачти за
осветление, пилони, или върху съседни сгради,
които позволяват мълниеприемникът с изпреварващо действие да обхване защитаваното
пространство.
(2) При необходимост се предвижда издигане на мълниеприемника с изпреварващо
действие – например чрез удължаваща мачта.
Когато мачтата е с токопроводими мачтови
въжета, те могат да бъдат свързани в долните
точки на закотвяне към токоотводите.
Чл. 163. При проектирането на мълниезащитната уредба се отчита възможността за
използване на сградни конструкции и елементи,
подходящи за инсталиране на мълниеприемниците с изпреварващо действие, като технически
помещения, разположени на тераси, островърхи
завършеци на покриви и метални или зидани
комини.
Раздел ІІ
Мълниезащитна зона на мълниеприемник с
изпреварващо действие
Чл. 164. Мълниезащитната зона на мълние
приемник с изпреварващо действие се определя
чрез ротационната обвивка около ос, съвпадаща
с оста на мълниеприемника, и се представя
чрез радиусите на защита, които съответстват
на различни разглеждани височини h, както е
показано на фиг. 34.
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h1, h2, h3 е височината на върха на мълние
приемника с изпреварващо действие по отношение на хоризонтална повърхност, преминаваща
през върха на защитавания обект;
R р1, R р2, R р3 са радиусите на защита на
мълниеприемника с изпреварващо действие
за съответната височина h1, h2, h3.
Фиг. 34. Радиуси на защита
Чл. 165. (1) Радиусът на защита R p на
мълниеприемник с изпреварващо действие
зависи от неговата височина по отношение на
защитаваната повърхност, от изпреварването
на привличането и от избраното ниво на мълниезащита.
(2) При h ≥ 5 m радиусът на защита Rp се
определя по формулата:
Rp = √h (2D – h) + DL (2D + DL) (29),
където:
h е височината на върха на мълниеприемника с изпреварващо действие по отношение
на хоризонтална повърхност, преминаваща
през върха на разглеждания защитаван обект;
D – разстоянието на изпреварване или
радиусът на фиктивната търкаляща се сфера, m; D = 20 m – за ниво на мълниезащита
I, D = 30 m – за ниво на мълниезащита II,
D = 45 m – за ниво на мълниезащита IIІ, D =
60 m – за ниво на мълниезащита IV;
DL – изпреварването на привличането за
конкретния мълниеприемник с изпреварващо
действие, m; DL се определя от израза:
DL (m) = ν (m/ms) . DТ (ms)
(30),
където DТ е изпреварването на привличането
в резултат на експериментални изпитвания за
оценка на съответния тип мълниеприемник с
изпреварващо действие; стойността на DТ се
предоставя в документацията на производителя.
(3) При h < 5 m радиусът на мълниезащита
се определя по графичен метод с номограми
за нива на мълниезащита от I до IV. За всеки
конкретен случай се използват номограмите,
предоставени в документацията на производителя на мълниеприемника с изпреварващо
действие. Радиусът на защита се определя, като в
съответната номограма се избират необходимата
височина h и DL. На фиг. 35 е дадена примерна
номограма за ниво на мълниезащита I.
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h е разликата във височината между върха
на мълниеприемника и разглежданата хоризонтална повърхност, m;
Rp – радиусът на защита на нивото на съответната хоризонтална повърхност, m.
Фиг. 35. Радиуси на мълниезащита на мълниеприемник с изпреварващо действие за ниво
на мълниезащита І (D = 20 m)
Раздел ІІІ
Проектиране на токоотводи и заземители при
мълниеприемници с изпреварващо действие
Чл. 166. (1) Всеки мълниеприемник с изпреварващо действие се свързва със заземител
(заземители) посредством един или повече
токоотводи, като най-малко два токоотвода се
проектират в следните случаи:
1. когато хоризонталната проекция на токоотвода е по-голяма от вертикалната му
проекция (фиг. 36);
2. когато сградата (външното съоръжение)
е с височина, по-голяма от 28 m.
(2) Когато токоотводите са два или повече,
те се разполагат върху различни фасади на
сградата.

А е вертикалната проекция на токоотвода;
В – хоризонталната проекция на токоотвода.
Фиг. 36. Брой на токоотводите
Чл. 167. (1) При мълниеприемници с изпреварващо действие заземителите се проектират
при спазване на общите изисквания.
(2) Съпротивлението на заземителя, измерено за честота 50 Hz, трябва да е по-малко
или равно на 10 W. Тази стойност трябва да се
постигне за всеки заземител, в състояние при
което той няма електрическа връзка с който
и да е друг токопроводим елемент.
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Чл. 168. Когато поради високо специфично
съпротивление на терена с обичайните средства не може да се постигне съпротивление на
заземителя, по-малко от 10 W, се предвижда:
1. третиране на почвата, което позволява
намаляване на импеданса и води до по-добра
възможност за оттичане на тока на мълнията;
2. добавяне на вертикални пръти към
кръстато разположени ленти или към вече
положени пръти;
3. увеличаване броя на взаимно свързаните
заземители.
Чл. 169. Когато в защитаваното пространство
са включени няколко отделни сгради, заземителят се свързва към подземната система за
изравняване на потенциалите, която свързва
отделните сгради.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ
Чл. 170. (1) Мълниезащитните уредби се
изграждат в съответствие с изискванията, определени в проекта, при максимално използване
на градивни елементи – мачти, скоби за закрепване, съединителни и измервателни клеми
и др., произведени в заводски условия.
(2) При изграждането на мълниезащитните
уредби се спазват общите изисквания на нормативните актове за изпълнение, контрол и
приемане на строежите.
Чл. 171. (1) При изпълнението на сгради и
външни съоръжения с проектна височина до
25 m се спазва изискването по чл. 10, ал. 1.
(2) Металните съоръжения с проектна височина, по-голяма от 15 m, преди изправянето
им се присъединяват към заземител, който
отговаря на изискванията за защита при преки
попадения на мълнии.
(3) При изпълнението на сгради и външни
съоръжения с проектна височина, по-голяма от
25 m, се спазват изискванията по чл. 10, ал. 2.
(4) Въвеждането в действие на мълниезащитните уредби по ал. 1 и 3 се документира с акт
за извършени строителни и монтажни работи,
който се съставя от изпълнителя и проектанта
и съдържа най-малко резултатите от измерване на съпротивлението на заземителя(ите) и
заключение за съответствие с проекта.
Чл. 172. След завършване на строежите
мълниезащитните уредби се приемат и въвеждат
в експлоатация по реда на ЗУТ.
Чл. 173. (1) За всяка мълниезащитна уредба след завършването є се извършва начална
проверка, за да се потвърди съответствието
на уредбата с изискванията на проекта и на
приложимите нормативни актове.
(2) Обхватът на началната проверка се определя в проекта и включва най-малко:
1. външен преглед за съответствие с проекта;
2. оценка за качество на изпълнението;
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3. оценка за съответствие на съпротивлението
на заземителите и за качество на електрическите връзки;
4. проверка на доставените мълниеприемници преди и след инсталирането им съгласно
указанията на производителите – за мълниеприемници с изпреварващо действие.
(3) Използваните при проверките средства
за измерване трябва да съответстват на изискванията на приложимите за тях европейски
стандарти.
(4) Началната проверка се извършва от
квалифицирани лица, компетентни в областта
на проверката, от персонала на изпълнителя на
мълниезащитната уредба (строителя на обекта)
или от външни специалисти.
(5) След завършване на началната проверка
се изготвя доклад за резултатите от нея – начален доклад, който се комплектува с протоколите
за проведените измервания и се подписва от
лицата, извършили проверката.
Чл. 174. Всички дефекти или пропуски,
установени при началната проверка, трябва
да бъдат отстранени, преди изпълнителят да
обяви, че мълниезащитната уредбата отговаря
на изискванията.
Чл. 175. При приемането и въвеждането в
експлоатация на мълниезащитната уредба изпълнителят представя на възложителя (собственика) на сградата, съоръжението или откритото
пространство техническо досие, което съдържа
най-малко следната документация:
1. основните технически данни на мълние
защитната уредба;
2. екзекутивите (окончателните чертежи и
схеми) на мълниезащитната уредба, в т.ч. на
елементите, разположени в земята;
3. актове за скрити работи за елементите
на заземителите;
4. актове за скрити работи за елементите
на токоотводите, когато те не са достъпни за
визуален контрол, например когато са разположени зад фасадни елементи;
5. начален доклад съгласно чл. 173, ал. 5;
6. указания за поддържане на мълниезащитната уредба в експлоатация.
Г л а в а

с е д м а

ПОДДЪРЖАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ
УРЕДБИ
Чл. 176. (1) Поддържането на мълниезащитните уредби се организира от собственика или
ползвателя на съответния обект.
(2) За мълниезащитните уредби в експлоатация се извършват периодични и извънредни
проверки за установяване на техническото им
състояние.
Чл. 177. (1) Сроковете за извършване на
периодични проверки на мълниезащитните
уредби и техният обхват се определят в проекта
съобразно експлоатационните условия.
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(2) Сроковете по ал. 1 не могат да бъдат
по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и
за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво
на мълниезащита І);
2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и
за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво
на мълниезащита ІІ);
3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория
на мълниезащита и за мълниезащитни уредби
от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).
(3) Периодичните проверки включват наймалко:
1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
2. измерване на съпротивлението на заземителите.
(4) Използваните при периодичните проверки
средства за измерване трябва да съответстват
на изискванията на приложимите за тях европейски стандарти.
Чл. 178. (1) Периодичните проверки се извършват от квалифицирани лица, компетентни
в областта на проверката, от персонала на
собственика или ползвателя на обекта или от
външни специалисти.
(2) След завършване на периодичната
проверка се изготвя доклад за резултатите от
нея – периодичен доклад, който се комплектува с протоколите за проведените измервания и
се подписва от лицата, извършили проверката.
(3) Периодичният доклад може да съдържа
препоръки за поправки и/или за усъвършенствания с цел привеждане на мълниезащитната
уредба в съответствие с изискванията, ако е
необходимо.
Чл. 179. Извънредни проверки на мълние
защитните уредби се извършват при стихийни
бедствия с нанесени поражения на сградата
(съоръжението), след пряко попадение на
мълния върху мълниезащитната уредба,
както и при ремонтни и други строителни и
монтажни работи, които могат да се отразят
негативно върху състоянието на мълниезащитната уредба.
Чл. 180. (1) Установените при периодичните
и извънредните проверки несъответствия се
регистрират в техническото досие на мълние
защитната уредба по чл. 175 и се предприемат
съответните мерки за отстраняването им в
най-кратки срокове.
(2) Техническото досие на мълниезащитната
уредба в експлоатация се допълва със:
1. докладите за резултатите от периодичните
и извънредните проверки;
2. данни за извършените промени и ремонти.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Мълниезащита“ е комплекс от технически мероприятия и средства за защита от
опасни и вредни въздействия на мълнии, с
които се осигурява безопасността на хората и
на домашните животни, както и опазването на
сградите, съоръженията, машините, материалите
и др. от разрушаване, пожари, взривове и други
увреждания (щети).
2. „Пряко попадение на мълния“ е непосредствен контакт на мълнията с даден обект,
съпроводен с протичане на тока на мълнията
през обекта.
3. „Непряко (индиректно) попадение на
мълния“ е попадение на мълнията в близост
до защитавания обект или върху мрежи за
обществени услуги, навлизащи в защитавания
обект, или върху земята.
4. „Точка на срещане“ („точка на попадение“) е точка, в която мълнията среща земята,
сградата, съоръжението или мълниезащитната
уредба.
5. „Удар на мълния“ е единичен електрически разряд по време на разряд на мълния
към земята.
6. „Плътност на попаденията“ („плътност
на поразяване от мълния“) е средногодишният
брой на срещанията на 1 km2.
7. „Интензивност на мълниеносната дейност“
е средногодишният брой на мълниите на 1 km2.
8. „Ток на мълнията“ е токът, протичащ в
точката на попадение на мълнията.
9. „Електромагнитна индукция“ е допълнително въздействие на мълнията, обусловено от
индуктиране на напрежение в токопроводими
части на обекта, при пряко попадение на мълнията в близост до обекта.
10. „Електростатична индукция“ е допълнително въздействие на мълнията, обусловено
от индуктирането на статични електрически
заряди в надземни обекти, което може да
предизвика искрене или опасни потенциали с
електрически разряд.
11. „Внасяне на опасни потенциали“ е
пренасяне на причинени от мълния високи
потенциали в обекта по външни метални комуникации (естакади, монорелси, тръбопроводи,
електрически кабели с метални обвивки и др.).
12. „Мълниезащитна уредба“ (абревиатурата на английски език е LPS) е комплектна
уредба, която осигурява защитата на сградата,
външното съоръжение или откритото пространство срещу въздействията на мълнии. Тя
се състои от външна мълниезащитна уредба,
която осигурява защита при преки попадения
на мълния, и вътрешна мълниезащитна уредба,
която осигурява защита от вторични явления,
свързани с попадения на мълнии.
13. „Изолирана външна мълниезащитна
уредба“ е външна мълниезащитна уредба, чиито елементи (мълниеприемник и токоотвод)
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са разположени по такъв начин, че пътят на
тока на мълнията да няма контакт със защитавания обект.
14. „Неизолирана външна мълниезащитна
уредба“ е външна мълниезащитна уредба, чиито
елементи са разположени по такъв начин, че
пътят на тока на мълнията може да бъде в
контакт със защитавания обект.
15. „Конвенционален мълниеприемник“ е
устройство за приемане на пряко попадение
на мълния от типа на метален прът, въже или
мрежа.
16. „Мълниеприемник с изпреварващо
действие“ е устройство за приемане на пряко
попадение на мълния, оборудвано със система
за изпреварваща йонна емисия, чието изпреварващо действие се определя чрез сравняване
с действието на конвенционален мълниеприемник, поставен при същите условия.
17. „Изпреварване на привличането“ е определена експериментално средна стойност на
разликата между моментите на привличане на
възходящ лидер за мълниеприемник с изпреварващо действие по отношение на обикновен
прътов мълниеприемник. Изразява се в ms.
18. „Токоотвод“ е част от външна мълние
защитна уредба, предназначена да отвежда
тока на мълнията от мълниеприемника до
заземителната уредба (заземителя).
19. „Заземителна уредба (заземител)“ е част
от външна мълниезащитна уредба, предназначена да отвежда и разпределя тока на мълнията
в земята.
20. „Заземителен електрод“ е елемент или
съвкупност от елементи на заземителя, които
осигуряват пряк електрически контакт със
земята.
21. „Съпротивление на заземител“ е електрическото съпротивление между измервателна
клема и земя. То е равно на отношението на
повишението на потенциала на измервателната клема спрямо потенциала на безкрайно
отдалечена точка и тока, който протича през
заземителя.
22. „Измервателна клема“ е устройство за
разединяване на заземител от останалата част
на мълниезащитната уредба при измерване на
съпротивлението на заземителя спрямо земя.
23. „Мълниеотвод“ е система, състояща се
от мълниеприемник, токоотвод и заземител.
24. „Външно съоръжение“ е самостоятелно
разположено наземно съоръжение, например
водоохладителна кула, силозна кула, мачта с
прожектори за осветление на стадиони, антенна
мачта на радио- или телевизионен предавател.
25. „Външни (достъпни) токопроводими
части“ са метални части, входящи във или
изходящи от защитавания обект, като инсталации, метални елементи на кабели, метални
тръби и др., през които може да протича част
от тока на мълния.
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26. „Метални конструкции“ са метални части
на защитавания обект, които могат да създадат
път на тока на мълнията, като тръбопроводи,
стълбища, направляващи релси на елеватори и
асансьори, пилони, вентилационни и отоплителни тръби и тръби на климатична инсталация,
непрекъсната стоманена арматура и др.
27. „Мълниезащитна зона“ (абревиатурата на
английски език е LPZ) е зона, в която електромагнитната окръжаваща среда е определена, при
това границите на мълниезащитната зона не
са непременно физическите граници, например
стени, под или таван.
28. „Изравняване на потенциалите за мълниезащита“ е взаимно свързване на метални
части на мълниезащитната уредба чрез директни връзки или чрез устройства за защита
от пренапрежения с цел намаляване на разликите в потенциалите, предизвикани от тока
на мълнията.
29. „Магнитен екран“ е затворена метална мрежа или непрекъснат екран, обхващащ
защитавания обект или част от него, с цел
намаляване на отказите в захранващите и информационните мрежи.
30. „Безопасно разстояние“ е минималното
разстояние между две токопроводими части в
рамките на защитавания обект, при което няма
опасно образуване на искри.
31. „Разделително разстояние“ е разстоянието
между две токопроводими части, при което
не може да настъпи опасно искрообразуване.
32. „Устройство за защита от пренапрежения“ (абревиатурата на английски език е SPD)
е устройство, предназначено да ограничава
преходните пренапрежения и да отклонява
импулсните токове на претоварване между две
части, като искров разрядник, арестер.
33. „Ниво на мълниезащита“ (означението
на английски език NP) е способ за изразяване
на ефективността на мълниезащитните уредби
съобразно вероятността проектните минимални
и максимални стойности на параметрите на
тока на мълния да не бъдат надхвърлени при
естествено възникващи мълнии. Нивата на
мълниезащита се означават с римски цифри
от I до IV.
34. „Клас на мълниезащитна уредба“ е способ
за класифициране на мълниезащитните уредби
според нивото на мълниезащита, за което са
проектирани. Означенията на класовете са
както на нивата на мълниезащита.
35. „Електрозахранваща мрежа“ е мрежа,
включваща компоненти със захранване ниско
напрежение, а в някои случаи и електронни
компоненти.
36. „Електронна мрежа“ е мрежа, включваща чувствителни електронни компоненти,
като комуникационно оборудване, компютри,
контролно-измервателни прибори, радиосистеми, електронни захранващи устройства и др.
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37. „Комуникационна мрежа“ е мрежа, предназначена за комуникация между оборудване,
което може да е разположено в отделни сгради
и външни съоръжения, например телефонни
линии, линии за обмен на данни.
38. „Отказ на електрозахранващи, електронни
и комуникационни мрежи“ е трайно повреждане
на електрически, електронни и комуникационни мрежи, дължащо се на електромагнитните
ефекти на мълния.
39. „Мрежи за обществени услуги“ са мрежи,
които осъществяват физически връзки между:
а) трансформаторен пост и сграда на потребител – за електрозахранваща мрежа;
б) сграда за телекомуникация и сграда на
потребител или между две сгради на потребители – за комуникационна мрежа;
в) сграда за телекомуникация или сграда
на потребител и разпределителен възел, или
между два разпределителни възела – за комуникационна мрежа;
40. „Сгради и външни съоръжения, опасни
за околната среда“ са сгради и външни съоръжения, които могат да излъчат биологични,
химични или радиоактивни емисии вследствие
на попадение на мълния.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 18,
ал. 1 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на
територията.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 8 от
2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства (обн., ДВ,
бр. 6 от 2005 г.; изм., бр. 35 от 2010 г.).
§ 4. (1) Започналите производства по одобряване 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 внасяне
на инвестиционния проект за одобряване от
компетентния орган.
§ 5. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена на
информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество
и за установяване на процедурите, свързани с
предлагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр. 64 от
2004 г.; посл. изм., бр. 48 от 2009 г.), с което
е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с
Директива 98/48/ЕС.
Министър: Р. Плевнелиев
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Данни за мълниеносната дейност
Таблица 1
Станция

ВЕСТНИК

Таблица 2
Станция

Интензивност
на мълниеносната дейност в
часове за година

Средногодишен брой на
мълниите на
1 km 2

1

2

3

51,94

6

Враца

108,26

15

Кнежа

76,44

9

Оряхово

57,81

6

Средногодишен брой
на дните

БРОЙ 6

Грамада

Грамада

25,7

Враца

36,5

Кнежа

30,3

Оряхово

27,4

Долна Митрополия

34,9

Долна
Митрополия

75,98

9

Ловеч

30,8

Ловеч

66,56

12

Севлиево

32,7

Севлиево

85,07

9

Велико Търново

29,1

74,19

9

Свищов

26,2

Велико
Търново

Русе

28,2

Свищов

40,91

6

Разград

26,3

Русе

54,55

6

Силистра

23,3

Разград

56,98

6

Шумен

26,3

Силистра

36,78

3

Шумен

56,87

6

Добрич

20,5

Добрич

43,17

6

Варна

20,1

Варна

40,57

6

Бургас

21,8

Бургас

32,32

3

Ахтопол

18,6

Ахтопол

41,62

6

Карнобат

27,6

Карнобат

59,14

6

Елхово

24,1

Елхово

33,77

3

Сливен

30,5

Сливен

55,06

6

Стара Загора

23,8

Стара Загора

53,75

6

Чирпан

39,5

Чирпан

88,83

12

Казанлък

29,9

Казанлък

61,56

9

Хасково

23,2

Хасково

36,10

6

Свиленград

23,9

Свиленград

64,89

3

Кърджали

32,2

Кърджали

64,89

9

Райково

40,8

Райково

85,24

12

Пловдив

33,0

Пловдив

75,48

9

Ивайло

36,6

Ивайло

85,06

12

Благоевград

28,8

Благоевград

66,84

9

Сандански

39,2

Сандански

81,68

12

Кюстендил

35,2

Кюстендил

81,57

12

Ботевград

37,1

Ботевград

80,90

12

Ихтиман

30,1

Ихтиман

64,51

9

София – ХМС

38,5

Сфия – ХМС

80,40

12

Драгоман

34,2

Драгоман

73,02

9

Общо за страната:

29,6

Общо за
страната

62,62

5

Карта за райониране на територията на страната в зависимост от интензивността
на мълниеносната дейност в часове за година

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 3

БРОЙ 6
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Приложение № 3
към чл. 58, ал. 4, чл. 63, ал. 2, чл. 76,
чл. 116, ал. 3, чл. 124, ал. 2 и чл. 132, ал. 2
Използвани материали, форма и минимални
размери на проводници за мълниеприемници – проводници и пръти, на проводници за
токоотводи и на заземителни електроди
Таблица 1
Използвани материали, форма и минимално
сечение на мълниеприемници – проводници и
пръти, и на проводници за токоотводи
Вид
на материала
Мед

Форма

Плоска
плътна
Кръгла
плътна7)
Въже
Кръгла
плътна 3), 4)

Покалаена
мед1)

Алуминий

Алуминиева
сплав

Минимално
сечение,
mm 2

Забележки10)

50 8) Минимална дебелина
2 mm
50 8) Диаметър 8 mm
50 8) Минимален диаметър
на всяка жичка 1,7 mm
200 8) Диаметър 16 mm

Плоска
плътна
Кръгла
плътна7)
Въже

50 8) Минимална дебелина
2 mm
50 8) Диаметър 8 mm

Плоска
плътна
Кръгла
плътна
Въже

70 Минимална дебелина
3 mm
50 8) Диаметър 8 mm

Плоска
плътна
Кръгла
плътна7)
Въже

50 8) Минимална дебелина
2,5 mm
50 Диаметър 8 mm

Кръгла
плътна 3), 4)
Горещо
поцинкована
стомана 2)

Плоска
плътна
Кръгла
плътна 9)
Въже

Неръждаема
стомана 5)

Плоска
плътна
Кръгла
плътна 6)
Въже

Кръгла
плътна 3), 4) 9)

Кръгла
плътна 3), 4)

50 8) Минимален диаметър
на всяка жичка 1,7 mm

50 8) Минимален диаметър
на всяка жичка 1,7 mm
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Приложима само за преходен заземителен елемент
(земя/въздух).
5)
Хром > 16 %, никел > 8 %, въглерод < 0,07 %.
6)
За неръждаема стомана, положена в бетон, и/или
в пряк контакт с горими материали се препоръчва
да се увеличат размерите на 78 mm 2 (при диаметър
10 mm) за кръгла плътна стомана и на 75 mm 2 (при
минимална дебелина 3 mm) за плоска плътна стомана.
7)
За някои случаи, когато механичните въздействия не
са от значение, се допуска намаляване на сечението
50 mm 2 (при диаметър 8 mm) до 28 mm 2 (при диаметър
6 mm). Препоръчително е в такива случаи да се намали разстоянието между елементите за закрепване.
8)
Когато термичните и механичните съображения са
определящи, размерите могат да бъдат увеличени до
60 mm 2 за плоска плътна и 78 mm 2 за кръгла плътна
форма на материала.
9)
За специфична енергия 10 000 kJ/Ω минималното сечение
за избягване на стопяване е 16 mm2 мед, 25 mm2 алуминий,
50 mm 2 стомана и 50 mm 2 неръждаема стомана.
10)
Дебелината, широчината и диаметърът са с допустими отклонения ±10 %.
4)

Таблица 2
Използвани материали, форма и минимални
размери на заземителни електроди
Вид
на
материала

1
Мед

Форма

Минимални размери
заземителен
прът,
mm

2

3

заземителен
проводник

заземителна
шина,
mm

4

5

Допълнително
условие

6

Въже 3)

50
mm 2

Минимален
диаметър
на всяка
жичка
1,7 mm

50 8) Минимален диаметър
на всяка жичка 1,7 mm
200 8) Диаметър 16 mm

Кръгла
плътна 3)

50
mm 2

Диаметър
8 mm

50 8) Минимална дебелина
2,5 mm
50 Диаметър 8 mm

Плоска
плътна 3)

50
mm 2

Минимална
дебелина
2 mm

50 8) Минимален диаметър
на телта 1,7 mm
200 8) Диаметър 16 mm

Кръгла
плътна

158)

Тръба

20

50 8) Минимална дебелина
2 mm
50 Диаметър 8 mm
70 8) Минимален диаметър
на телта 1,7 mm
200 8) Диаметър 16 mm

Горещо- или галванично покалаена с дебелина на
покритието най-малко 1 μm.
2)
Покритието да бъде гладко, непрекъснато и без
механични остатъци от подготвителни вани, с минимална дебелина 50 μm.
3)
Приложима само за пръти. За приложения, при
които не са критични механични въздействия, като
вятър. Може да се използва като мълниеприемник
с диаметър 10 mm и максимална дължина 1 m с допълнително закрепване.
1)

ВЕСТНИК

Минимална
дебелина
на стената 2 mm

Плоча
плътна

500 x 500 Минимална
дебелина
2 mm

Решетка

600 x 600 Сечение
25 mm
x 2 mm;
минимална
дължина
на решетката
4,8 m

БРОЙ 6
1
Стомана

2
Кръгла
плътна
поцинко
вана1), 2)
Тръба
поцинкована1),2)
Лента
плътна
поцинкована1)
Плоча
плътна
поцинкована1)
Решетка
поцинкована1)
Кръгла
плътна
помеднена с
обвивка4)
Кръгла
плътна
без покритие 5)
Без покритие
или
плоска
плътна
поцинкована 5), 6)
Въже
поцинковано 5), 6)

ДЪРЖАВЕН
3
169)

4
. 10 mm

5

6
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Приложение № 4
към чл. 94, ал. 1
Опростена процедура за изчисляване на
риска от мълнии

25

14

Минимална дебелина на
стената
2 mm
90 mm 2
Минимална
дебелина
3 mm
500 x 500 Минимална
дебелина
3 mm
600 x 600 30 mm x
3 mm сечение
250 μm
минимално покритие обвивка мед
99,9 %
. 10 mm
Минимална
дебелина
3 mm
75 mm 2

70 mm 2

Минимален диаметър на
телта
1,7 mm

Поцин50 x
кован
50 x 3
кръстат
профил1)
НеКръгла
15
. 10 mm
Миниръж- плътна
мална
даема Плоска
100
дебелина
стоплътна
mm 2
2 mm
мана7)
1)
Покритието да бъде гладко, непрекъснато и без
механични остатъци от подготвителни вани, с минимална дебелина 50 μm за кръгла и 70 μm за плоска
форма на материала.
2)
Резбите трябва да са изпълнени преди поцинковането.
3)
Могат да бъдат и калайдисани.
4)
Подходящо е медта да бъде свързана със стоманата
по неразрушим начин, например помедняване.
5)
Допуска се само ако е напълно покрита с бетон.
6)
Допуска се в частите на фундамента, които са в
непосредствен контакт със земята, само когато на
интервали, най-много през всеки 5 m е сигурно
свързана към стоманената арматура (на фундамента).
7)
Хром ≥ 16 %, никел ≥ 5 %, молибден ≥ 2 %, въглерод < 0,08 %.
8)
В обосновани случаи се допуска диаметър 12 mm.
9)
Възможно е използване на преходни заземителни
електроди за прехода земя/въздух между заземител и
токоотвод.

1. Общи положения
1.1. Област на приложение
Процедурата е разработена въз основа на френското ръководство UTE C 17-108, което е одобрено
на 19 юни 2006 г. от Комисия UF81 „Защита на
сгради и външни съоръжения от мълнии“ и Комисия 37AB „Компоненти и устройства за защита
от пренапрежения“. Използвани са възприетите в
нашата страна термини, като в случаите на някои
нови за нормативната ни уредба величини и техните означения, за които досега няма официални
преводи на български език, са приети означенията на английски език, които се различават от
означенията в аналогични текстове на френски
или немски език.
Процедурата е свързана с опростена оценка на
риска от мълнии, тъй като включва само ограничен
брой параметри в сравнение с пълния набор от
инструменти за оценка на риска при попадения
на мълнии, описан в специализираните стандарти.
Процедурата може да се прилага за оценка на
риска при попадения на мълнии върху:
– сгради и външни съоръжения;
– мрежи за обществени услуги (електрозахранващи, тръбопроводни и други подобни мрежи),
свързани със сгради и външни съоръжения.
Процедурата е приложима за сгради и външни
съоръжения, за които рискът от пожар е:
– нисък или нормален, независимо от риска
от паника, или
– висок, но рискът от паника е нисък.
Процедурата не е приложима за сгради и
външни съоръжения, които съдържат експлозивни атмосфери или материали, както и за такива,
представляващи опасност за околната среда.
Процедурата не се отнася за оценка на риска,
пораждан за електрическите уредби и за оборудването, свързано към мрежите за обществени услуги.
След като бъде определена границата на максималния допустим риск, процедурата подпомага
избора на подходящи защитни мерки с цел намаляване на риска до стойност, по-малка или равна
на допустимата стойност.
1.2. Използвани термини и определения
За целите на процедурата се използват термините и техните определения, дадени в допълнителната разпоредба на наредбата. За улеснение при
ползването на процедурата са дадени пояснения
към някои термини, както следва:
1.2.1. Вреди и загуби
Токът на мълнията е източник на вреди и
загуби, които се разглеждат като резултат от
въздействия върху:
– сгради и външни съоръжения;
– мрежи за обществени услуги, свързани със
сгради и външни съоръжения.
1.2.2. Риск и компоненти на риска
Риск (R) е стойността на вероятните средногодишни загуби. За всеки вид загуби, които могат да
възникнат в сгради и външни съоръжения, трябва
да бъде оценен съответният риск:
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– R1 – риск от загуба на човешки живот;
– R2 – риск от загуба на услуги от мрежи за
обществени услуги;
– R3 – риск от загуба на културно наследство.
Всеки риск R е сума от компонентите на риска RD и RI.
RD е компонент на риска, отнасящ се до физическите вреди в резултат на опасно искрене в
сгради и външни съоръжения, водещо до пожар
или пълно или частично разрушаване на сградите
и външните съоръжения.
RI е компонент на риска, отнасящ се до физически вреди (пожар или пълно или частично
разрушаване) в резултат на опасно искрене между
вътрешната инсталация и металните части, които
обикновено са разположени при входната точка
(въвода) на линията в сгради и външни съоръжения), възникващи от токовете от мълнии, пренасяни
през или по входящите в сградите и външните
съоръжения мрежи за обществени услуги.
1.2.3. Състав на компонентите на риска:
R1 – Риск от загуба на човешки живот
R1 = RD1 + RI1
(1);
R2 – Риск от загуба на услуги от мрежи за
обществени услуги
R2 = RD2 + RI2
(2);
R3 – Риск от загуба на културно наследство
R3 = RD3 + RI3
(3).
2. Оценка на риска
2.1. Оценката на риска се извършва в следната
последователност:
2.1.1. идентификация на обекта, подлежащ на
защита, и на неговите характеристики, включително
съществуващи мълниезащитни уредби;
2.1.2. идентификация на всички рискове, разглеждани за този обект (от R1 до R3);
2.1.3. оценка на разглежданите рискове (от
R1 до R3);
2.1.4. оценка на необходимостта от защита чрез
сравняване на получените рискове (от R1 до R3)
с допустимия риск RT.
2.2. Допустимият риск RT е еквивалентен на
10-5 – за риск R1, и на 10-3 – за рискове R2 и R3.
2.3. Оценка на необходимостта от мълниезащита
За всеки от разглежданите рискове трябва да
се изпълнят следните етапи на оценка:
– идентификация на компонентите на риска
R D и R I;
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– идентификация на общия риск R;
– идентификация на допустимия риск RT;
– сравняване на риска R с допустимия риск RT.
2.4. Когато R ≤ RT, не е необходима мълниезащита (когато сградата или външното съоръжение
вече има инсталирана мълниезащита, не се налага
допълнителна защита).
Когато R > RT, трябва да се предприемат защитни мерки (мълниеотводи и/или устройства за
защита от пренапрежения на въвода на мрежите
за обществени услуги в защитавания обект), за да
се осигури R ≤ RT за всички рискове, на които е
подложен обектът.
3. Определяне на компонентите на риска за
сгради и външни съоръжения
3.1. Основно уравнение
Всеки компонент на риска (RD, RI) може да
се изрази посредством следното общо уравнение:
RD = ND PD LD
(4),
RI = NI PI LI
(5),
където:
ND или I е броят на опасните събития (приложение А);
PD или I – вероятността за възникване на вреда
вследствие на опасно събитие (приложение Б);
LD или I са загубите вследствие на възникналата
вреда (приложение В).
Броят ND или I на опасните събития зависи от
интензивността на мълниеносната дейност и от
физическите характеристики на защитавания обект,
от неговото обкръжение и от земята.
Вероятността за възникване на вреда PD или I
зависи както от характеристиките на защитавания
обект, така и от използваните защитни мерки.
Загубите LD или I зависят от предназначението и
функциите, които обектът изпълнява, от наличието
на хора, от вида на мрежите за обществени услуги
и стойността на компонентите им, засегнати от
вредата, и от мерките, предприети с цел намаляване на евентуалните загуби.
За риск 1, LD = LI е равно на h rf Lf;
за риск 2, LD = LI е равно на rf Lf и
за риск 3, LD = LI е равно на rf Lf,
където rf и h са определени в приложение В,
съответно в табл. В.1 и В.2.
3.2. Обобщаване на компонентите на риска за
сгради и външни съоръжения
Компонентите на риска за сгради и външни
съоръжения са обобщени в следната таблица:

Компоненти на риска за сгради и външни
съоръжения
Източник на щетата

Въздействие
върху сгради и
външни съоръжения

Въздействие върху входящи
мрежи за обществени услуги

Резултатен риск

Компоненти на риска за R 1

R D1 = N D PD h r f L f

R I1 = N I PI h r f L f

R 1 = R D1 = R I1

Компоненти на риска за R 2

R D2 = N D PD r f L f

R I2 = N I PI r f L f

R 2 = R D2 = R I2

Компоненти на риска за R 3

R D3 = N D PD r f L f

R I3 = N I PI r f L f

R 3 = R D3 = R I3
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Приложение А
Оценка на средногодишния брой n на опасните събития
A.1. Общи положения

Интензивността на мълниеносната дейност Ng
се определя като брой попадения на мълнии на
1 km2 за една година. Изчислява се по опростената
формула Ng . 0,1 Nk, където Nk е средногодишният
брой на дните с мълниеносна дейност (кероничното ниво).
A.2. Оценка на средногодишния брой попадения
на мълнии (плътността на попаденията) върху
сгради и външни съоръжения (ND)
ND се изчислява по формулата:
ND = Ng Ad Cd 10-6
(А.1).
Сгради и външни съоръжения с правоъгълна
форма
За самостоятелно разположени сгради и външни
съоръжения с правоъгълна форма и с дължина L,
широчина W и височина H, разположени на равен
участък земя, еквивалентната изложена площ на
повърхността е равна на:
Ad = LW + 6 H (L + W) + 9π (H)2 (А.2).
L, W и H се задават в метри и са съответните
размери на сградата или външното съоръжение,
за което се прави изчислението.
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2

Сгради и външни съоръжения, заобиколени от обекти или дървета с височина
както на сградите и външните съоръжения или по-малка от нея
Самостоятелни сгради и външни съоръжения, до които няма близкостоящи
други обекти (в радиус, равен на 3H или
3Hp, в зависимост от случая)
Самостоятелни сгради и външни съоръжения, разположени на върха на хълм
или възвишение

0,5

1,0

2,0

A.4. Оценка на средногодишния брой на попаденията върху мрежи за обществени услуги (NI)
NI се изчислява по формулата:
NI = Ng AI Cd 10-6
(А.3),
където:
Ng е плътността на попаденията на мълнии
(брой попадения на km2 за една година);
AI – еквивалентната изложена площ на повърхността, където може да попадне мълния върху
мрежи за обществени услуги, m2 (табл. A.2);
Cd – параметърът на разположението за мрежи
за обществени услуги (табл. A.2); този параметър
обикновено се приема за равен и за мрежи за обществени услуги, и за сгради и външни съоръжения.
Таблица A.2

Еквивалентни изложени площи AI като функция
на характеристиките на мрежите за обществени услуги
Площ

Въздушна

Подземна

AI

= 14,400

= 6,600

Приложение Б
Оценка на вероятността за вреди по сгради
и външни съоръжения
Фигура A1 – Еквивалентна изложена площ на
повърхността Ad за самостоятелно разположена
сграда и външно съоръжение
Сгради и външни съоръжения с кула
За сгради и външни съоръжения с кула приблизителната изчислителна стойност на еквивалентната
изложена площ на повърхността Ad е по-голямото
число между стойността, изчислена без кулата, и
9π (Hp)2, където Hp е височината на кулата.
A.3. Относително разположение на сгради и
външни съоръжения
Относителното разположение на сгради и
външни съоръжения се определя от заобикалящите ги обекти или от съответното излагане на
сградите и външните съоръжения на мълнии и се
взема под внимание посредством параметъра за
разположението Cd (табл. A.1).
Таблица A.1
Параметър за разположението Cd
Относително разположение

Cd

1

2

Сгради и външни съоръжения, заобиколени от по-високи обекти или дървета

0,25

Б.1. Вероятност PD, че попадението на мълния
върху сгради и външни съоръжения ще доведе до
физически вреди.
Стойностите на вероятностите PD като функция
на нивата на мълниезащита са дадени в табл. Б.1.
Таблица Б.1

Стойности на вероятностите PD като функция на нивата на мълниезащита
Ниво на мълниезащита

PD

Сгради и външни съоръжения без мълниезащита

1

IV
III
II
I

0,2
0,1
0,05
0,02

Б.2. Вероятност PI, че попадението на мълния
върху мрежи за обществени услуги ще доведе до
физически вреди.
Стойностите на вероятностите PI за физически
вреди поради попадение върху входяща мрежа за
обществени услуги зависят от инсталираното при
въвода устройство за защита от пренапрежения,
което трябва да осигурява изравняване на потен-
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циалите. Когато няма специални изисквания, е
задължително поставянето на устройство за защита
от пренапрежения от клас I.
Стойностите на вероятностите PI като функция
на нивата на мълниезащита и наличието на устройство за защита от пренапрежения са дадени
в табл. Б.2.
Таблица Б.2

Стойности на вероятностите PI като функция
на нивата на мълниезащита и наличие на устройство за защита от пренапрежения
Ниво на мълниезащита N P

PI

Без устройство за защита от пренапрежения при входа (въвода) на
линиите на мрежи за обществени услуги в сгради и външни съоръжения

1

IV и III

0,03

II

0,02

I

0,01

Устройството за защита от пренапрежения
спомага за намаляване на риска в зависимост от
това, какъв ток на мълния може да понесе, и в
зависимост от нивото на мълниезащита, за което
е проектирана мълниезащитната уредба.
За еднополюсно устройство за защита от пренапрежения с Iimp ≥ 12,5 kA се избира P = 0,03,
независимо от стойността на NP.
Ако това не е достатъчно, за да се намали рискът и е необходима вероятност PI < 0,03, трябва
да се изчисли оразмеряването на еднополюсното
устройство за защита от пренапрежения посредством следните формули:
NP I: Iimp = 100/(m x n)
(Б.1),
NP II: Iimp = 75/(m x n)
(Б.2),
където:
m е броят на електрическите линии (без комуникационните линии) и металните тръби, свързани
към мълниезащитната уредба;
n – броят на проводниците във всяка линия.

Приложение В
Оценка на загубите L в сгради и външни
съоръжения
В.1. Загуба на човешки живот (риск R1)
LD = LI = h rf Lf
(В.1).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1, на
h – в табл. В.2, и на Lf – в табл. В.3.
Таблица В.1

Стойности на rf
Риск за пожар

rf

Висок

10 -1

Обичаен

10 -2

Нисък

10 -3
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Таблица В.2

Стойности на h
Видове опасности за хората

h

Неопределена опасност

1

Ниско ниво на паника (например сгради и
външни съоръжения, разположени само на
два етажа, като хората в тях са по-малко
от 100 човека)
Средно ниво на паника (например сгради и
външни съоръжения, проектирани за културни или спортни мероприятия, с общ брой
на хората в тях между 100 и 1000 човека)
Затруднена евакуация (например сгради и
външни съоръжения, в които има хора със
затруднения – болници и др. под.)
Високо ниво на паника (например сгради
и външни съоръжения, проектирани за
културни или спортни мероприятия, с брой
на посетителите в тях над 1000 човека)

2

5

5

10

Таблица В.3

Стойности на Lf за риск R1
Населеност на сградите и външните съоръжения

Lf

Нормално населени сгради и външни 10 -1
съоръжения
Ненаселени сгради и външни съоръжения 10 -2
В.2. Недопустими загуби на мрежи за обществени услуги (риск R2)
LD = LI = rf Lf
(В.2).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1, а на
Lf – в табл. В.4.
Таблица В.4

Стойности на Lf за риск R2
Видове мрежи за обществени услуги
Газ, вода

Lf
10 -1

Телевизия, комуникации, електроенерге- 10 -2
тика, радио
В.3. Невъзстановими загуби на културно наследство (риск R3)
LD = LI = rf 10-1
(В.3).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1.

Приложение Г
Практически пример
С този пример се показва как се пресмята само
риск R1 (загуба на човешки живот) за сграда с кула.
Примерът не може да се отнесе за исторически паметник, защото в такъв случай би било
необходимо да се вземе под внимание и да се
изчисли и риск R3.
За целите на примера се използват следните
данни:
Ng = 2 попадения на km2 средногодишно.
Размери на сградата: L = 30 m, W = 15 m,
H = 10 m.
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Височина на кулата – 40 m.
Еквивалентната изложена площ на повърхността, изчислена в съответствие с приложение А:
Ad = 45 239 m2 (т. A.2).
Cd = 1 за самостоятелен обект (табл. A.1).
Въз основа на горното: ND = 9,05 10-2 в съответствие с формулата по т. A.2.
Няма свързани линии (NI = 0);
rf = 10-2 (обикновен пожарен риск в съответствие с табл. В.1 на приложение В);
h = 2 (ниско ниво на паника в съответствие
с табл. В.2 на приложение В);
Lf = 10-1 (за сгради и външни съоръжения в
нормално населена територия в съответствие с
табл. В.3 на приложение В).
След това се правят няколко стъпки, за да се
стигне до подходящ избор на ниво на мълниезащита с цел спазване на съотношенията по т. 2.4
на опростената процедура.
Първа стъпка. Не е необходима защита при
преки попадения (PD = 1 съгласно табл. Б.1 на
приложение Б).
Изчислява се RD1 = NDPDhrfLf = 18,1 10-5 (таблицата от приложение № 4). Това е повече от
допустимия риск, който е равен на 10-5 (т. 2.2 на
опростената процедура).
Следователно е необходима мълниезащита, тъй
като е налице директен риск RD.
Втора стъпка. Необходима е мълниезащита.
Опитва се с прилагане на най-ниското ниво на
защита – ниво IV, за което се променя стойността на P D = 0,2. Това, при равни други условия, води до ново пресмятане на стойността на
R D1 = 3,62 10 -5. Резултатът все още е незадоволителен, тъй като тази стойност е по-голяма от
стойността на допустимия риск.
Трета стъпка. Опитва се с мълниезащита с
ниво III, което е по-високо от ниво IV. За това
се променя стойността на PD = 0,1, на която
съответства RD1 = 1,81 10-5. Резултатът все още
е незадоволителен, тъй като тази стойност е поголяма от стойността на допустимия риск.
Четвърта стъпка. Опитва се с мълниезащита с ниво II. За това се променя стойността на
PD = 0,05, на която съответства RD1 = 0,9 10-5. Този
резултат вече е задоволителен.
Заключение. За защита при директни попадения
на мълнии на разглежданата сграда е достатъчно
инсталиране на мълниезащитна уредба с ниво на
мълниезащита II.
Препоръки:
1. Не е необходимо във всички случаи непременно да се преминава последователно през всички
описани стъпки. С натрупване на практически
опит изчисленията ще могат да започват с ниво
на мълниезащита, близко до необходимото.
2. Когато към сградите и външните съоръжения
има присъединени мрежи за обществени услуги,
се прилага същата методология, но трябва да се
изчислят също и NI, както и RI1, и да се варира
със стойността на P с цел да се намали общият
риск до стойност, по-малка от допустимата.
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Приложение № 5
към чл. 110, ал. 2
Минимално защитно разстояние при изолирана мълниезащитна уредба
1. Чрез минималното защитно разстояние се
осигурява защита на хора и на домашни животни
от образуването на опасни електрически искри
при пряко попадение на мълния върху мълниезащитната уредба, както и защита на обектите от
разрушения и пожар.
2. Минималното защитно разстояние (S) се
определя по формулата:
S = ki

k L(m) ,
k
c

m

където:
ki е коефициент на електромагнитната индукция
в зависимост от избрания клас на мълниезащитната уредба; стойностите на ki са дадени в табл. 1;
Таблица 1
Клас на мълниезащитната
уредба
Коефициент k i

I

II

III и IV

0,1

0,075

0,05

km – коефициент, който зависи от материала
на изолиращата среда в мястото на изолирането;
стойностите на km са дадени в табл. 2;
Таблица 2
Материал на изолиращата Въздух
среда
Коефициент k m
1,0

Плътен
материал
0,5

kc – коефициент, който зависи от разпределението на тока на мълнията при оттичането му в
земята; kc се определя съгласно т. 3;
L(m) са разстоянията между точките на свързване в мълниезащитната уредба (мълниеприемници,
токоотводи и заземители) и точките за изравняване
на потенциалите; разстоянията L(m) се определят,
както следва:
– между заземителя и токоотводите и между
токоотводите и мълниеприемника/ците, когато
няма междини пръстеновидни проводници за изравняване на потенциалите (фиг. 2), като за тези
случаи L = h;
– между заземителя и първия пръстеновиден проводник за изравняване на потенциалите,
между два съседни пръстеновидни проводници
за изравняване на потенциалите и между последния пръстеновиден проводник за изравняване на
потенциалите и мълниеприемника/ците (фиг. 3),
като за тези случаи Li = hi.
3. Коефициентът kc се определя в зависимост от:
– вида на мълниеприемника, като обхватите
на стойностите са дадени в табл. 3;
Таблица 3
Тип на мълниеприемника
Коефициент kc
Ед и н и ч на м ъ л н иеп рием на
1,0
мачта
Мълниеприемен проводник 0,5 ÷ 1,0 (фиг. 1)
(въже)
Мълниеприемна мрежа
0,1 ÷ 1,0 (фиг. 2)
– наличието на пръстеновидни проводници за
изравняване на потенциалите.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

4. При мълниеприемен проводник (въже) коефициентът kc се определя съгласно фиг. 1.
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Потенциалната разлика между елементите на
сградата или нейната конструкция, от една страна,
и токоотводите – от друга, близо до повърхността
на терена (заземителя), е равна на нула, от което
следва, че и минималното защитно разстояние S
е равно на нула.
С нарастване на разстоянието от заземителя
във височина потенциалната разлика между всеки
по-висок хоризонтален контур за изравняване на
потенциалите или метален елемент от конструкцията на сградата и токоотвода се увеличава, поради
което трябва да се увеличава и минималното
защитно разстояние, както е показано на фиг. 4.

Фиг. 1. Определяне на коефициента kc при мълниеприемно въже
5. При мълниеприемна мрежа коефициентът kc
се определя съгласно формулата на фиг. 2.

Фиг. 4. Увеличаване на минималното защитно
разстояние S в зависимост от нарастването на
потенциалната разлика във височина
Фиг. 2. Определяне на коефициента kc при мълние
приемна мрежа без пръстеновидни проводници за
изравняване на потенциалите
6. При наличие на пръстеновидни проводници
за изравняване на потенциалите коефициентът kc
се определя съгласно формулата на фиг. 3.

11046

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № Із-3025
от 21 декември 2010 г.

за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и
зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната
сигурност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фиг. 3. Определяне на коефициента kc при наличие
на пръстеновидни проводници за изравняване на
потенциалите

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията
и редът за определяне на стратегическите зони
на стратегическите обекти и зоните, свързани
с изпълнението на стратегически дейности от
значение за националната сигурност.
Чл. 2. Стратегически зони са обособени части
от стратегическите обекти, в които нерегламентираното проникване или извеждането от
експлоатация на съществуващите устройства и
съоръжения в тях би застрашило или увредило
нормалното им функциониране.
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Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ЗОНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И
ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 3. (1) Ръководителите на стратегическите
обекти и възлагащите съответната стратегическа
дейност извършват анализ на производствената,
транспортната, комуникационната, оперативната и административната дейност в обекта,
имащи пряко отношение към извършване на
стратегическата дейност и функциониране на
стратегическия обект.
(2) След анализа по ал. 1 ръководителите на
стратегически обекти и възлагащите извършването на съответните стратегически дейности
определят периметри на зони, свързани със
стратегическите обекти, които следва да бъдат защитени, за да се гарантира нормалното
функциониране на стратегическите дейности
в обектите.
(3) Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите извършването на съответната
стратегическа дейност създават организация за
изграждане на физическа и информационна
защита на обектите, като осигуряват и необходимите за целта финансови средства.
(4) Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите извършването на съответната
стратегическа дейност в срока по § 3, ал. 2 от
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (ДВ, бр. 59 от 2009 г.)
предоставят на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) или на
оправомощени от него длъжности лица списък
на длъжностите в стратегическите обекти или
на стратегическите дейности, които изискват
достъп до стратегическите зони в тях.
(5) Списъкът на длъжностите в стратегическия обект или на дейностите, които изискват
достъп до стратегическите зони в тях, се актуализира и съгласува с председателя на ДАНС
или с оправомощени от него длъжностни лица
всяка година.
Чл. 4. След определяне на стратегическите
зони ръководителите на съответния стратегически обект или дейност са длъжни да изискат
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от органите на Министерството на вътрешните
работи или служба „Военна полиция“ – Министерство на отбраната, в рамките на тяхната
компетентност извършването на охранително
обследване на обекта или дейността с цел въвеждане на ограничителен режим на достъп и
определяне на мерките, гарантиращи неговата
физическа и информационна защита.
Чл. 5. (1) Резултатът от проведеното охранително обследване и предложените мерки за
защита се съгласуват с ДАНС.
(2) След получаване на положително становище от ДАНС предложените мерки за сигурност
на стратегическите зони стават задължителни
за изпълнение от страна на съответните ръководители.
Чл. 6. Окончателното определяне на стратегическите зони и зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, се извършва
със заповед на ръководителя на стратегическия
обект, съответно на възлагащия стратегическата
дейност.
Чл. 7. Достъпът до стратегическите зони
и зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, определени по реда на инструкцията, се осъществява след получаване от
съответното лице на разрешение за работа или
за извършване на конкретно възложена задача
и дейности в стратегически обекти.
Чл. 8. При извършването на дейности по
изпълнение на тази инструкция, свързани с
достъп до класифицирана информация, се
прилагат изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, приет с ПМС № 23 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм., бр. 7 и 101 от 2009 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Цв. Йовчев
465
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 484
от 9 септември 2010 г.
За подробен устройствен план – ПРЗ на м. НПЗ
Хаджи Димитър, кв. 6, УПИ ІІІ-917 – „за безвредно производство, складове и офиси“; ІV-1131 – „за
автосервиз, складове и офиси“; V-1119, 1120 – „за
офиси, работилници, сервиз за автомобили и строителни машини, гаражи, трафопост“ и улици по
о.т. 36Б-80-17; по о.т. 35А-10-11-12-13А-13-14; по о.т.
13А-13Б-78-79-80 и по о.т. 36А-36в-9-10.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 133, ал. 1
ЗУТ, § 6, т. 7 ПР ЗУТ, т. 21 (Пмс) от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-104 от 07.10.2008 г., т. 38, и № ЕС-Г-92 от
13.10.2009 г., т. 34, Столичният общински съвет
реши да приеме проект за:
1. План-извадка – план за регулация на м. НПЗ
Хаджи Димитър, кв. 6, УПИ ІІІ-917 – „за безвредно производство, складове и офиси“; ІV-1131 – „за
автосервиз, складове и офиси“; V-1119, 1120 – „за
офиси, работилници, сервиз за автомобили и
строителни машини, гаражи, трафопост“ и улици
по о.т. 36Б-80-17; по о.т. 35А-10-11-12-13А-13-14; по
о.т. 13А-13Б-78-79-80 и по о.т. 36А-36в-9-10 по червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения порект.
2. План-извадка – план за застрояване на м.
НПЗ Хаджи Димитър, кв. 6, УПИ ІІІ, ІV и V.
3. Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да
бъде обжалвано чрез район „Кремиковци“ пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от уведомяването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 567
от 21 октомври 2010 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Л-97/2008 г. от Людмил Божилов
Милчов с искане за допускане на устройствена
процедура – изработване на план за регулация и
застрояване за ПИ № 2637, местност Михово блато,
с. Кокаляне. Изработването на плана за регулация
и план за застрояване е допуснато с мотивирано
предписание на главния архитект на Столична
община на 25.02.2009 г. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предложеният проект за план за регулация
на местност Михово блато е по имотни граници,
като е създаден УПИ ІV-2637 за офиси и ателиета
от кв. 21а.

Обслужването на УПИ ІV-2637 – „За офиси и
ателиета“ е осигурено от нова улица от о.т. 106б
до о.т. 106д. Предвиденият проект за план за регулация и създаване на нова улица представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 6602-107/4/23.02.2010 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с Дирекция „Зелена
система“ – СО.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-120/22.12.2009 г., т. 40,
ЕС-Г-43/04.05.2010 г., т. 42.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, § 6, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г120/22.12.2009 г., т. 40, ЕС-Г-43/04.05. 2010 г., т. 42,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на
местност Михово блато. Създаване на УПИ IV2637 – „За офиси и ателиета“, създаване на нова
улица от о.т. 106б до о.т. 106д, кв. 21а, местност
Михово блато, с. Кокаляне, по червените и сините
линии и цифри съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
УПИ IV-2637 за офиси и ателиета, кв. 21а, местност
Михово блато, с. Кокаляне, съгласно приложения
проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
425

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 721
от 20 декември 2010 г.
За проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 1, УПИ I и
план за застрояване на кв. 1, УПИ I и кв. 2, УПИ
I, м. „Западен парк – представителна част“. Изработването на подробен устройствен план на м.
„Западен парк – представителна част“ е инициирано от Столичната община. С Решение № 352 от
11.05.2006 г. Столичният общински съвет е препоръчал предприемането на действия за намирането
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на нови по-ефективни начини за управлението на
Западния парк. Водещият мотив е създаването на
устройствени предпоставки за подобряване условията за рекреация, реализиране на съвременни
обекти на отдиха, спорта и атракциите и повишаване
нивото на стопанисване и поддържане на парка.
Конкретните цели в тази насока са: осигуряване
на възможност за инвестиционно проектиране и
изграждане на необходимата среда и нови форми
за отдих; възстановяване на традиционния атракционен център; устройството на територията на
парка в съответствие с предвижданията на общия
устройствен план; целесъобразно и по-ефективно
използване на природния ресурс и рекреативния
потенциал на територията; подобряване и обезопасяване на подходите към парка; актуализиране
на рамкиращата улична регулация и привеждането є в съответствие с постановките на общия
устройствен план; създаване на ПУП в пълния
му състав – застроителен и регулационен план,
с оглед осигуряване на изискващата се по закон
предпоставка за предоставяне на концесия на
парковата територия.
През 2007 г. за територията на парка са изработени и приети от Общинския експертен съвет по
устройство на територията предпроектни проучвания. С Решение № 777 от 26.07.2007 г. Столичният
общински съвет възлага на кмета на Столичната
община да започне подготвителни действия за
предоставянето на концесия за изграждане на
спортно-атракционни обекти и поддържане територията на Западен парк – представителна част,
съобразно направените проучвания.
До момента за Западния парк има само план
за регулация, одобрен със заповед № РД-09-50-510
от 11.10.1996 г. Настоящият ПУП представлява изменение на този регулационен план, наложено по
гореизложените причини, и план за застрояване,
какъвто досега нямаше изготвен и одобрен. Територията в обхвата на плана е общинска публична
собственост.
Подробният устройствен план – изменение на
план за регулация и план за застрояване (ИПР и
ПЗ), е изработен на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на заповед № РД-09-50-866 от 7.06.2010 г.
на главния архитект на СО при спазване реда по
чл. 128, ал. 1 ЗУТ за съобщаване на заповедта.
Възлагането е при спазване на Закона за обществените поръчки и чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за
малки обществени поръчки. Договорът за изработване е № НАГ-976 от 24.06.2010 г., а изпълнителят,
страна по договора – „Ситиарх“ – ЕООД. Предвид
обществената значимост на обекта, планът е изработен със средства от общинския бюджет.
Предвижданията на подробния устройствен
план са съобразени с устройствените зони по
ОУП и допустимите за тях функции и парамет
ри. Планът е в съответствие с програмата за
изпълнение на общия устройствен план, система
„Отдих“. Към проекта са изработени план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване. Изготвена е оценка
на растителността, заверена от дирекция „Зелена
система“ на СО. В съответствие с изискването на
чл. 62, ал. 9 ЗУТ е изработена и план-схема за разполагане на преместваемите обекти. В изпълнение
разпоредбите на чл. 12 ЗУЗСО и чл. 128, ал. 5 ЗУТ
проектопланът е подложен на обществено обсъждане по реда на раздел III от столичната Наредба
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за реда и начина за провеждане на обществените
обсъждания. Проведената дискусия и депозираното
становище подкрепят като цяло проектоплана.
Предвижданията на настоящия ПУП са такива,
че да осигурят оптималното и целесъобразното
съвместяване на две изисквания – икономична
осъществимост, от една страна, и осигуряване на
необходимите за населението условия за отдих, от
друга. Предвид това, неговото приемане ще подпомогне реализирането на общинската политика
по отношение отдиха и спорта на територията на
Столичната община.
Подробният устройствен план е разгледан от
Общинския експертен съвет по устройство на територията с протоколи № ЕС-Г-75 от 23.07.2010 г.
и № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г. и е обявен по реда на
чл. 128, ал. 2 ЗУТ. Възражения не са постъпили.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 108, ал. 2, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от 23.07.2010 г. и
№ ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г. Столичният общински
съвет реши да приеме проект за:
1. Изменение на план за регулация на м.
„3ападен парк“, кв. 1, УПИ I – Западен парк – за
парк, спорт и атракции, като се създава м. „3ападен парк – представителна част“, кв. 1, нов УПИ
І – Западен парк – за парк, спорт и атракции;
изменя се улица от о.т. 520а до о.т. 520б; закриват
се улица от о.т. 527ж – о.т. 525 – о.т. 526 до о.т. 527
и улица от о.т. 523 – о.т. 527 – о.т. 544а до о.т. 546б
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на кв. 1, УПИ I и кв. 2,
УПИ I, м. „Западен парк – представителна част“.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване в обхвата по т. 2.
4. План-схема за разполагане на преместваеми
обекти в обхвата по т. 2.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като може
да бъде обжалвано чрез район „Илинден“ пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от уведомяването.
5. Да бъде проучена възможността за изграждане на подземен паркинг със залесяване на ниска
растителност на мястото на базата на „Озеленяване“ – ЕАД, а при невъзможност, да бъде изграден
надземен паркинг, който да бъде изпълнен, като
бъде засадена висока растителност.
6. При отдаване на концесия да не се допусне
контролиран достъп в парка.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: А. Иванов

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 457
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка чл. 83, ал. 1 и
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кубрат, реши:
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Одобрява: подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническа инфраструктура – трасе на канализационната мрежа към
общински обект „Строителство и реконструкция на
вътрешна ВиК мрежа на гр. Кубрат и разширение
на ПСОВ“, съгласно приетата графична част на
документацията и списъка със засегнатите имоти и
координати на точките, представляваща неразделна
част от решението; подробни устройствени планове – планове за застрояване за помпена станция 1
в част от ПИ 40422.272.269 – разсадник; помпена
станция 2 в част от ПИ 40422.270.21 – нива – частна собственост, помпена станция 3 в част от ПИ
40422.501.610 – пасище; помпена станция 4 в част
от ПИ 40422.18.293 – пасище, всичките – по кадастралната карта на гр. Кубрат, към общински обект
„Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК
мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ“, съгласно приетата графична част на документацията,
представляваща неразделна част от решението.
Това решение подлежи на оспорване в срока
по АПК пред Административния съд – Разград.
11151

Председател: И. Яхов

ОБЩИНА КУКЛЕН
ЗАПОВЕД № 637
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 27, ал. 2 ЗОЗЗ, чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3,
чл. 29, ал. 2 ЗОС и чл. 60 АПК нареждам:
1. Отчуждавам в полза на община Куклен части
от имоти, собственост на физически и юридически лица, попадащи в хода на трасето на обект
„Отводняване на повърхностни води от южната
част на гр. Куклен – ІІ етап и корекция на дере“,
както следва:
1.1. имот № 024217, пасище-мера, засегната
площ от 236 кв. м и имот № 024216 със засегната
площ 214 кв. м двата имота в землище на гр.
Куклен, местност Свети Никола, и двата имота
с НТП пасище-мера, на наследници на Никола
Димитров Голаков: Вера Атанасова ТодороваДренкова, гр. Стамболийски, ул. Бачо Киро 1;
Ваня Тодорова Тодорова, Пловдив, ж. к. Тракия
96, вх. Е, ет. 2, ап. 6; Атанас Благоев Тодоров,
Пловдив, ж. к. Тракия 96, вх. Е, ет. 2, ап. 6; Добринка Добрева Димитрова, Пловдив, ул. Киев
21; Димитър Иванов Николов, Пловдив, ул. Киев
21; Стефанка Иванова Върбанова, с. Белащица,
ул. Пенчо Славейков 102, наследници на Запрян
Георгиев Рангелов: Илия Иванов Филипов, Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев 47, ет. 6, ап. 138;
Тодор Йорданов Калайджиев, Асеновград, ул.
Георги Бенковски 34; Румен Ангелов Гарджев,
Асеновград, ул. Георги Бенковски 34; Васил Петров
Василев, Пловдив, ул. Захаридово 26; Иван Петров
Калайджиев, Пловдив, ул. Пенчо Славейков 21;
наследници на Васил Петров (Петев) Арнаудов:
Димитрия Георгиева Арнаудова, с. Брани поле,
ул. Свобода 2; Йорданка Атанасова Арнаудова,
с. Брани поле, ул. Свобода 2; Бисерка Атанасова Цветкова, София, район „Триадица“, ул. Д-р
Стефан Сарафов 24, ет. 7, ап. 21; Елка Величкова
Маркачева, Пловдив, район „Южен“, ул. Кукуш
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9, ет. 1, ап. 1; Велина Величкова Гюрова, София,
район „Оборище“, ул. Проф. Асен Златаров 8; Верка
Петрова Панчова, Пловдив, район „Западен“, ул.
Голаш планина 8; Стефанка Илиева Арнаудова, с.
Брани поле, ул. Кирил и Методий 19; Екатерина
Василева Бояджиева, с. Брани поле, ул. Кирил
и Методий 19; Румяна Василева Желева, с. Брани поле, ул. Хан Аспарух 10; Стефана Иванова
Панова, гр. Куклен, ул. Бузлуджа 13; Димитър
Щилянов Толев, Пловдив, район „Южен“, ул.
Васил Ихчиев 52, ет. 1, ап. 3; Калина Атанасова
Диврова, Пловдив, район „Централен“, ул. Цар
Асен 32; Боян Петров Дивров, Пловдив, район
„Централен“, ул. Цар Асен 32; Иван Петров Дивров, Пловдив, район „Централен“, ул. Цар Асен 32;
Васил Иванов Петров, с. Брани поле, ул. Родопи
46; Гергина Иванова Михайлова, с. Брани поле, ул.
Тракия 5; Недялка Михайлова Стойчева, с. Брани
поле, ул. Весела 1; Васил Михайлов Георгиев, с.
Брани поле, ул. Климент Охридски 5; Недялка
Благоева Неделчева, Пловдив, район „Централен“,
ул. Петко Д. Петков 5; Благовеста Костадинова
Неделчева, Пловдив, район „Централен“, ул. Д-р
Рашко Петров 6; Елена Илиева Кръстева, Пловдив,
район „Западен“, ул. Елена 27; Недялка Любенова
Николова, Пловдив, район „Централен“, ул. Хан
Аспарух 81, ет. 3, ап. 6; дължимо обезщетение в
размер 675 лв.;
1.2. имоти № 023302, нива, местност Кушла,
землище на гр. Куклен, със засегната площ 56
кв. м и № 017166, местност Исака, землище на гр.
Куклен, със засегната площ 215 кв. м, собственост
на наследници на Атанас Тодоров Лозанов: Величка Иванова Лозанова, гр. Куклен, ул. Александър
Стамболийски 87; Атанас Тодоров Лозанов, гр.
Куклен, ул. Йордан Йовков 8Б; Васил Тодоров
Лозанов, гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски
87; Иван Димитров Жилов, Пловдив, ул. Георги
Икономов 41, ет. 1, ап. 1; Марияна Димитрова Жилова, с. Ново село, ул. 19-а № 3; Анка Димитрова
Жилова, с. Брестник, ул. Хан Аспарух 3; Атанас
Димитров Жилов, с. Брестник, ул. Хан Аспарух
3, при дължимо обезщетение 1220 лв.;
1.3. имот № 017160, нива, местност Рупа, зем
лище на гр. Куклен, със засегната площ 255 кв. м,
собственост на наследници на Хамид Османов
Алиев: Гюнер Хаджиоглу, Република Турция;
Ерден Хаджиоглу, Република Турция; Нурджан
Сабри Шерифова, Република Турция, при дължимо
обезщетение в размер 1147 лв.
2. Дължимите обезщетения, описани в т. 1, да
се преведат в ТБ „Инвестбанк“ – АД, обслужваща банка, клон Пловдив, адрес: Пловдив, ул. К.
Величков 2, при условията на чл. 29, ал. 2 ЗОС.
3. Дължимите обезщетения се изплащат след
изтичане на 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4. На основание чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив. Обжалването
може да бъде и само относно размера на определеното дължимо обезщетение.
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ЗАПОВЕД № 652
от 27 декември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 27, ал. 1 ЗОЗЗ, чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3,
чл. 29, ал. 2 ЗОС и чл. 60 АПК нареждам:
1. Отчуждавам в полза на община Куклен части
от имоти, собственост на физически и юридически лица, попадащи в хода на трасето на обект
„Отводняване на повърхностни води от южната
част на гр. Куклен – ІІ етап и корекция на дере“,
както следва :
1.1. имот № 023273, НТП – овощна градина,
местност Шабан дере, землище на гр. Куклен,
със засегната площ 147 кв.м и имот № 023274,
НТП – овощна градина, местност Шабан дере,
землище на гр. Куклен, със засегната площ 7 кв.м,
собственост на наследници на Иван Николов
Дончев – Вера Трайкова Дончева, София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър 117, вх. В, ет. 5,
ап. 66, Катерина Траева Иванова, гр. Куклен, ул.
Оборище 5, Мария Иванова Дончева, гр. Куклен,
ул. Опълченска 17, Диана Иванова Хоппе, гр. Куклен, ул. Опълченска 17, Трайчо Иванов Дончев,
гр. Куклен, ул. Опълченска 17, Василка Трайкова
Абаджиева, Пловдив, район „Източен“, ул. Варна
30, Никола Иванов Дончев, с. Катуница, ул. Гагарин 17, Кирил Иванов Дончев, гр. Куклен, ул.
Опълченска 19, Иван Андонов Дончев, Пловдив,
район „Южен“, ул. Македония 82, ет. 5, ап. 15,
Анка Андонова Бозова, гр. Куклен, ул. Теменужка
1 – дължимо обезщетение 386 лв.;
1.2. имоти № 023303, НТП – пасище-мера, местност Кушла, землище на гр. Куклен, със засегната
площ 40 кв.м и имот № 023304, НТП – пасищемера, местност Кушла, землище на гр. Куклен, със
засегната площ 110 кв.м, собственост на наследници на Ангел Савов Мирчев – Атанас Георгиев
Тосев, гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски
112, Йорданка Атанасова Вълчева, гр. Куклен ул.
Александър Стамболийски 114, Маргарита Атанасова Докторова, Пловдив, ул. Солунска 29, ет. 3,
ап. 9, Йорданка Василева Бойкинска, Пловдив, ул.
Богомил 33, ет. 6, ап. 16, Румен Василев Тавков,
Пловдив, ул. Горно броди 14, ет. 3, Георги Ангелов
Мирчев, гр. Куклен, ул. Хан Крум 15 – дължимо
обезщетение 225 лв.;
1.3. имот № 017164, НТП – нива, местност Иса
ка, землище на гр. Куклен, със засегната площ
148 кв.м и имот № 017171, НТП – нива, местност
Исака, землище на гр. Куклен, със засегната площ
176 кв.м, собственост на наследник на Георги
Теодосиев Лозанов – Теодосий Георгиев Лозанов,
Пловдив, ул. Сливница 7, ет. 1, ап. 3 – дължимо
обезщетение 1432 лв.;
1.4. имот № 017168, НТП – нива, местност
Исака, землище на гр. Куклен със засегната
площ 69 кв.м, собственост на наследници на
Иван Теодосиев Лозанов – Костадин Иванов
Лозанов, гр. Куклен, ул. Хан Аспарух 1, Траянка
Мойсеева Лозанова, гр. Куклен, ул. Добри Чинтулов 6, Веска Ангелова Аврамова, гр. Куклен,
ул. Добри Чинтулов 4, Мойсей Ангелов Лозанов,
гр. Куклен, ул. Добри Чинтулов 6, Борис Иванов
Лозанов, Пловдив, ул. Трети март 21, ет. 5, ап. 60,
Мария Димитрова Цонева, Пловдив, ул. Петър
Стоев 32, Веска Димитрова Монева, Пловдив,
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ул. Пере Тошев 28, Йорданка Иванова Колева,
София, район „Триадица“, ул. Балша 23, Мария
Иванова Понева, Пловдив, ж.к. Тракия 6, вх. Г,
ет. 8, ап. 30 – дължимо обезщетение 310 лв.;
1.5. имот № 024201, НТП – нива, местност Св.
Никола, землище на гр. Куклен, със засегната
площ 288 кв.м, собственост на наследници на Гоце
Танов Хаджиянев – Димитър Петров Бекриев, гр.
Куклен, ул. Хан Кубрат 11, Дафинка Атанасова
Христева, гр. Куклен, ул. Хан Кубрат 9, Георги
Атанасов Хаджиянев, гр. Куклен, ул. Мадарски
конник 7, Цветанка Миткова Хаджиянева, гр.
Куклен, ул. Стадиона 6, Мария Костадинова
Пандова, гр. Куклен, ул. Бузлуджа 10, Детелина
Костадинова Топалова, гр. Куклен, ул. Филип
Македонски 24, Атанас Костадинов Хаджиянев,
гр. Куклен, ул. Стадиона 6, Живко Борисов
Кърпачев, гр. Куклен, ул. Хан Кубрат 13, Елена
Андонова Кожухарова, Пловдив, бул. Княгиня
Мария-Луиза 23, ет. 1, ап. 1, Христо Андонов
Андонов, гр. Куклен, ул. Възраждане 11, Димитър
Кръстев Петков, София, бул. Христо Ботев 102,
ет. 6, ап.16, Ленко Кръстев Петков, гр.София, ж.к.
Гоце Делчев № 151, вх. Б, ет. 8, ап. 40; наследници
на Георги Иванов Фурнаджиев – Мария Георгиева Такиева, с. Владая, ул. Войнишко възстание
107, Гергана Иванова Драгоева, гр. Куклен, ул.
Демокрация 29, София Георгиева Кокалова, с. Ярлово, ул. 26 № 12; наследници на Атанас Георгиев
Кисов – Атанас Запрянов Кисьов, с. Брани поле,
ул. Оборище 7; Марин Запрянов Кисьов, с. Брани
поле, ул. Васил Левски 16; наследници на Георги
Попов Петков/Георги Петков Калоянов – Георги
Стоянов Калоянов, Пловдив, ул. Янко Сакъзов
65, ет. 2, ап. 11, Мария Ненчева Калоянова, София, ж.к. Гео Милев 244, Мария Русева Петрова,
София, ж.к. Младост 1 № 26, вх. 2, ет. 5, ап. 57,
Георги Русев Калоянов, София, ж.к. Гео Милев
№ 244, ет. 6, ап. 21, Иванка Ангелова Калоянова,
Пловдив, ул. Филип Македонски 51, вх. Б, ет. 3,
ап. 9, Зарко Асенов Калоянов, Пловдив, ул. Филип Македонски 51, вх. Б, ет. 2, ап. 4; наследници
на Петър Петров Пулев – Стоян Петров Пулев,
Пловдив, ул. Лазар Стоев 1, ет. 2, ап. 13, Петър
Димитров Пулев, Варна, ул. Аладжа манастир 21,
Веска Димитрова Николова, Варна, ул. Аладжа
Манастир 21, Марийка Георгиева Пулева, гр.
Елхово, ул. Ангел Кънчев 6.
2. Дължимите обезщетения, описани в т. 1,
да се преведат в обслужваща банка – ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пловдив, адрес Пловдив, ул.
К. Величков 2, при условията на чл. 29, ал. 2 ЗОС.
3. Дата, след която започва изплащане на обезщетението: 14-дневен срок след обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4. На основание чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив. Обжалването
може да бъде и само относно размера на определеното дължимо обезщетение.
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ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 543
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот по плана на с. Винище,
УПИ II, кв. 43, пл. № 193 община Монтана.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен имот, намиращ
се в с. Винище, УПИ II, кв. 43, пл. № 193, община
Монтана.
3. Определя метода на продажба на обекта по
т. 2 чрез публичен търг с явно наддаване с начална
цена 11 980 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 300 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга е
1198 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ по банкова сметка
на Община Монтана в „Общинска банка“ – АД,
клон Монтана, BG82SOMB91303347342102, BIC
SOMBBGSF.
6. Достигнатата тръжната цена на обекта се
облага с ДДС и се заплаща в деня на сключването
на договора по банкова сметка на Община Монтана в ТБ „Алианц България“ – АД, BG90BUIN
76613272690017, BIC BUINBGSF.
7. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите в сградата на Община Монтана, стая 102, ет. 1. Таксата е 50 лв.
8. Срокът за закупуване на тръжната документация е 11 дни от датата на обнародване
на решението на ОбС – Монтана, в „Държавен
вестник“ до 17 ч.
9. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след
закупуване на тръжната документация и получаване на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Община Монтана.
10. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнародване
в „Държавен вестник“ до 17 ч. в стая 304, ет. 3,
на Община Монтана.
11. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 17,30 ч. в стая 201 на Община Монтана.
12. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.
13. Възлага на кмета на Община Монтана
провеждането на търга.
14. Упълномощава кмета на Община Монтана
да сключи приватизационната сделка със спечелилия търга.
Председател: Св. Николов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-08-220
от 14 декември 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам
план на новообразуваните имоти и регистър към
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него за отделни имоти от местността Парта в
землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница,
община Монтана, област Монтана, изработен в
изпълнение на цитирани по-долу влезли в сила
съдебни решения, с които за отделните имоти
е била отменена Заповед № 30 от 7.02.2006 г.
на Областния управител на област Монтана за
одобряване на плана на новообразуваните имоти
на местността Парта.
Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 2.08.2010 г. за отделни имоти в изпълнение на
следните съдебни решения:
1. Решение о т 1.03.20 07 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм.д. № 360 по описа за 2006 г.:
– имот № 17.456 с площ 962 кв. м на наследници Аврам Георгиев Ценов;
– имот № 17.455 с площ 1258 кв. м на Иван
Андреев Еленков.
2. Решение от 21.03.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 17 по описа за 2007 г.:
– имот № 019.150 от ПНИ с площ 1316 кв. м
на Лита Иванова Стоилова.
3. Решение от 25.01.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 240 по описа за 2006 г.:
– имот № 18.347 с площ 600 кв. м на Авриолин
Митов Аврамов;
– имот № 18.348 с площ 3158 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
4. Решение от 4.06.20 07 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм.д. № 374 по описа за 2006 г.:
– имот № 018.258 от ПНИ с площ 2605 кв. м
на Коста Младенов Кацарски.
5. Решение от 14.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 22 по описа за 2007 г.:
– имот № 018.244 от ПНИ с площ 5162 кв. м
на Коста Младенов Кацарски;
– имот № 018.243 с площ 1040 кв. м – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ.
6. Решение от 31.05.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 359 по описа за 2006 г.:
– имот № 670.503 с площ 624 кв. м на Крум
Арсов Алексиев;
– имот № 670.431 с площ 3775 кв. м на Владимир Еленков Мечкарски.
7. Решение от 21.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 232 по описа за 2007 г.:
– имот № 670.223 от ПНИ с площ 618 кв. м
на Павел Недялков Андреев.
8. Решение от 20.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 234 по описа за 2007 г.:
– имот № 20.452 с площ 600 кв. м на Димитър
Иванов Димитров;
– имот № 20.451 с площ 986 кв. м на Любомир
Георгиев Лилов.
9. Решение о т 2.07.20 07 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм.д. № 213 по описа за 2007 г.:
– имот № 18.365 с площ 1000 кв. м на Мария
Ангелова Иванова;
– имот № 18.366 с площ 4262 кв. м на Русин
Найденов Нешев.
10. Решение от 31.05.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 211 по описа за 2007 г.:
– имот № 19.429 с площ 600 кв. м на Трайко
Тодоров Истатков;
– имот № 19.428 с площ 1833 кв. м на Надежда
Димитрова Георгиева.
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11. Решение от 15.03.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 3 по описа за 2007 г.:
– имот № 21.192 от ПНИ с площ 5316 кв. м
на Рангел Илиев Братоев.
12. Решение от 19.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 378 по описа за 2006 г.:
– имот № 19.430 с площ 480 кв. м на Андрей
Младенов Тончев;
– имот № 19.431 с площ 604 кв. м на Райна
Ненчова Любенова.
13. Решение от 31.05.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 25 по описа за 2007 г.:
– имот № 18.359 с площ 595 кв. м на Ана
Иванова Монова;
– имот № 18.358 с площ 3285 кв. м на Василка
Тодорова Таскова;
– имот № 18.360 с площ 121 кв. м на Томо
Рангелов Колов.
14. Решение от 4.10.2007 г. на Окръж ни я
съд – Монтана, по адм.д. № 37 по описа за 2007 г.:
– имот № 19.317 с площ 426 кв. м на Йордан
Бонков Кръстев и Кръсто Бонков Кръстев.
15. Решение от 21.09.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 212 по описа за 2007 г.:
– имот № 19.316 с площ 384 кв. м – става съсобствен: на Тодор Бонков Кънов 200 кв. м и на
Славчо Тодоров Минчев 184 кв. м.
16. Решение от 22.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 171 по описа за 2007 г.:
– имот № 17.257 от ПНИ с площ 2789 кв. м
на Тодор Георгиев Тодоров.
17. Решение от 12.07.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 26 по описа за 2007 г.:
– имот № 18.361 с площ 500 кв. м на Георги
Цолов Горанов;
– имот № 18.362 с площ 189 кв. м на Борис
Христов Тонов;
– имот № 18.363 с площ 142 кв. м на Христо
Соколов Братоев;
– имот № 18.364 с площ 55 кв. м на Камена
Соколова Ранчева;
– имот № 18.369 с площ 104 кв. м – селскостопански път на община Монтана.
18. Решение от 3.07.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 215 по описа за 2007 г.:
– имот № 18.367 с площ 600 кв. м на Георги
Русинов Иванов;
– имот № 18.368 с площ 446 кв. м на Борис
Христов Тонов.
19. Решение от 30.11.2006 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм.д. № 254 по описа за 2006 г.:
– имот № 17.457 с площ 600 кв. м на Никола
Христов Ламбуров;
– имот № 17.458 с площ 508 кв. м на Катина
Петрова Цолова;
– имот № 17.462 с площ 105 кв. м – селскостопански път на община Монтана;
– имот № 17.459 с площ 1099 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
– имот № 17.460 с площ 550 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
– имот № 17.461 с площ 552 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Монтана пред Административния съд – Монтана,
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в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
10683

Областен управител: Ив. Петров

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 445
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информационните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
1. Поземлен имот с площ 1030 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3174
(стар идентификатор кв. 103, парцел І) по плана
на гр. Омуртаг. За имота има съставен АОС № 151
от 23.07.2010 г., с начална тръжна цена в размер
15 450 лв., без ДДС.
2. Поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“ с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, пар. І). За имота има
съставен АОС № 158/29.07.2010 г., с начална тръжна
цена в размер 15 375 лв., без ДДС.
3. Поземлен имот с площ 333 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3178
по плана на гр. Омуртаг. За имота е съставен
АОС № 155/23.07.2010 г., с начална тръжна цена
в размер 8325 лв., без ДДС.
4. Поземлен имот с площ 291 кв. м, отреден „За
търговия и обществено обслужване“, намиращ се
в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3179 по
плана на гр. Омуртаг. За имота има съставен АОС
№ 154/23.07.2010 г., с начална тръжна цена 7275 лв.
5. УПИ с площ 380 кв. м, отреден „За друг вид
производствен, складов обект“, намиращ се в гр.
Омуртаг, с идентификатор 53535.501.391 по кадастралната карта на гр. Омуртаг (стар идентификатор кв. 13, УПИ ХІХ) по плана на гр. Омуртаг.
За имота има съставен АОС № 160/11.10.2010 г. с
начална тръжна цена в размер 7600 лв., без ДДС.
6. Поземлен имот с площ 465 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3177
по плана на гр. Омуртаг. За имота има съставен
АОС № 156/23.07.2010 г., с начална тръжна цена
в размер 13 950 лв., без ДДС.
7. Поземлен имот с площ 6690 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3180
по плана на гр. Омуртаг. За имота има съставен
АОС № 153/23.07.2010 г., с начална тръжна цена
в размер 67 000 лв., без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответната
начална тръжна цена, депозитите се внасят в касата на общината до 10 ч. на деня на провеждане
на търговете.
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ДЪРЖАВЕН

Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията, посочени в съответните
информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ от
14 ч. в залата на общинската администрация, гр.
Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, гр. Омуртаг,
а повторните търгове се провеждат на 15-ия ден
след първите търгове, на същото място и в същия
час при същите условия.
Тръжната документация е с такса 50 лв. за всеки
отделен обект, платими в касата на общината, до
10 ч. в деня на провеждане на търга, и се получава от отдел „ОСПК“, стая № 27 на общинската
администрация, гр. Омуртаг, срещу представена
квитанция за заплатена такса.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия,
АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината с правомощията по чл. 16 от Наредбата за търговете и
конкурсите да организира провеждането на търговете, да обяви спечелилите търга и да сключи
приватизационните договори.
11152

Председател: М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 446
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информационните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
1. УПИ ІV, кв. 14 по плана на с. Панайот Хитово с площ 2000 кв.м, отреден „За търговия и
обществено хранене“, АОС № 447 от 5.07.2000 г.
За имота има съставен АОС № 447 от 5.07.2000 г.
с начална тръжна цена 5600 лв., без ДДС.
2. УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител;
незастроен с площ 1060 кв.м, АОС № 111 от
9.05.1997 г. За имота има съставен АОС № 111 от
9.05.1997 г. с начална тръжна цена 4240 лв., без ДДС.
3. Обект „Общинска баня“, с. Обител, УПИ
VІІ, кв. 16 по плана на селото, с площ 665 кв.м
и сграда със застроена площ 135 кв.м, АОС № 3
от 5.06.1995 г., с начална тръжна цена 4500 лв.,
без ДДС.
4. УПИ V, кв. 22 по плана на с. Змейно, община
Омуртаг, с площ 4300 кв.м, заедно с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 250 кв.м, построена през 1968 г., АОС № 044
от 4.03.1997 г., с начална тръжна цена 23 500 лв.,
без ДДС.
5. УПИ ХІІ, кв. 15 по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв.м, отреден „За
млекопункт“. За имота има съставен АОС № 12
от 17.04.2006 г., с начална тръжна цена 3000 лв.,
без ДДС.
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6. Обект „Бивше училище“ – с. Долно Новково,
поземлен имот І в кв. 11 по плана на селото, с
площ 6290 кв.м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв.м,
АОС № 90 от 19.03.2009 г., с начална тръжна цена
28 500 лв., без ДДС.
7. Обект „Бивше училище“, представляващ
УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, община
Омуртаг, с площ 8000 кв.м, с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ 190
кв.м, АОС № 257 от 6.08.1997 г., с начална тръжна
цена 30 000 лв., без ДДС.
8. Обект УПИ ХІV, кв. 5 по плана на с. Птичево,
община Омуртаг, с площ 600 кв.м с построената
в него едноетажна масивна сграда за „Клуб и
здравна служба“ със застроена площ 145 кв.м,
АОС № 133 от 7.07.1997 г., с начална тръжна цена
5300 лв., без ДДС.
9. УПИ ІV, кв. 9 по плана на с. Падарино, община
Омуртаг, с площ 6400 кв.м заедно с построената
в него триетажна масивна сграда с разгъната застроена площ 660 кв.м, построена през 1962 г., за
имота има съставен АОС № 62 от 10.03.1997 г. с
начална тръжна цена 33 000 лв., без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответната
начална тръжна цена, депозитите се внасят в касата
на общината до 10 ч. на деня на провеждане на
търговете. Цените са платими по банкова сметка
на Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ от 15,30 ч. в
залата на общинската администрация, гр. Омуртаг,
ул. Ал. Стамболийски 2а, а повторните търгове се
провеждат на 15-ия ден след първите търгове, на
същото място и в същия час, при същите условия.
Тръжната документация е с такса 50 лв. за
всеки отделен обект, платими в касата на общината, до 10 ч. в деня на провеждане на търга и се
получава от отдел „ОСПК“, стая 27 на общинска
администрация, гр. Омуртаг, срещу представена
квитанция за заплатена такса.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия,
АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината с правомощията по чл. 16 от Наредбата за търговете и
конкурсите да организира провеждането на търговете, да обяви спечелилите търга и да сключи
приватизационните договори.
Председател: М. Исмаил
11153
РЕШЕНИЕ № 447
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
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ДЪРЖАВЕН

I. Приема правните анализи, информационни
меморандуми и приватизационни оценки и обявява
търгове с явно наддаване на следните общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества:
1. Урегулиран поземлен имот с площ 3500 кв.
м и построената в него едноетажна масивна сграда на маза със застроена площ 192 кв.м – бивше
училище в кв. 16, УПИ VІІІ по плана на с. Голямо
Църквище, община Омуртаг, за имота има съставен АОС № 212 от 14.07.1997 г. с начална тръжна
цена в размер 13 600 лв., без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот с площ 12 800 кв. м
и построената в него двуетажна масивна сграда с
разгърната застроена площ 560 кв. м и двуетажна
масивна пристройка с площ 326 кв. м, последната
построена през 1986 г., в кв. 48, УПИ ІІ по плана
на с. Козма Презвитер, община Омуртаг, за имота
има съставен АОС № 49 от 5.03.1997 г., с начална
тръжна цена в размер 45 000 лв., без ДДС.
3. УПИ ХІІ, в кв. 33а по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден
за търговия и обществено обслужване, за имота
има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г., с начална
тръжна цена в размер 4500 лв., без ДДС.
4. УПИ ХІІІ, в кв. 33а по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден
за търговия и обществено обслужване, за имота
има съставен АОС № 138 от 1.07.2010 г., с начална
тръжна цена в размер 4600 лв., без ДДС.
Размер на депозитите – 10% от съответната начална тръжна цена, депозитите се внасят в касата
на общината до 10 ч. на деня на провеждане на
търговете. Цените са платими по банкова сметка
на Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ от
15 ч. в залата на общинската администрация, гр.
Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, гр. Омуртаг,
а повторните търгове се провеждат на 15-ия ден
след първите търгове, на същото място в същия
час и при същите условия.
Тръжната документация е с такса 50 лв. за
всеки отделен обект, платими в касата на общината, до 10 ч. в деня на провеждане на търга и се
получава от отдел „ОСПК“, стая № 27 на общинска
администрация, гр. Омуртаг, срещу представена
квитанция за заплатена такса.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия,
АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината с правомощията по чл. 16 от Наредбата за търговете и
конкурсите да организира провеждането на търговете, да обяви спечелилите търга и да сключи
приватизационните договори.
Председател: М. Исмаил
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 363
от 13 декември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и т. 3.7 на заповеди с
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-0214-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите
изисквания и контрол към плановете по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи,
предоставени на граждани, въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за ПИ с № 019005 м. Копривец 1,
ПИ № 019014 м. Копривец 2, м. Узун Драгасия
за ПИ с № 012069, 012066, 012063, 012057, 012056,
012016, 012054, 012052, 012048, 012038, 012023, 012020,
012017, 012006, 012228, 012133, 012130, 012126, 012124,
012104, 012099, 012096, 012088, 012084, 012081, 012075,
012078 по КВС на землище гр. Пещера, приет с
протокол № 7Г от 26.10.2010 г. и 23.11.2010 г. на
приемателната комисия.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
с административен център гр. Пазарджик пред
Административния съд – Пазарджик в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
10684

Областен управител: Д. Баксанов

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 156
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 109, ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1 ЗОС, чл. 25, ал. 5, ал. 3, т. 1,
ал. 6 ЗСПЗЗ Общинският съвет „Марица“, област
Пловдив, реши:
1. Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект: „Южен околовръстен път на с.
Радиново, община „Марица“ – I етап“.
2. Дава съгласие за започване процедура по
промяна предназначението на засегнатите ПИ,
както следва:
а) част от имот 18.192 с площ за отчуждаване
0,024 дка с НТП на имота – полски път – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
б) част от имот 18.193 с площ за отчуждаване
0,493 дка с НТП на имота – полски път – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
в) част от имот 18.281 с площ за отчуждаване
0,031 дка с НТП на имота – За друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение – общинска
частна собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
61412, землище с. Радиново;
г) част от имот 18.282 с площ за отчуждаване 0,011 дка с НТП на имота – напоителни
канали – общинска частна собственост (Община
„Марица“), ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
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д) част от имот 21.2 с площ за отчуждаване
0,042 дка с НТП на имота – нива (орна земя) – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
е) част от имот 21.4 с площ за отчуждаване 0,040
дка с НТП на имота – територии, предназначени
за селското стопанство – общинска публична
собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ 61412,
землище с. Радиново;
ж) 21.167 с НТП на имота – комплексно застрояване – частна собственост („Сифер“ – ООД),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново, с площ на
имота 0,960 дка;
з) 22.52 с НТП на имота – пасище, мера – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново, с площ на
имота 1,365 дка;
и) част от имот 22.34 с площ за отчуждаване 0,063
дка с НТП на имота – напоителни канали – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
й) част от имот 22.36, с площ за отчуждаване
0,061 дка с НТП на имота – полски път – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново;
к) 22.37 с НТП на полски път – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
61412, землище с. Радиново, с площ 4,600 дка;
л) 22.51 с НТП на имота – търговски обект,
комплекс – частна собственост („Сиенит Инвест“ – ООД), ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново,
с площ на имота 0,473 дка;
м) 22.50 с НТП на имота – търговски обект,
комплекс – частна собственост („Сиенит Инвест“ – ООД), ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново,
с площ на имота 0,313 дка;
н) 22.49 с НТП на имота – търговски обект,
комплекс – частна собственост („Сиенит Инвест“ – ООД), ЕКАТТЕ 61412, землище с. Радиново,
с площ на имота 0,508 дка.
3. Обявява ПИ № 22.52 с НТП на имота – пасище, мера – общинска публична собственост
(Община „Марица“), ЕКАТТЕ 61412, землище с.
Радиново, с площ на имота 1,365 дка – за частна
общинска собственост, като задължава кмета на
Община „Марица“ да започне процедура по промяна характера на собствеността на цитирания поземлен имот – от публична общинска собственост
в частна общинска, с цел последваща процедура
по промяна предназначението им за изграждане
на транспортна инфраструктура – общински път.
Всички разходи по промяна предназначението
на засегнатите поземлени имоти са за сметка на
инвеститора на проекта.
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Председател: Пл. Петков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-2
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 150, ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, писмо вх. № 26-00-44 от
3.09.2009 г. на „Космо България мобайл“ – ЕАД,

ВЕСТНИК
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рамков договор № 475 от 25.08.2008 г. между
Държавна агенция по горите и „Космо България
мобайл“ – ЕА Д, становища на РДГ – София,
№ 2390 от 19.09.2008 г. и 20.05.2009 г., становище
на ДСГ – Пирдоп, № 8447 от 1.08.2008 г., Заповед
№ ОА-47 от 12.02.2008 г. на областния управител
на Софийска област, предварителен договор за
присъединяване на обекти на потребители към
разпределителната електрическа мрежа ПДПЕРМ
1086776 от 6.07.2009 г. – „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, съгласувателно писмо № 5118
от 1.12.2008 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, становище на РИОСВ – София,
№ 26-00-7055 от 13.11.2008 г., санитарно становище на РИОКОЗ – Софийска област, № 611 от
1.06.2009 г., становище на гл. архитект на община
Златица, протокол № 3 от 4.11.2008 г. на ОЕСУТ
на община Челопеч, изготвен комплексен доклад
на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 2
ЗУТ за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвен от
„Интерконсулт“ – ЕООД, Монтана, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Външно кабелно ел. захранване – кабелна линия 20 kV, КТП 25 kVA за мобилна
телекомуникационна базова станция № 2227 на
GSM оператор ГЛОБУЛ“, със следното трасе:
през землището на с. Челопеч, община Челопеч,
ЕК АТТЕ 80323, ПИ № 1377, 1389, 1387, 1382,
1353, 1333, и землището на с. Църквище, община
Златица, ЕК АТТЕ 78669, ПИ № 022028, съгласно
одобрените графични части на документацията,
представляващи неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви по реда на чл. 130 на
заинтересованите лица съгласно чл. 131, ал. 2 ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок
от съобщението и съгласно чл. 218 ЗУТ.
Областен управител: Кр. Живков
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ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 549
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ), с промяна
предназначението на земята с цел разполагане на
автоматична газорегулаторна станция (АГРС) за
ПИ № 138016, местност Сухата река, в землището
на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
10884
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1. – Камарата на архитектите в България на
основание чл. 6, т. 1 от Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02576 Александър Методиев Писарски

ТОМ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

03626 Александър Петков
Петличков

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ, БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

03209 Александър Петров
Бакърджиев

Име, презиме,
фамилия

03731 Августина Светославова Велева
01688 Аврора Семкова Николова

Обхват на
ограничението

00276 Александър Светославов Казаков
00099 Алексей Емилов Василев
00155 Алексей Василев
Трифонов
02732 Алекси Костов Патев

03224 Аглика Огнянова Велинова

03638 Ана Пенчева
Андреева

03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи

03578 Ана Райчева Димчева

03520 Аделина Георгиева
Андонова

03579 Ана Сенкова Асенова

03732 Албена Димитрова
Кирова-Георгиева

Обхват на ограничението

03841 Александър Красимиров Петков

Регистър на Камарата на архитектите в България

Рег.
№

С Т Р. 1 0 1

01804 Анастас Антонов
Иванов

02362 Алвард Карапетовна
Бадваганян

02197 Анастас Атанасов
Узунов

00273 Алеко Петков Христов

01347 Анастас Спасов Бързаков

02919 Александра Георгиева Сиропулу-Бачева

02401 Анастасия Георгиева
Божинова

00274 Александър Ангелов
Александров

01774 Анастасия Иванова
Бошнакова

03393 Александър Антонов
Минчев

03383 Анатоли Красимиров
Христов

01981 Александър Атанасов
Попов

01467 Ангел Антонов Примов

03400 Александър Благоев
Манов

01421 Ангел Валериев Захариев

03170 Александър Валентинов Костов

02343 Ангел Георгиев Ангелов

03229 Александър Владимиров Шинолов

02936 Ангел Георгиев Мунев

02533 Александър Димитров Аврески

03150 Ангел Делчев Калай- община Тополовджиев
град

00981 Александър Димитров Слаев

02720 Ангел Зафиров
Мазников

03601 Александър Емилов
Василев
02854 Александър Иванов
Асенов

01345 Ангел Петров
Савлаков
02979 Ангел Петров Ташев

00034 Александър Костадинов Сандев

00867 Ангел Стоянов
Ангелов

02616 Александър Костович Тимев

01135 Ангела Николова
Малинова

община Якоруда

С Т Р.
Рег.
№
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Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

00142 Ангелин Ангелов
Братанов

01879 Анна Анатолиева
Тишкова-Алексиева

01620 Ангелина Петрова
Монева

03522 Анна Банкова
Иванова

00746 Ангелина Пилева
Ташева

03067 Анна Божидарова
Пискюлева

01720 Ангелмир Дамянов
Ангелов

02540 Анна Георгиева
Кузманова

01552 Андон Чудомиров
Стоев

01532 Анна Димитрова
Демирева

01474 Андреана Миланова
Меракова

00285 Анна Добринова
Пенкина

01986 Андрей Кирилов
Арнаудов

01221 Анна Енчева Василева

00856 Андрей Константинов Кучев

01515 Анна Иванова
Неврокопска

02951 Андрей Петров Жеков

община Айтос

02559 Анна Николова Савова

01088 Анелия Павлова
Параскова

02106 Анна Петкова Чобанова

02058 Анелия Петкова Вълканова-Иванова

03149 Анна Симеонова Хараламбиева

04274 Анелия Руменова
Борова

03425 Анна Тодорова Младенова

02215 Анелия Русилова
Рениколова

община Девня

02202 Анна Христова Карагьозова

00085 Анелия Стефанова
Димова

община Лясковец

02451 Анни Георгиева
Димова

02577 Анета Деянова
Етимова

02368 Антоан Михайлов
Богданов

02098 Анета Емилова
Дамянова

03653 Антоанета Антонова
Иванова

03068 Анета Каменова
Булант

01117 Антоанета Борисова
Златарева-Миланова

00279 Анета Любчова
Славова

01161 Антоанета Борисова
Сиврева

04220 Анета Мирчева
Маркова

00146 Антоанета Василева
Василева

01298 Анета Младенова
Иванова

00881 Антоанета Иванова
Дженева

03105 Анета Стоянова
Йорданова

00187 Антоанета Иванова
Топалова

02078 Ани Атанасова
Бърнева

00747 Антоанета Иванова
Хаджипетрова

00283 Ани Моис Младенова

01437 Антоанета Йорданова
Нечева

01138 Анита Теодосиева
Цветанова-Обретенова

община Берковица

Обхват на ограничението

община Аксаково

00286 Анна Иванова
Стайнова

01151 Анелия Нанчева
Грънчарова

00477 Анисия Желязкова
Добрикова
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община Смолян

01920 Антоанета Костова
Тонева-Георгиева
01908 Антоанета Лазарова
Лазарова

общини Чипровци,
Якимово
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Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03288 Антоанета Михайлова Влока

02498 Ася Димитрова Ананиева

00288 Антоанета Никифорова Грънчарова

03344 Ася Маринова Николова

01206 Антоанета Николова
Бояджиева

02089 Ася Матеева Касабова

03349 Антоанета Николова
Генчева-Атанасова

03500 Ася Миланова Иванова

03223 Антоанета Пешева
Бозаджиева

00086 Аталия Игнатова
Братованова

00919 Антон Анастасов
Иванов

община Рудозем

02373 Атанас Георгиев Вангелов

01536 Антон Димитров
Бойчев

01906 Атанас Георгиев Тасев

03234 Антон Димитров
Узунов

00297 Атанас Димитров
Ковачев

04268 Антон Дянков Колев

01861 Атанас Димитров
Митовски
00107 Атанас Йорданов
Йорданов

00920 Антон Тодоров
Василев

01379 Атанас Николаев Топалов

02459 Антония Георгиева
Петрова

04221 Атанас Николов Тачев

02455 Антония Господинова Чепилева

03120 Атанас Панев Драгоев

02406 Антония Костова
Донева

01626 Атанас Петров Матанов

03335 Антония Крумова
Алтъколачева
община Гоце
Делчев

01236 Асен Аспарухов Коев
01880 Асен Георгиев Пилев община Бобошево

03173 Асен Николаев
Николов

02872 Атанас Пламенов
Ковачев
02329 Атанас Пламенов
Танков
03194 Атанас Стайков Манасиев
00299 Атанас Тодоров Тосев
00265 Атанаска Стодева
Айдемирска

04107 Асен Петров Василев

00247 Атания Димитрова
Деликоцева-Минчева

01987 Асен Руменов Милев

02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева

02798 Асен Симеонов
Захариев
01820 Асен Симеонов
Мерджанов
00295 Асен Стефанов
Манзурски

общини Мизия,
Криводол

02285 Атанас Любенов
Луизов

03211 Антоний Маринов
Маринов

02949 Асен Йончев
Свиленов

община Дряново

02797 Атанас Колев Василев

04106 Антоний Илиев
Шарков

00042 Анушка Кръстева
Костадинова

Обхват на ограничението

01740 Атанас Аврамов Каджебов

02370 Антон Благоев
Благоев

02304 Антон Маринов Ватев

С Т Р. 1 0 3

01247 Банко Венелинов
Банов
03052 Барбара Димитрова
Щерева
01427 Белчо Радков Дончев

община Вършец

С Т Р.
Рег.
№
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ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02578 Биляна Красимирова
Конакчиева

03401 Бойко Кирилов Виденов

00035 Биляна Петрова Тумбева

00157 Бойко Маринов Балабанов

02031 Бина Иванова Калчева-Христова

02352 Бойко Тодоров Христов

00300 Бисер Климентов
Хантов

03789 Бойчо Гришов Бойчев

03654 Бисера Николова
Кръстева

00980 Борис Александров
Лазарков

03065 Бистра Димитрова
Хаджистоянова

00304 Борис Иванов
Седмаков

02637 Блага Тодорова Динова

община Пирдоп

00998 Благо Йорданов
Стоев
02167 Благовест Цветанов
Вълков
02306 Благовеста Николова
Блажева
02064 Благовеста Пенкова
Таскова
02711 Благой Николов Аргиров
01320 Богдана Владимирова Хасърджиева
01249 Богдана Славова
Гърдева
01921 Богомил Величков
Колчев
01069 Божанка Василева
Острева-Хаджиева
01286 Божанка Николова
Янчовичина
00805 Божидар Борисов Ге- община Братя
оргиев
Даскалови
02499 Божидарка Маринова
Матева
00720 Бойка Димитрова
Ангелова
01511 Бойка Йорданова Витанова
01076 Бойка Стоянова
Гешева
00147 Бойко Атанасов Столинчев
02307 Бойко Борисов Кадинов
04231 Бойко Владимиров
Граменов

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

01442 Борис Кирилов Тодоров
02909 Борис Николов Ботев
01989 Борис Петков Борисов
03338 Борис Христов Хинов
03069 Борис Цветков Пейнов
02681 Борислав Александров Игнатов
01059 Борислав Ангелов
Пройчев
01881 Борислав Георгиев
Владимиров
03398 Борислав Георгиев
Домусчиев
01731 Борислав Григоров
Дочев
02308 Борислав Димитров
Богданов
03675 Борислав Дойчев Загорски
02579 Борислав Иванов Георгиев
01768 Борислав Николов
Шопов
02763 Борислав Симеонов
Дачев
00307 Борислав Янков Борисов
03402 Борислава Славейкова Сярова
02896 Боряна Богданова
Габровска
02400 Боряна Бориславова
Хараланова

02366 Бойко Енев Шилев

02580 Боряна Боянова Колчакова

03003 Бойко Иванов
Андреев

04157 Боряна Веселинова
Ненчева

община Долна
баня

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

03282 Боряна Николаева
Илиева
00983 Боряна Петрова Банева

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

община Брацигово

03790 Валентина Димитрова Петрова
02066 Валентина Димитрова Терзиева-Ценовска

00310 Боряна Стоянова
Хаджистоянова

02558 Валентина Иванова
Симеонова

01380 Боян Веселинов Недев

02535 Валентина Красимирова Дачева

02008 Боян Захариев Захариев

01158 Валентина Маринова
Мермерска-Колева
община Троян

00149 Валентина Младенова Иванова

02247 Боян Илков Върбанов

02935 Валентина Пенева
Върбанова

03634 Боян Любомиров
Белчев

02500 Валентина Петкова
Йосифова

02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев

02680 Валери Андреев
Петков

02475 Бранимир Василев
Тодоров
02409 Бранимир Стефанов
Мирев
03026 Бранимира Валентинова Славова-Колева
01237 Валентин Генадиев
Славов
01832 Валентин Димитров
Маринов
02309 Валентин Динев Добрев
00732 Валентин Жечков
Вълчев
02862 Валентин Илиев
Радков
00241 Валентин Маринов
Вълков
00189 Валентин Миладинов
Михайлов
00053 Валентин Стамов
Стамов

Обхват на ограничението

02686 Валентина Георгиева
Филипова

00188 Боряна Петрова Василиева

01107 Боян Иванов
Кръстев

С Т Р. 1 0 5

00318 Валери Георгиев
Върбанов
01835 Валери Иванов Каленски
02679 Валери Илиев Китанов
02505 Валери Манолов
Врабчев
02169 Валери Петков Иванов
01586 Валери Петков Йотов
00108 Валери Свиленов
Маринов
02908 Валерий Андонов
Паунов
01048 Валерий Кузманов
Колев
01388 Валерия Георгиева
Тонова-Димитрова
00320 Валя Спасова Апостолова
00887 Валя Цекова Целова

01599 Валентин Стойнев
Тонев

03581 Ваня Ангелова Ангелова

03192 Валентина Анатолиева Българанова

03759 Ваня Василева Манева

02834 Валентина Борисова
Щерева

02201 Ваня Венелинова Димитрова-Николова

01770 Валентина Братанова
Генова

01411

01785 Валентина Василева
Василева

02496 Ваня Георгиева Стоянова

Ваня Веселинова
Мянкова

община Суворово

С Т Р.
Рег.
№

106

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01783 Ваня Евтимова Серафимова

02532 Велина Атанасова
Панджарова

00321 Ваня Николова Караколева-Иванова

01246 Велина Стоянова
Бъчварова

00135 Ваня Рачева Фурнаджиева-Петличкова

03459 Велислава Иванова
Бамбалова

03633 Ваня Чавдарова Гергова

03655 Величка Ангелова
Пенова

02794 Васил Антонов Чехларов

01444 Величка Георгиева
Тименова

00323 Васил Бориславов
Китов

00191 Величко Пенев Куртев

01313 Васил Борисов Диков ветеран

00008 Вельо Георгиев Велев

00324 Васил Гечев Комитов

Обхват на ограничението

02049 Венелин Альошев
Кафеджийски

01436 Васил Дончев Василев
01314 Васил Захариев Василев

БРОЙ 6

общини
Маджарово,
Симеоновград

03518 Васил Иванов Василев
02139 Васил Иванов Кметов
01787 Васил Луков Георгиев
00118 Васил Любомиров
Вълев
03490 Васил Максимов Беровски
02168 Васил Миленков Кашукеев
00044 Васил Павлов Тинчев

01780 Венелин Борисов Симидчиев
02860 Венелин Ганчев Ганчев
01049 Венелина Иванова
Бучуковска
04188 Венера Маринова
Йорданова
01562 Венета Ангелова
Иванова
01918 Венета Атанасова
Петкова
02237 Венета Иванова Гергиникова
01798 Венета Любомирова
Кавалджиева

00190 Васил Петров Шилев

02220 Венета Няголова
Стоянова

00748 Васил Тодоров Василев

01621 Венетка Калчева
Найденова

00325 Васил Тодоров Василев

01676 Венка Герасимова
Прокопиева-Пачникова

03403 Васил Юлиев Точев
02662 Василка Ангелова
Димова
01116 Василка Аспарухова
Абаджиева-Стойчева
03510 Василка Стоянова
Стоянова
00329 Васко Иванов Василев

общини Борово,
Цар Калоян

03443 Венцеслав Маринов
Неделчев
00250 Венцислав Константинов Илиев
02566 Вержиния Радославова Николова
01583 Верка Кирилова Карамишева

01882 Вела Петрова Янкова община Бобов дол

02770 Верка Христова Етугова

03208 Велимир Иванов Георгиев

03536 Вероника Иванова
Стоянова

01703 Велин Петков Абаджиев

01526 Весела Антонова
Петкова

община Бургас

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03555 Весела Божидарова
Кръстева

03565 Веселина Рангелова
Крушкова

00332 Весела Георгиева Георгиева

03108 Веселина Росенова
Филипова

00193 Весела Дечева Дечева

00521 Веселина Тодорова
Попова

00333 Весела Дечкова Джумакова

00342 Веселинка Русева
Троева

02582 Весела Иванова
Мантова

01537 Веселка Велиславова
Ангелова-Динева

01360 Весела Иванова Мирянова

01439 Весна Каменова Атемова-Калъчева

04314 Весела Съйкова Костова

02910 Виктор Иванов Попов

02083 Весела Янкова Буюклиева

03842 Веселин Георгиев
Генов
01691 Веселин Георгиев
Христозов
02188 Веселин Димитров
Колев
01326 Веселин Дочев Белевски
00337 Веселин Иванов Дуковски
02221 Веселин Лазаров Василев
02032 Веселин Любенов
Христов
01312 Веселин Петров Ранчев
02344 Веселин Радев Серкеджиев

община Гурково

02554 Веселка Трифонова
Митева

01904 Весела Йорданова
Маркова-Иванова

03530 Веселин Борисов
Петров

Обхват на ограничението

01070 Веселка Пенчева
Чапкънова

01719 Весела Иванова
Цветкова

00109 Веселин Аврамов
Цветков

С Т Р. 1 0 7

община Хайредин

03843 Виктор Петров
Петров
02553 Виктор Стефанов
Бузев
03315 Виктор Фердинандов
Начев
03844 Виктория Веселинова
Ковачева
03207 Виктория Григориева
Грозева
01178 Виктория Янкова Великова-Калфова
03680 Вилиана Светлозарова Цокова
00046 Вилхелмина Петрова
Сандева
01790 Виола Димитрова
Дичкова
03213 Виолета Александрова Тонкова
02214 Виолета Желева Василева

02029 Веселин Русев Русев

00345 Виолета Колева Комитова

01000 Веселин Симеонов
Беров

02799 Виолета Николаева
Николова

00242 Веселин Христов
Крайшников

03688 Виолета Руменова
Стойкова

01185 Веселина Апостолова
Белова

00721 Виолета Тодорова
Узунова-Златева

01430 Веселина Добрева
Панджарова

01121 Виолета Янкова Каракачанова

01310 Веселина Иванова
Николова

01980 Виолетта Георгиевна
Бакунина

община Мъглиж

С Т Р.
Рег.
№

108

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

03531 Виолетта Тодоровна
Александрова-Лилова

03416 Владин Славеев
Петров

02250 Виргиния Иванова
Велева

03499 Владислав Петров
Игнатов

02330 Виржиния Кирилова
Илиева

01289 Владя Стоянова Чаушева

01531 Витлеем Георгиев
Чалъков

00195 Володя Панталеев
Стоянов

03172 Вихрен Тодоров Тодоров

02251 Вълчо Иванов Георгиев

00712 Вичка Стоянова Колева

01333 Вълчо Николов Каснаков

00347 Владена Методиева
Ставрева

00951 Върбан Райчев Димчев

03761 Владимир Александров Александров

01071 Върбан Христов Вър- община Каспичан
банов

00348 Владимир Анастасов
Перфанов

03054 Вяра Иванова Ракъ
джиева-Палигорова

04275 Владимир Асенов
Чангулев

02583 Вяра Стефанова Желязкова

03218 Владимир Владимиров Димитров

02252 Габриела Венциславова Ангеловска

02663 Владимир Димитров
Райчев

02091 Габриела Любомирова Семова-Колева

00158 Владимир Иванов
Попов

община Искър

02560 Габриела Маринова
Джамбазова

02836 Владимир Йорданов
Стоянов

03380 Габриела Тодорова
Илиева

00350 Владимир Кирилов
Дамянов

02973 Гаврил Николов Филипов

01991 Владимир Кирилов
Дереджиев

00885 Галена Нанова Тодорова

02712 Владимир Максимов
Попов

04189 Галин Антонов Антонов

03261 Владимир Михайлов
Александров

02291 Галин Павлов Василев

00749 Владимир Михайлов
Милков

02881 Галина Андреева
Танчева

02412 Владимир Николов
Рачев

00354 Галина Георгиева
Петкова

00541 Владимир Робинзонов Иванов

01667 Галина Димитрова
Антова

03197 Владимир Руменов
Георгиев

01695 Галина Иванова Йотова-Ралчева

00352 Владимир Симеонов
Бешков

03242 Галина Иванова Николова

01408 Владимир Стоилов
Копралев

03537 Галина Маринова
Патрикова

02734 Владимир Трендафилов Димитров

01294 Галина Ненова Иванчева

00353 Владимир Христов
Михов

02552 Галина Николаева
Махова

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03497 Галина Петкова Калоянова

02465 Георги Василев Кокудев

00893 Галина Петрова Бахчеванска

03124 Георги Василев Слокоски

02898 Галина Тонева Пировска

02297 Георги Василев Цап
ков

02411 Галя Александрова
Димова-Дойчева

02287 Георги Василев Шопов

01826 Галя Вельова
Кръстева

02769 Георги Велинов Бачев

03290 Галя Георгиева Георгиева

03516 Георги Владимиров
Маринов

01465 Галя Спасова Попова

01509 Георги Георгиев Асенов

02126 Галя Христова Цонева

03009 Георги Георгиев Кирков

01902 Гани Стоянов Ганев

01760 Георги Димитров
Гергов

03503 Ганка Димитрова
Попова

03070 Георги Димитров
Котев

00196 Ганка Любенова Бог
данова

00160 Георги Димитров
Кочков

03877 Ганчо Николов Бач
каров

01897 Георги Димитров
Стефанов

02365 Гео Петков Кекеманов

00750 Георги Димитров
Ташев

00362 Георги Александров
Ангелов

04311 Георги Димитров
Угринов

02210 Георги Александров
Стоянов

02903 Георги Димитров
Цикалов

00159 Георги Ангелов Андрейчев

00048 Георги Димитров Ян- община Хаджидичовичин
мово

00359 Георги Андреев Йорданов

02217 Георги Евстатиев
Джотолов

01883 Георги Асенов Георгиев

01440 Георги Запрянов Димов

02231 Георги Атанасов Политов

00197 Георги Иванов Георгиев

03316 Георги Борисов Зашев

03372 Георги Иванов Иванов

01419 Георги Василев Анастасов

община Никопол

00985 Георги Димитров
Савов

01756 Геновева Богомилова
Йорданова

02140 Георги Василев Кметов

Обхват на ограничението

00360 Георги Владимиров
Стоилов

03390 Галя Иванова Николова

00916 Георги Боянов Тонев

С Т Р. 1 0 9

община Ценово

00161 Георги Иванов Маринов
00781 Георги Иванов Мечанов
02253 Георги Иванов Палов

01811 Георги Василев Георгиев

00043 Георги Иванов Чонков

01105 Георги Василев Дончев

00734 Георги Илиев Георгиев

община Батак

С Т Р.
Рег.
№

110

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03604 Георги Йорданов
Вълканов

03560 Георги Христов Ботев

03391 Георги Йорданов
Йорданов

01942 Георги Христов Попов

01438 Георги Каменов Пет
ков

03799 Георги Христомиров
Георгиев

01128 Георги Каменов
Скрижовски

02880 Георги Цветанов
Цветков

01589 Георги Кирилов
Апостолов

02585 Герасим Златков
Дойчинов

02477 Георги Костадинов
Митрев

04261 Гергана Борисова
Колева

02288 Георги Кръстев Груд
лев

01080 Гергана Василева
Цонкова

01081 Георги Маринов Маринов

02478 Гергана Димитрова
Милушева

00782 Георги Марков Минчев

00711 Гергана Наскова Стефанова

03538 Георги Милков Ангелов

01563 Гергана Николова
Бадарова

03845 Георги Михайлов
Алексиев
03243 Георги Николаев Николов
03317 Георги Николаев
Цочев
02068 Георги Николов Саваков
01152 Георги Панов Коларов
02082 Георги Петков Делевски
00820 Георги Петков Пелтеков
02914 Георги Петров Рафаилов
03351 Георги Петров Стефанов
01197 Георги Стоев Койнов

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

община Велики
Преслав

00364 Гергана Първанова
Якимова
03689 Гергана Стефанова
Минкова
02556 Гергана Христова
Йорданова
00365 Гергана Христова
Минчева
01213 Гичка Ангелова Кутова-Каменова
01523 Гладиола Йорданова
Кунин
01184 Господинка Романова
Господинова
00933 Грета Йорданова
Нейкова-Къневска
03092 Григор Илиев Михов
01914 Григор Първанов
Владимиров

01468 Георги Стоев Русев

01449 Григор Христов
Ставракев

01884 Георги Стоянов Велков

03528 Дагмар Миланова
Шиндова

01885 Георги Стоянов Георгиев

01709 Дамян Наумов Томалевски

01001 Георги Танев Чернев

02313 Данаил Данев Едрев

02152 Георги Тодоров Касабов

04315 Данаил Николаев
Митев

00150 Георги Тодоров Сарамбелиев

03566 Данаил Христов
Стойков

00036 Георги Тодоров Тодоров

02867 Даниел Василев Вълканов

община Вълчедръм

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

00785 Даниел Димитров
Симеонов

02280 Дарина Рангелова
Димитрова

02615 Даниел Иванов Търсанков

03196 Дарина Станимирова
Върбанова

01342 Даниел Николов
Мирчев

община Септември

00904 Дария Велкова Димитрова

01472 Даниела Борисова
Пухалева

00903 Дафина Кирилова
Пешева

01550 Даниела Георгиева
Бурулянова

00751 Деви Александров
Симеонов

01888 Даниела Георгиева
Владимирова-Цанкова

община Сапарева
баня

03154 Даниела Георгиева
Генова
02164 Даниела Георгиева
Георгиева
03318 Даниела Георгиева
Джуркова
02646 Даниела Димитрова
Дюлгерова
03008 Даниела Димова Василева
01689 Даниела Здравкова
Нановска
00368 Даниела Йорданова
Янкова
00987 Даниела Маринова
Цонкова-Събчева
03567 Даниела Маркова
Рачева
01399 Даниела Миткова
Димитрова
03191 Даниела Николова
Славова
03611 Даниела Петрова Караиванова
01195 Даниела Петрова
Койнова
01736 Даниела Стоянова
община Борино
Стояновска-Василева
01865 Даниела Тихомирова
Златанова
02461 Даниела Цветанова
Дикова
03034 Данче Атанасова Ма- община Кюстенджарова
дил

01140 Делин Иванов Запартов
02672 Делян Венелинов
Жечев
03190 Делян Стефанов Стефанов
01508 Деляна Ганева Ганева
00372 Дениза Иванова Стоянова
03867 Десислав Любомиров
Вацев
02463 Десислава Ангелова
Христова
03134 Десислава Георгиева
Демирева
01946 Десислава Иванова
Зарева
03210 Десислава Каменова
Кацарова
03007 Десислава Николаева
Драгнева
02804 Десислава Николова
Косева
02765 Десислава Тодорова
Велева
02993 Деспина Савова Николова
01045 Детелина Илиева
Балканска
03262 Детелина Огнянова
Соколова
01647 Детелина Тотева
Апостолова
01357 Деян Антонов Попдимитров
02108 Деян Дечков Дечев

00370 Данчо Николов Данчев

02858 Деян Хранимиров
Димиев

01091 Дарий Христов Аврамов

02011 Джилда Димитрова
Тролева-Спасова

03703 Дарина Димитрова
Ангелова

03093 Диана Георгиева Мущанова

С Т Р. 1 1 1
Обхват на ограничението

С Т Р.
Рег.
№

112

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02073 Диана Георгиева
Стоянова-Горанова

00200 Димитър Ангелов
Драгнев

00069 Диана Дончева Неделчева-Димова

00896 Димитър Ангелов
Златков

01781 Диана Дончева Сербезова

00201 Димитър Борисов
Рималовски

03762 Диана Иванова Данкова-Борисова

03434 Димитър Василев
Димитров

01771 Диана Илиева Диканска

01800 Димитър Василев
Докев

01350 Диана Красимирова
Калоянова

00921 Димитър Величков
Димов

03524 Диана Лилова Кунчева

01590 Димитър Георгиев
Ангелов

01239 Диана Николова Карабаджакова

03698 Димитър Георгиев
Ахрянов

01910 Диана Петкова Иванова

02043 Димитър Георгиев
Георгиев

02075 Диана Петрова Хасъмова

01604 Димитър Георгиев
Гочев

02021 Диана Стефанова
Койкова

00381 Димитър Георгиев
Кръстев

01002 Диана Тодорова Димитрова

01410

01516 Дианна Боголюбова
Модева

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

община Хисар

Димитър Георгиев
Младенов

01287 Димитър Георгиев
Янчовичин

01214 Дилян Иванов Каменов

00382 Димитър Драгомиров Георгиев

03576 Диляна Андреева
Тасева

03847 Димитър Емилов
Цветков

03319 Диляна Георгиева
Чилингирова-Савчева

02050 Димитър Желязков
Кръстев

община Провадия

00202 Димитър Иванов
Личев

03539 Диляна Николова
Андрова

01559 Димитър Иванов
Шаренков

01794 Диляна Румянова
Икономова

04108 Димитър Ивов Василев

01949 Димитрие Милутинов Павлович
00378 Димитрийка Крумова Христозова

03802 Димитър Ивов Чехларов

01003 Димитрина Стефанова Григорова

01838 Димитър Илиев
Петров

01306 Димитринка Ангелова Шентова-Тодорова

01277 Димитър Йорданов
Захариев

01238 Димитринка Георгиева Коева

02415 Димитър Йорданов
Липов

02374 Димитричка Русева
Филипова-Булдеева

02236 Димитър Колев Калъпов

00262 Димитричка Христо- общини Дулово,
ва Ганчева-Панова
Главиница

01841 Димитър Колев Колев

00854 Димитър Александров Бъчваров

01050 Димитър Кузманов
Кутев

община „Тунджа“

община Симитли

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01903 Димитър Леков Маринов

02550 Диян Венциславов
Петров

02110 Димитър Любомиров
Димитров

00392 Диян Любенов Николов

03682 Димитър Любомиров
Механджиев

00723 Добрил Иванов Добрев

02388 Димитър Милчев
Ангелов

04352 Добрина Милчова
Пеева

02292 Димитър Николов
Мандов

01141

01741

00395 Добринка Георгиева
Камбурова-Рачева

Димитър Николов
Палазов

03511 Димитър Панайотов
Паскалев
03608 Димитър Петров Боюклиев
00070 Димитър Петров
Стефанов
00821 Димитър Рангелов
Димитров
02790 Димитър Стефанов
Власарев
02172 Димитър Стефанов
Стоев
02609 Димитър Стойков
Дачев
03232 Димитър Стойчев
Стоев
00735 Димитър Стоянов
Ненчев
01349 Димитър Христов Герасимов
00857 Димитър Христов
Зорев
01278 Димитър Цанков
Дилов
00774 Димитър Янков Батчиев
03462 Димо Илиев Димов
02199 Димо Тодоров Абаджиев
01613 Димо Тодоров Стоянов
02196 Димчо Жеков Тилев
04109 Димчо Недков Недев
02332 Динка Иванова
Александрова
03341 Динко Димитров Карамалаков
03478 Динко Тодоров Митев
01005 Диньо Митев Динев

С Т Р. 1 1 3
Обхват на ограничението

Добринка Георгиева
Бечева

00775 Добринка Димитрова
Полихронова-Димитрова
00754 Добринка Николова
Василева
03320 Добромир Викторов
Зеленченко
00136 Добромир Делчев
Генов
01223 Добромир Добрев
Бояджиев

общини Алфатар,
Вълчи дол

01006 Добромир Нейков
Нейков
02726 Добромир Стоянов
Добрев
00397 Доля Леон Андреева
01699 Доника Атанасова
Георгиева
03848 Донка Георгиева
Маркова
01935 Донка Георгиева
Стоянова
03071 Донка Николова Занева
01582 Донка Стоянова Якимова
03838 Дончо Иванов Дончев
03584 Доню Илиев Донев
02035 Дора Стоилова Ангелова
00807 Доротея Йорданова
Христова
01431 Дочо Атанасов Дочев
01828 Драгомил Георгиев
Драганов
00869 Драгомир Николаев
Стоянов
04277 Ева Вихрониева
Попнеделева

община Николаево

С Т Р.
Рег.
№

114

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

01993 Евангелина Илиева
Сиракова

01072 Екатерина Трендафи- община Медковец
лова Димитрова

00100 Евгени Петков Кичашки

03630 Екатерина Яворова
Рогожинова

02026 Евгени Светлозаров
Рафаилов

02258 Елвина Евгениева
Терзиева-Николова

02102 Евгени Стефанов Казанджиев

01762 Елена Александрова
Белокапова-Маринова

00120 Евгений Иванов Николов
00736 Евгений Иванов Чобанов
02257 Евгений Младенов
Стаменов
01945 Евгений Николаев
Гацов
02204 Евгений Русев Маринов
00934 Евгения Атанасова
Трупчева
03705 Евгения Делчева Лещарова-Цветкова
01958 Евгения Димитрова
Гаговска
02163 Евгения Димитрова
Димова-Александрова
02418 Евгения Костадинова
Филева
01224 Евгения Любенова
Илиева
03621 Евгения Николова
Бранкова
00162 Евгения Стойкова
Стойкова-Андреева
01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова
01772 Евелина Стоимирова
Младенова
03240 Евелина Христова
Малешевска-Тодорова

община Стралджа

01789 Елена Веселинова
Вунчева
01180 Елена Георгиева Златанова-Събева
02650 Елена Данова Петринска
01959 Елена Иванова Иванова
02174 Елена Иванова Каменова
02315 Елена Иванова
Петрова
02228 Елена Иванова Учорджиева-Караколева
03858 Елена Лъчезарова
Павлова
01823 Елена Марчева Сидерова
03342 Елена Павлова Пекова
01805 Елена Павлова Терзиева
03465 Елена Радостинова
Панайотова
01008 Елена Тодорова Нейкова
01058 Елена Христова
Апостолова
01803 Елена Христова Пищалова
02155 Еленка Георгиева
Николова

01471 Едвард Филипов
Христов

00404 Елеонора Иванова
Тоскова-Савова

02062 Екатерина Ганчева
Пъкова-Финджекова

03244 Елза Димитрова
Иванова-Лекова

04353 Екатерина Емилова
Влахова-Пенева

01994 Елиана Танчева Танчева-Ковачева

00203 Екатерина Желкова
Генева-Попова

03102 Елисавета Ангелова
Стоева

02504 Екатерина Иванова
Начевска

01316 Елисавета Георгиева
Георгиева

01007 Екатерина Николаева
Стоева

01475 Елисавета Георгиева
Палазова

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

02276 Елисавета Димитрова Метишева

Обхват на ограничението
общини Мадан,
Баните

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02506 Емилия Кирилова
Коларова

00140 Елисавета Райнова
Вакавлиева

01995 Емилия Костадинова
Неделчева

03058 Елица Божидарова
Панайотова

01539 Емилия Кузова Русева

02805 Елица Маринова
Иванова

00827 Емилия Христова
Точева

00407 Елка Велинова Пенева

01868 Емилия Христова
Христова-Цонева

00089 Елка Веселинова Николова

02655 Емилияна Янчева
Стойчева

01337 Ема Благоева Футекова

02232 Еней Константинов
Иванов

03690 Емануил Лучиянов
Бончев

00789 Енил Николов Енчев

02916 Жаклин Тошева Митова

01009 Емил Ангелов Василев
03744 Емил Антонов Коцев

01445 Жана Димитрова
Джугаланова

03384 Емил Бориславов
Борисов

02781 Жана Стоилова Стоилова

04278 Емил Василев Василев

00414 Жана Тошкова Вълчанова
община Бойница

02480 Емил Георгиев Леков община Стрелча
02283 Емил Жечев Жечев

01542 Жени Димитрова
Бъчварова

04354 Емил Недков Башев

03463 Женина Милушева
Христова

03189 Емил Торком Мечикян
община Лозница

01295 Женя Стефанова Русева
01996 Жечо Петров Жечев

03585 Емилия Ганева Ганева

01240 Жива-Милена Петкова Петкова

00895 Емилия Георгиева
Кокова

01051 Живка Дочева Бучуковска

01205 Емилия Димитрова
Пенева

03322 Емилия Йорданова
Попова

00871 Жасмина Докинова
Ангелова-Ковачева
00415 Желязко Иванов
Иванов

01896 Емил Йорданов Димитров

03641 Емилия Иванова Рашева

01693 Жанета Тодорова
Грънчева-Колева

02194 Жеко Тилев Петров

02153 Емил Иванов Чепишев

01226 Емилия Добрева Ганева-Николова

община Елхово

02384 Енчо Иванов Балакчиев

00825 Емил Александров
Бояджиев

00244 Емил Тотев Проданов

Обхват на ограничението

00205 Емилия Кирилова
Божкова

01187 Елисавета Димитрова Попова

01661 Емил Георгиев Андреев

С Т Р. 1 1 5

общини Крушари,
Тервел

01010 Живка Стоянова
Кирчева
03659 Живко Василев
Трайков
01611 Живко Митев Велев
00724 Живко Петров
Чапкънов

общини Тутракан,
Бяла

С Т Р.
Рег.
№

116

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03533 Живко Стилиянов
Железов

03421 Зорка Димитрова
Кърсердарева

02618 Жоржета Рафаилова
Василева-Сребрекова

03147 Зорница Любомирова
Маринова

01191 Жулиета Гендова
Фандъкова

03158 Зорница Петкова
Ставрова

01241 Зарина Николова
Мархолева

01813 Зорница Силвиева
Стамболиева

01706 Зарко Динков Узунов

00428 Зоя Лазарова Разсолкова

01716 Зачко Йорданов Зачев

Обхват на ограничението

02298 Зоя Стойкова Колева
00121 Ива Кънчева Бонева

00829 Здравец Николов
Хайтов

01982 Ива Вичева Алтънова

01384 Здравка Бориславова
Стоянова

община Опан

02093 Ива Методиева Несторова

00419 Здравка Василева
Вълчанова

02538 Ива Николаева Василева

01899 Здравка Константинова Шехтова

01549 Ива Николова Парушева

02398 Здравка Петрова
Шапкарева

02629 Ивайло Борисов Владимиров

03405 Здравка Самуилова
Костадинова

01786 Ивайло Василев Мишев

02918 Здравка Събева Нейчева

03663 Ивайло Досев Симеонов

01291 Здравко Александров
Попов

02570 Ивайло Иванов Капарашев

02808 Здравко Венцеславов
Кузманов

03038 Ивайло Йорданов
Манчев

01433 Здравко Димитров
Димитров

04287 Ивайло Николаев
Томов

00922 Здравко Савов Дилинчев
02034 Здравко Симеонов
Здравков

03362 Ивайло Николаев
Цветанов

01500 Зина Борисова Атанасова

03725 Ивайло Радков
Петров

04235 Златан Атанасов Атанасов

02260 Ивайло Светославов
Захариев

00755 Златина Димитрова
Тодорова

01340 Ивайло Славчев Иванов

01082 Златина Нейчева
Йорданова

БРОЙ 6

община Сливо
поле

01142 Ивайло Христов Георгиев

03660 Златина Стоянова
Дукова

02832 Иван Аврамов Аврамов

01748 Златка Димитрова
Георгиева

03433 Иван Александров
Дамянов

04335 Златка Петрова Дичева

03435 Иван Александров
Иванов

01827 Златко Борисов Конов

03568 Иван Алексеев Новаков

03450 Зора Василева Бояджиева

02382 Иван Антониев Тонев

общини Върбница,
Смядово

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01864 Иван Асенов Атанасов

02381 Иван Николов Никифоров

03540 Иван Асенов Николов

01234 Иван Петков Тончев
00049 Иван Петров Калпачки

02740 Иван Атанасов Атанасов

00436 Иван Петров Пенев

01317 Иван Атанасов Тюлеков

00437 Иван Петров Станишев

03556 Иван Василев Георгиев

04265 Иван Пламенов
Христев

01656 Иван Ганчев Иванов

03381 Иван Сашев Кючуков

02469 Иван Георгиев Кошеров

01565 Иван Славов Ефремов

03200 Иван Георгиев Нинов

01625 Иван Стефанов Пет
ков

03373 Иван Димитров Арнаудов

02879 Иван Стоев Тодоров

02156 Иван Димитров Иванов
01083 Иван Димитров Мисирджиев

01960 Иван Стойков Моев
община Попово

00111 Иван Стоянов Велев
00440 Иван Тодоров Иванов

02277 Иван Димов Кършаков

03747 Иван Трендафилов
Маринов

02235 Иван Димчев Димчев

02863 Иван Христов Недялков

00431 Иван Евгени Данов
00122 Иван Илиев Иванов

03746 Иван Христов Рогозански

01997 Иван Илиев Папазов

01365 Иван Цанев Генов

01810 Иван Колев Атанасов

03714 Иван Чудомиров
Делчев

01137 Иван Колев Райков

00923 Иванка Иванова Делова

00208 Иван Костадинов
Василев

02549 Иванка Йорданова
Караджова-Гочева

01143 Иван Ленков
Кръстев

02195 Иванка Йорданова
Янева

00831 Иван Любенов Денчев
01322 Иван Маргаритов
Бакалов
00433 Иван Милков Бечев
01851 Иван Милков Димов
02395 Иван Мирчев Райнов
02071 Иван Михайлов Сердюк

община Свиленград

00209 Иванка Николова
Маркова
02944 Иванна Йончева Захова
00137 Ивелин Емилов Недялков
02133 Ивелина Василева
Пенева

00091 Иван Ненов Чолаков

04312 Ивелина Ганчева Панайотова

00123 Иван Николов Иванов

01570 Ивилина Парушева
Зафирова

02132 Иван Николов Узунов

03588 Иво Александров
Джойков

С Т Р. 1 1 7
Обхват на ограничението

С Т Р.
Рег.
№

118

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02419 Иво Атанасов Иванов

01201 Илияна Владимирова
Левкова

00787 Иво Георгиев Попов

02426 Илияна Георгиева
Йорданова

01424 Иво Димитров Баров
03664 Иво Димитров Младенов
02789 Иво Димитров Пантелеев
01652 Иво Йорданов Терзийски
00164 Иво Петров Петров
03386 Иво Тодоров Цонков
00444 Иво Тотев Тотев
01818 Иглика Георгиева Георгиева
03121 Иглика Лъчезарова
Забунова
04236 Игор Романов Христов

03128 Илияна Стефанова
Драганчева-Стоянова
03849 Илияна Христова
Овчарова
01937 Илка Иванова
Дишлиева
02683 Илко Великов Пет
ков
00210 Илко Николов Николов
00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова
02393 Илчо Данаилов Дочев
02631 Илчо Николов Портарски

01136 Игор Янков Янкулов

04222 Ина Константинова
Ковачева

02242 Изабела Иванова Велева-Панева

02279 Ина Олегова Ангелова

02316 Илиан Георгиев
Илиев

01712 Ира Атанасова Кънева-Христозова

00448 Илиан Петков Богданов

00451 Ира Иванова Христова

01573 Илиан Петков Пет
ков

00790 Ирена Антонова Хаджийска

02741 Илиана Симеонова
Симеонова

02870 Ирена Богомилова
Белчева

02742 Илиана Христакиева
Игнатиева

02157 Ирена Василева Асенова

02509 Илина Любенова
Найденова

03868 Ирена Василева Николова

01940 Илинда Илиева Симеонова

00859 Ирена Владимирова
Христова-Дончева

02999 Илия Валериев Булев

03074 Ирена Илиева Мирчева

00738 Илия Иванов Бумбалов
02142 Илия Петков Еврев

03311 Ирена Николаева
Спиридонова

02510 Илия Цветков Илиев

01432 Ирина Анатолиевна
Сладкова

00124 Илиян Димитров
Илиев

02901 Ирина Бойкова Димитрова

00447 Илиян Павлов Николов

02483 Ирина Борисова
Цветкова

00974 Илиян Тодоров Владимиров

03220 Ирина Димчева Тамбукова

01497 Илияна Валентинова
Кърлова

01843 Ирина Добрева Николова

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01420 Ирина Кирякова
Крушкова

00460 Йордан Цветанов
Кирков

03753 Ирина Костадинова
Дакова

03451 Йордан Чавдаров
Ликов

00112 Ирина Костадинова
Костова

община Борован

03044 Йорданка Петрова
Гонидис

01878 Ирина Скъпидарова
Алексиева-Гинчева

00461 Йорданка Христова
Воденичарова-Пенева

01671 Искра Велинова Щетинска
02895 Искра Ганчева Добрева
02639 Искра Димитрова
Драмова
02677 Искра Николаева
Николаева
03205 Искра Славейкова
Джахова-Кадинова
02632 Истелианна Нешо
Атанасова
04110 Йоана Иванова Иванова
02670 Йоана Иванова Пет
кова
03620 Йоанна Радиянова
Митова
01618 Йовка Стефанова Тодорова-Цветанова
02166 Йордан Василев Радев
02633 Йордан Георгиев
Кузманов
00113 Йордан Георгиев Лютибродски
03171 Йордан Иванов Демирев
00457 Йордан Иванов Халачев
04280 Йордан Константинов Марков

Обхват на ограничението

03060 Йорданка Георгиева
Георгиева

04257 Ирина Николаева
Джурелова

03793 Ирина Стоянова Ризова

С Т Р. 1 1 9

01887 Йошка Йотова Михайлова
02897 Калин Борисов Генов
01822 Калин Иванов Василев
00463 Калин Иванов Диков
03622 Калин Ленков Зарков
00464 Калин Николов
Костурски
02165 Калин Павлов Тихолов
03589 Калин Петров Аралов
02607 Калин Стефанов
Иванов
01749 Калина Димитрова
Мерудийска
03798 Калина Евгениева
Кръстева
02774 Калина Петкова Ерска
02676 Калина Тодорова Павлова
03488 Калоян Йорданов
Калчев
03873 Калоян Красимиров
Еревинов
00055 Калоян Латунов Калоянов
02953 Камелия Николаева
Кънчева-Георгиева
01711 Камелия Петрова
Пешунова
00466 Камен Ганчев Ганчев

01264 Йордан Костадинов
Христов

01555 Камен Дочев Шип
ков

01544 Йордан Минчев Стоянов

01547 Камен Тодоров Костадинов

03022 Йордан Стоянов Данев

00468 Камена Григорова
Казакова

01651 Йордан Христов Нурков

01911 Камена Милчева Ди- община Бойчимитрова
новци

С Т Р.
Рег.
№

120

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03707 Катина Севдалинова
Цанкова

01963 Константин Петков
Колев

02512 Катя Боянова Скопакова

01405 Константин Петров
Бояджиев

00469 Катя Любомирова
Ангелова

00476 Константин Рангелов
Вандалов

02065 Катя Николова Ангелова

02403 Константин Рачев
Косев

01829 Кирил Ангелов Мавров

01567 Константин Страхилов Коцев

02149 Кирил Бориславов
Арнаудов

02917 Костадин Александров Лабов

02513 Кирил Василев Пет
ков

03115 Костадин Димитров
Чотов

02293 Кирил Георгиев Андонов

01476 Костадин Иванов
Палазов

01962 Кирил Георгиев Коцев

00050 Костадин Иванов
Сандев

02222 Кирил Димитров
Стоянов

00948 Костадин Първанов
Йоцов

00057 Кирил Косев Кирилов

04281 Костадин Славчев
Попов

00924 Кирил Методиев
Делов

01545 Костадин Христов
Христов

00989 Кирил Николов
Събчев

01033 Косто Петров Костов

01917 Кирил Петров Гергов

03100 Косю Иванов Христов

00472 Кирил Филипов Дамов

00479 Красен Андреев
Андреев

01398 Кирилка Пейчева
Цветанова

00480 Красимир Анастасов
Язов

02994 Климент Иванов
Иванов

02028 Красимир Бойков
Раев

03059 Климентин Чернев
Ганчев

01013 Красимир Вътев Добрев

00212 Константин Атанасов община СъединеАтанасов
ние

01084 Красимир Генов Стефанов

02448 Константин Владимиров Елшански

00860 Красимир Георгиев
Попов

04191 Константин Енчев
Димов

01696 Красимир Георгиев
Ралчев

00473 Константин Иванов
Антонов

01412 Красимир Господинов Джеджев

02206 Константин Кирилов
Антонов

03678 Красимир Душков
Романов

01793 Константин Константинов Антонов

02713 Красимир Кирилов
Петров

02022 Константин Михайлович Якубович

03062 Красимир Кънчев
Крайчев

02278 Константин Недков
Пеев

01568 Красимир Методиев
Кирилов

02191 Константин Николов
Николов

04356 Красимир Недков
Петков

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

община Камено

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01915 Красимир Николов
Георгиев

02482 Кръстин Стефанов
Запрянов

02190 Красимир Николов
Николчев

02606 Лада Борисова Камиларова-Стойчева

01211 Красимир Станчев
Николаев

03103 Лазар Банчев Банчев
01094 Лазар Тодоров Ковачев

03512 Красимир Тихомиров
Лаковски

00214 Лалка Атанасова
Юмерска

03526 Красимир Тошков
Тодоров

02427 Лариса Владиленовна
Иванова

03552 Красимир Христов
Георгиев

02263 Лариса Николаевна
Близнакова

01296 Красимира Владимирова Оташлийска

02800 Лена Ангелова Станиславова-Петкова

01196 Красимира Вълева
Любенова

01396 Лена Драгомирова
Чорбаджиева-Ганчева

02392 Красимира Георгиева
Славева

00492 Ленко Илиев Зарков

00484 Красимира Господинова Кралева

02450 Леонид Лвович Покрасс

00485 Красимира Иванова
Попова

02430 Лиана Симеонова
Саралиева

02634 Красимира Йорданова Лазарова

00215 Лидия Минчева
Кръстева-Шилева

01833 Красимира Константинова Жекова

00792 Лидия Стоянова Лазарова

00944 Красимира Лука
Джартазанова

00835 Лили Славчева Иванова

01073 Красимира Манева
Караматева-Петрова

община Нови пазар

01372 Лилия Лазарова Кадийска

00487 Красимира Пенчева
Василева-Младенова

02262 Лилия Петрова Драганова-Негованска

02070 Красимира Христова
Костова-Касапова

03303 Лилия Петрова
Петрова

04192 Кремена Илковна Рожевски

01493 Лилия Тодорова Пет
кова

02557 Кристиан Симеонов
Саралиев
02787 Кристиана Атанасова
Николова
01173 Кристина Александрова Канинова
02143 Кристиян Григоров
Миленов
01710 Кристиян Кръстев
Маркулев
03367 Крум Викторов Сергеев

община Бяла

02158 Лило Йончев Попов
00216 Лиляна Богомилова
Атанасова
00990 Лиляна Димитрова
Янакиева-Велева
02956 Лиляна Донева Ненова
03628 Лиляна Иванова Тонева
03337 Лора Иванова Тотева
00873 Лорен Илиев Милев

02685 Крум Димитров Филипов

02588 Лорита Димитрова
Панова

01381 Крумяна Любенова
Бумбарова

01490 Луиза Георгиева Тодорова

С Т Р. 1 2 1
Обхват на ограничението

община Белово

С Т Р.
Рег.
№

122

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02391 Лъчезар Василев
Владимиров

00968 Любомир Тодоров
Пеловски

01643 Лъчезар Василев Лалев

01300 Любомир Христов
Славков

01485 Лъчезар Тодоров Митовски

00424 Любомира Василева
Ненчева

00101 Люба Атанасова
Еленкова

01374 Любомира Емилова
Наумова-Андреева

01998 Люба Бойкова Лукова

03129 Людмил Димитров
Митев

01617

01273 Людмил Иванов
Дишлиев

Люба Боянова Шекерова

01318 Люба Русева Сийрекова

03428 Людмил Людмилов
Конакчиев

01395 Любен Стоянов Болгуров

02044 Людмила Асенова
Савова-Георгиева

02926 Любиана Любомирова Берова

00071 Людмила Атанасова
Попова

00991 Любимка Борисова
Бурова

00508 Людмила Видинова
Коева

00167 Любка Илиева Върбенова-Стефанова

01086 Людмила Кирилова
Сивова

00500 Люблена Иванова
Пунчева

02978 Людмила Константинова Кинова-Мравова

01791 Любомир Антониев
Величков

01758 Людмила Недялкова
Несторова

00501 Любомир Асенов
Горчев

00794 Людмила Нихтенова
Панайотова

00502 Любомир Асенов Семерджиев

01553 Людмила Петрова
Лимонова

00838 Любомир Борисов
Шивачев

03542 Людмила Петьова
Пенчева

01315 Любомир Веселинов
Бодуров

02390 Людмила Русева
Ирибаджакова

02347 Любомир Георгиев
Георгиев

00217 Людмила Стаматова
Петкова

01916 Любомир Дамянов
Любенов

00058 Людмила Тончева
Кьосева-Николова

00503 Любомир Димитров
Керанов

02548 Люляна Маринова
Чонева-Гайдарова

01290 Любомир Димитров
Огорелков

00889 Люция Тодорова Декова-Николова

01060 Любомир Здравков
Здравков

01448 Магда Дойчева Дойчева

02838 Любомир Иванов
Дончев

02543 Магдалена Александрова Делистоянова

01655 Любомир Иванов
Стоянов

00515 Магдалена Николаева Бошнакова

02113 Любомир Огнянов
Станиславов

00039 Малин Костадинов
Малинов

01188 Любомир Стоянов
Попов

община Котел

02849 Малин Стоянов Маринов

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01463 Манол Николов Ганчев

00906 Мариана Христова
Вампорова-Лазарова

03028 Мануел Димитров
Манолов

03590 Мариана Христова
Малинова

03258 Мануел Мануелов
Манолов

01014 Мариела Георгиева
Андреевска

02284 Мануел Харутюн Мануелян

01227 Мариета Иванова Бояджиева

01123 Маргарита Александрова Козовска

01262 Мариета Стефанова
Григорова-Ненова

00114 Маргарита Ангелова
Цолова

02100 Мариета Стоянова
Браделева

02511 Маргарита Викторова
Стоянова-Цакова

02281 Марий Костадинов
Гаджев

03543 Маргарита Запрянова
Шейтанова

01869 Марин Василев Попов

01489 Маргарита Илиева
Илиева

01269 Марин Великов Сотиров

01435 Маргарита Латева
Маргаритова

01053 Марин Димитров
Колев

01397 Маргарита Николаева Чавдарова

03692 Марин Красимиров
Моновски

02114 Маргарита Павлова
Динева-Денева

01134 Марин Пасков Бакалов

01518 Маргарита Петрова
Шошева-Живкова

02115 Марина Игнатова
Николова

01714

03766 Марина Стоянова
Живкова

Маргарита Романовна Сцепуржинская

00745 Маргарита Савова
Попова

03817 Маринела Иванова
Георгиева

01114 Маргарита Христова
Бъчварова-Парушева

03767 Маринела Стойнова
Стефанова

01470 Маргарита Христова
Христова

01606 Мария Александрова
Хаджипетрова

03160 Мариан Райнов
Крендов

00925 Мария Анастасова
Стоева

00973 Мариана Асенова
Стоичкова

00169 Мария Ангелова Ненова-Трифонова

02000 Мариана Атанасова
Панчева

03513 Мария Антонова Георгиева

03441 Мариана Атанасова
Перфанова

03708 Мария Борисова
Даскалова

03515 Мариана Атанасова
Сърбова

02187 Мария Василева Балева

01938 Мариана Димитрова
Павлова

00812 Мария Вълкова
Шишманова

02178 Мариана Дионисиева
Цветкова

02746 Мария Гъчева Докторова

01857 Мариана Кръстева
Добрева

02361 Мария Димитрова
Илиева

01975 Мариана Кръстева
Кехайова

01685 Мария Димитрова
Ковачева

С Т Р. 1 2 3
Обхват на ограничението

община Долна
Митрополия

С Т Р.
Рег.
№

124

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

01743 Мария Димитрова
Христоскова-Хараламбова
00773 Мария Друмева Николова

община Ситово

Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

01554 Мария Стоянова Филипова
02939 Мария Събчева Борисова
01186 Мария Христова Борисова-Златева

03188 Мария Емилова Первазова

00874 Мария Христова Димова

00126 Мария Живкова Хлебарова

01242 Мария Христова Нанева

01446 Мария Иванова Божанова

01742 Мария Христова
Чапкънова-Люнчева

02396 Мария Игнатова Колева

00957 Мария Христос Цакири

00841 Мария Илиева Карабожикова-Войнова

01383 Марияна Велчева
Велчева-Василева

02265 Мария Колева Василева

01251 Марияна Гавраилова
Бонева

00527 Мария Константинова Диамандиева

01751

00256 Мария Костадинова
Стефанова

Марияна Иванова
Йорданова

02063 Марияна Костова Тодорова

01035 Мария Коцева Карамфилова

00220 Марта Любомирова
Теодосиева

01016 Мария Куманова Игнатова

03800 Мартин Георгиев
Койнов

01190 Мария Лальова Енчевска-Петрова

02224 Мартин Недков Нед
ков

01181 Мария Луканова Атанасова

03182 Мартин Петров Георгиев

00219 Мария Михайлова
Стоянова
община Ивайлов
град

02336 Мария Николова
Давчева

02541 Мартин Христов
Христов
03294 Мартина Желева
Желева
01702 Маруся Великова Бобева-Влахова

01498 Мария Николова
Петрова

01199 Маруся Цанкова Манова

01124 Мария Николова Попова

01635 Матей Антонов Савов

02440 Мария Петрова Георгиева

01886 Мая Александрова
Кожухарова-Димитрова

00529 Мария Петрова Попмаркова
00052 Мария Петрова Сакелариева-Манова

Рег.
№

БРОЙ 6

02116 Мария Стоянова Баева

01700 Мария Елжбиета
Наймович-Икономов

02179 Мария Нешева Нешева

ВЕСТНИК

община Гърмен

02385 Мая Димитрова
Йовчева

04336 Мария Радкова Стойчева

01036 Мая Желязкова Добрикова-Вълчева

03591 Мария Станкева Ингилизова

03295 Мая Иванова Ангелова-Захариева

02990 Мария Стефанова
Цекова

01203 Мая Илиева Байчева-Коцева

община Твърдица

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

01163 Мая Любенова
Петрова
00257 Мая Маринова Атанасова

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

община Вятово

01207 Милена Константинова Борисова
03111 Милена Костадинова
Каранешева

02295 Мая Тимиова Цанкова

02117 Милена Кръстева
Колева

02348 Мая Тодорова Миленкова

03644 Милена Николаева
Сабрутева

01502 Мерлина Миткова
Митева-Бошикьова

02561 Милена Николова
Танева

01912 Методи Иванов Методиев

02922 Милена Петкова Паунова

01341 Методи Иванов Николов

02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

02985 Миглена Василева
Набоко

01668 Милена Стефчова
Каменова

03260 Миглена Събева Каварджиева

01486 Милена Христова
Крачанова-Енчева

02594 Мила Георгиева
Алексиева

01593 Миленка Илиева
Пенкова-Радонова

03175 Мила Евгениева Желева-Атанасова

02429 Милиана Панайотова
Ценовска

04238 Мила Йорданова Попова

00538 Милка Атанасова Белотелева

01605 Милан Василев Добрев
01530 Милен Витлиемов
Чалъков
00797 Милен Димитров
Русенов
02061 Милен Игнатов Стефанов
01095 Милен Лалев Мънков
00891 Милен Николов Узунов
03410 Милен Пенев Тодоров
00975 Милен Трифонов Маринов
03833 Милена Вишинова
Добрева
03296 Милена Георгиева
Фетваджиева

Обхват на ограничението

02899 Милена Иванова Батова

00960 Мая Стоилова Вакашинска

02684 Мила Крумова Лазаркова

С Т Р. 1 2 5

00094 Милка Иванова Кушева
01890 Милка Петрова Каблешкова
02868 Милка Славова Стаматова
03456 Милка Христева
Чоролеева
01871 Милко Иванов Мит
ков
03135 Милчо Иванов Рачев
00151 Мими Димитрова
Манчева-Герасимова
01517 Мими Панайотова
Милева
01727 Минка Костова Пойдовска
02961 Минко Йорданов Маринов
00540 Минчо Нетов Ненчев

02514 Милена Гергинова
Гергинова-Танева

01303 Мира Данаилова Симова

02318 Милена Димитрова
Нанова

00266 Мира Христова
Габрашкова

03328 Милена Дочева Мишева

02380 Миролюб Леонидов
Петрински

община Кайнарджа

С Т Р.
Рег.
№

126

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02200 Мирослав Алексиев
Бойчев

01866 Момчил Ангелов
Стоянов

03238 Мирослав Бойчев
Церовски

02921 Момчил Димитров
Димов

04239 Мирослав Велков
Илиев

03834 Момчил Милчев Симеонов

02351 Мирослав Георгиев
Атанасов

01746 Момчил Цветанов
Стоилков

03078 Мирослав Жеков
Терзиев

03624 Надежда Бойкова
Соколова-Иванова

02432 Мирослав Кирилов
Христов

02159 Надежда Георгиева
Футекова-Христова

03250 Мирослав Петков
Минков

02225 Надежда Цонева Ганчева

03570 Мирослав Росенов
Радоев

00223 Надка Христова Георгиева

02562 Мирослав Стефанов
Бошнаков

02118 Надя Борисова Паунова

01802 Мирослава Николова община Чепеларе
Шамаранова

01346 Надя Димитрова Василева

03266 Мирослава Пенчева
Бозаджиева

02127 Михаил Антонов
Михайлов
01054 Михаил Данев Пет
ков
00542 Михаил Жеков Стоянов

община Луковит

02997 Надя Красимирова
Сигридова

00882 Надя Савова Стефанова-Коларова

03142 Миряна Росенова
Кръстева

00170 Митко Киранов Дончев

Обхват на ограничението

03374 Надя Николова Малцева

01368 Мирослава Христова
Тотева

00103 Митко Иванов
Славчев

БРОЙ 6

община Димово

00073 Надя Стаматова Стаматова
02817 Надя Христова Христова
03329 Нарцис Петрова Парашикова
00843 Наска Кръстева Боюндрукова-Люцканова
00547 Настя Николова Радева-Цонкова

00543 Михаил Иванов
Стойчев

00171 Наталия Димитрова
Калчева-Петкова

03364 Михаил Николаев
Махов

03865 Наталия Илиева Начева

00221 Михаил Петров Бог
данов

00074 Наталия Йорданова
Люцканова

00959 Младен Василев Велев

02086 Невена Руменова Гашарова

01642 Младен Жеков Кърпачев

00863 Невяна Илиева
Иванчева

03751 Младен Иванов Иванов

01964 Неда Николаева Николова

02185 Младен Иванов Младенов

02294 Неделчо Стоянов Карабелов

01649 Младен Кирилов Лисичев

03808 Недко Стефанов Недев

община Павликени

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02180 Недялко Иванов
Бончев

03694 Николай Георгиев
Петров

00225 Незабравка Николова
Костова

02319 Николай Георгиев
Стателов

02598 Нела Здравкова Симеонова

01260 Николай Димитров
Василев

03000 Нела Рачева Ковачева-Табова

02438 Николай Димитров
Даскалов

01358 Нели Иванова Тангърова

03593 Николай Димитров
Симеонов

02101 Нели Иванова Цветанова-Симеонова

01031 Николай Дончев Чолашки

00552 Нели Петкова Рангелова

02485 Николай Жеков Христов

01726 Нели Теоклиева Бояджиева

02422 Николай Иванов
Колев

01254 Нелка Петрова Цанкова

01217 Николай Иванов Няголов

01905 Нелсон Асенов
Петров

03079 Никола Александров
Цонков
00926 Никола Благоев Михалевски
01329 Никола Василев Колев
02023 Никола Георгиев Ликоманов
01037 Никола Димитров
Балджиев
03119 Никола Димитров
Миронски
03039 Никола Петров Николов
03493 Никола Теодоров
Здравков
03346 Николай Андонов
Хаджимарински
01017 Николай Василев
Вътев
02954 Николай Василев
Радков

Обхват на ограничението

02665 Николай Живков Тодоров

00226 Нели Тодорова Янева

01867 Нелсон Макнев Ненов

С Т Р. 1 2 7

община Златица

03030 Николай Иванов
Орешков
03269 Николай Иванов Симеонов
03270 Николай Иванов
Христов
01097 Николай Йорданов
Манолов

община Сатовча

03667 Николай Кирилов
Борисов
02148 Николай Кирилов
Дамов
03064 Николай Красимиров
Куцаров
02192 Николай Красимиров
Николчев
00555 Николай Любенов
Тонев
00844 Николай Любомиров
Тулешков
02472 Николай Методиев
Янков
01426 Николай Михайлов
Ангелов

01728 Николай Веселинов
Куцаров

03453 Николай Михайлов
Гълъбов

03422 Николай Веселинов
Маринов

03012 Николай Михайлов
Миладинов

04217 Николай Владимиров
Арсенов

01858 Николай Михайлов
Острев

00554 Николай Георгиев
Маслинков

01063 Николай Младенов
Младенов

общини Панагюрище, Ракитово

С Т Р.
Рег.
№

128

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03355 Николай Нешов Атанасов

01977 Огнян Илиев Христов

00128 Николай Никифоров
Меразчиев

01644 Огнян Йорданов Карастоянов

01576 Николай Николаев
Баровски

02421 Огнян Каменов Горанов

01853 Николай Николаев
Дамов

02056 Огнян Стефанов
Брънчев

04283 Николай Николаев
Истатков

00563 Огнян Тодоров Симеонов

02940 Николай Павлов
Захов

01324 Оксана Владимировна Балабанова

03813 Николай Петков Салутски

01019 Оксана Степановна
Книш-Томова

02775 Николай Русев Ташев

01900 Олга Александровна
Божичкова

00762 Николай Симеонов
Николов

01730 Олга Александровна
Илиева

03469 Николай Славов
Славов

02238 Олга Всеволодова
Анева

01631 Николай Стефанов
Георгиев

03251 Олга Николаевна
Фиданова

01062 Николай Стефанов
Рижиков

01177 Олга Петрова Дякова
00763 Олга Радиева Андонова

00095 Николай Стефанов
Стоянов

02601 Олга Самуиловна
Самарджиева

02037 Николай Стефанов
Цанков

01464 Олег Тонев Каразапрянов

01198 Николай Тодоров
Петров

02515 Олег Христов Анзъров

03138 Николай Тодоров
Христов
01657 Николай Тонев Ситев

04241 Орлин Георгиев Манолов

04240 Николай Филипов
Николов

01293 Орлин Йорданов
Йорданов

00927 Николай Христов
Бечев

00876 Орлин Маринов Неделчев

03180 Николай Христов
Генов

03230 Павел Владимиров
Попов

01757 Николай Цветков
Нанков

01120 Павел Диев Станчев

00992 Николай Янчев Симеонов

00964 Павел Иванов Иванов

00557 Николина Петрова
Павлова-Алексеева

02162 Павел Иванов Попов
01895 Павел Йорданов Михайлов

01369 Николинка Цветкова
Лозанова

00259 Павел Петков Дочев

01344 Нина Василева Константинова-Васева
00717 Нина Георгиева Танчева
00051 Огнян Драганов Тунтев

03668 Павел Петров Попов
община Минерални бани

01182 Павлин Георгиев Павлов
02338 Павлин Данчев Леков

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

община Златарица

община Любимец

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02671 Павлин Илиев Иванов

02488 Петко Иванов Прокопиев

01521 Павлина Желева
Владова

02603 Петко Илиев Еврев

01343 Петко Ламбрев Пет
ков

00764 Павлина Илиева Миринчева

01193 Петко Марчев Любенов

03571 Павлина Кръстева
Радоева

01022 Петко Начев Симеонов

02136 Павлина Ненчева
Драгомирова

03042 Петко Русков Русев
03595 Петко Станиславов
Стаменов

01460 Павлина Христова
Стоянова

01453 Петрана Михайлова
Николова

01477 Параскева Димитрова Миленкова

01834 Петранка Енчева
Владимирова

00569 Парашкева Луканова
Божкова-Димова

01020 Паскал Марков
Паскалев
02517 Пенка Атанасова
Тимнева
00260 Пенка Борисова Папова
01087 Пенка Василева Николова-Райкова
02230 Пенка Лукова Станчева
01874 Пенко Иванов Терзиев
03558 Пенчо Евгениев Пенчев
00572 Пеньо Досев Столаров
01101 Пеньо Колев Гяуров
01739 Пепа Ненкова Каджебова
03639 Петко Валентинов
Проданов
03471 Петко Георгиев Пет
ков
01108 Петко Димитров Гарванов

Обхват на ограничението

00765 Петко Илиев Петков

03711 Павлина Иванова
Ликоманова-Ангелова

00059 Паруш Христов Зафиров

С Т Р. 1 2 9

община Средец

00993 Петър Ангелов Буров
03014 Петър Ангелов
Петров
02604 Петър Антонов Торньов
03596 Петър Василев Маринов
02605 Петър Василев Таков
03801 Петър Георгиев Койнов
01755 Петър Димитров
Червеняшки
01023 Петър Златев Бакърджиев
00576 Петър Иванов Бурджиев
01948 Петър Иванов Въжаров
01074 Петър Иванов Мурджев
04242 Петър Иванов Стъпов
02470 Петър Иванов Шаламанов
00154 Петър Илиев Радев

00743 Петко Жеков Йовчев

03835 Петър Йорданов Мигаров

03256 Петко Желязков
Стойчев

04267 Петър Кирилов Захаринов

00229 Петко Иванов Костадинов

01024 Петър Киряков Киряков

01164 Петко Иванов Прокопиев

01055 Петър Костадинов
Петров

община Бяла Слатина

С Т Р.
Рег.
№

130

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

00267 Петър Любенов Чернинков

02519 Пламен Владимиров
Герасимов

01336 Петър Любомиров
Футеков

00581 Пламен Генов Генов

01849 Пламен Димитров
Нанов

03347 Петър Николаев Николов

01732 Пламен Димитров
Пашев

03852 Петър Николов Матев

03080 Пламен Емилов Йонков

01723 Петър Огнянов
Петров

02750 Пламен Енчев Агов

03597 Петър Павлов Хрусанов
общини Брусарци,
Георги Дамяново

03133 Петър Стоянов Василиев
02208 Петър Стоянов Гигов община Калояново
00172 Петър Тодоров
Петров
01658 Петър Филипов Влахов
02203 Петър Щерев Михайлов
01425 Петя Димитрова Велева
01965 Петя Димитрова
Петрова
01155 Петя Димитрова Сотирова
02966 Петя Динкова Танъмова
03769 Петя Желязкова Узунова
00580 Петя Маринова Маринова
01846 Петя Митева Георгиева
03598 Петя Петрова Донева
02241 Петя Петрова Златарска
00173 Петя Петрова Йовкова-Койчева
03794 Петя Руменова Демирева

Обхват на ограничението

03174 Пламен Георгиев
Петров

02367 Петър Маринов Кисимов

02181 Петър Радков Каменов

БРОЙ 6

02119 Пламен Захариев
Иванов
01913 Пламен Иванов Ангелов
01662 Пламен Иванов
Станчев

община Брегово

00899 Пламен Иванов Цанев
02243 Пламен Милчев Стоянов
02751 Пламен Митов
Петров
02240 Пламен Николайчов
Ценов
01636 Пламен Петров Иванов
03605 Пламен Петров
Петров
01230 Пламен Тодоров
Петров

община Генерал
Тошево

00584 Пламен Тончев Михайлов
00976 Пламен Тотев Маринов

общини Две могили, Иваново

00174 Пламенка Георгиева
Цачева-Агалова

община Белене

02984 Поли Богомилова
Сергеева
00969 Полина Павлова Герджикова
03739 Полина Стефкова
Димитрова
03712 Правдомира Иванова
Алексиева

01473 Пею Троянов Марков

00585 Рада Ненкова Михайлова

02567 Пламен Асенов Божилов

02038 Радина Стефанова
Деевска

00994 Пламен Венцеславов
Генчев

00096 Радка Банчева Черноокова

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

01487 Радка Василева Стефанова

Обхват на ограничението
община Брезово

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02466 Райна Недялкова Бекирова

01839 Радка Ганчева Тимнева

02322 Райна Стоянова Димитрова

01966 Радка Господинова
Левиева

02960 Райна Христианова
Трайкова

00586 Радка Евтимова Евтимова

01450 Ралица Асенова Методиева-Ставракева

01558 Радка Радева Стоянова

02085 Ралица Бориславова
Цветкова

01434 Радко Веселинов Тодоров

02611 Ралица Василева
Христова

01782 Радомир Танков Серафимов
03118 Радомира Методиева
Дамянова
01144 Радосвета Георгиева
Хаджиева
01245 Радосвета Иванова
Кирчева
02489 Радосвета Йорданова
Едрева
03140 Радосвета Йорданова
Кирова
02675 Радослав Боянов Боянов
02715 Радослав Емилов Димитров
00129 Радослав Рачев Пътев
02057 Радослав Тодоров
Рашев
02209 Радослав Франц Радулски
04357 Радослава Илиева
Параскова
01585 Радост Павлова Тодорова
02416 Радост Стаменова
Райновска

02902 Ралица Виргилиева
Яръмова
00590 Ралица Петрова Баракова-Попова
03167 Ралица Румянова Лозанова
01125 Ралица Светозарова
Панайотова
03376 Ралица Стоянова
Зортева
03183 Ралица Такева Такева
03716 Ралица Тодорова Демирова
03237 Раффи Раффи Томасян
01847 Рая Димитрова
Кръстанова
01708 Регина Рафаел Томалевска
00592 Рени Иванова Ценова-Крумова
01272 Рилка Емилова Филипова
00877 Роберт Георгиев Алтънов
00231 Роберт Херцел Чакъров
00232 Родион Николаев
Петров

03330 Радостин Ангелов
Капсъзов

00233 Розалин Илиев Гьопсов

01930 Радостина Грозданова Къркалиева

00596 Розина Павлова Червенкова

00766 Радостина Нейчева
Лостова-Жечева

00718 Росалин Димитров
Талалаев

00230 Райка Петкова Николова

02544 Росен Ангелов Иванов

04364 Райна Йорданова
Янакиева

02660 Росен Димитров
Манчев

01413 Райна Михайлова Куманова

02059 Росен Димитров Узунов

С Т Р. 1 3 1
Обхват на ограничението

С Т Р.
Рег.
№

132

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

00898 Росен Мерджанов
Петров

00864 Румен Веселинов
Данговски

00942 Росен Панайотов
Минков

01469 Румен Груев Григоров

01204 Росен Стоянов Филипов

03257 Румен Илиев Андреев

01039 Росен Христов Недялков

03021 Румен Йорданов Маринов

02490 Росица Александрова
Петрова

02097 Румен Либеров Несторов

02462 Росица Богданова Русанова

00605 Румен Луканов Цонков

02417 Росица Вълкова Андреева
01967 Росица Вълкова Узунова
02349 Росица Генова Манолова
02950 Росица Георгиева Загорчева
00726 Росица Георгиева Пеева-Попова
00768 Росица Господинова
Златанова-Милкова
02160 Росица Димитрова
Владимирова
00598 Росица Димитрова
Михайлова
03298 Росица Иванова Йорданова
00744 Росица Йорданова
Йовчева
02321 Росица Йорданова
Никифорова
01183 Росица Кътева Динева
02714 Росица Недялкова
Калпакчиева
00715 Росица Николаева
Буцева

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

02353 Румен Любенов Първанов
02030 Румен Михайлов
Галов
01305 Румен Петков Йотов
01040 Румен Славчев Цвет
ков
03387 Румен Стефанов Сте- община Пазарфанов
джик
02784 Румен Стоилов Донев
00941 Румяна Ангелова Запрянова-Тодорова
01929 Румяна Атанасова
Маринова-Бонева
02282 Румяна Атанасова
Русева
03472 Румяна Василева
Бръшкова
02027 Румяна Василева Маринова
02080 Румяна Генова Статева
01176 Румяна Георгиева
Виячева
00609 Румяна Димитрова
Кутрева
02103 Румяна Димитрова
Тихолова

02120 Росица Стойнова Ненова-Тодорова

00900 Румяна Иванова
Брайнова-Бузева

00897 Росица Тодорова Василиева

02211 Румяна Иванова
Пройкова

02266 Росица Тодорова Тонева

02911 Румяна Костадинова
Спасова

01334 Ростислав Йорданов
Ненчев

00610 Румяна Любенова
Йовева-Стряскова

02907 Румен Атанасов Русев

02413 Румяна Ненова Димитрова

01932 Румен Величков
Иванов

04358 Румяна Николаева
Гарибска

община Невестино

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

00614 Румяна Николова
Борисова

01705 Светлана Иванова
Дикова

00615 Румяна Стефанова
Колева

01454 Светлана Иванова
Черкезова

01378 Румяна Трайкова
Пеева

02435 Светлана Николаева
Виденова

00965 Румяна Цонева Калугина

03745 Светлана Събева
Джамбова

01335 Румяна Цочева Пет
кова-Чобанова

00622 Светлана Трайкова
Русева

03162 Руси Христов Рашков

01492 Светлин Илиев Илев

00866 Руслан Иванов Стоянов

00625 Светлин Никифоров
Димитров

01458 Руслан Илиев Гинчев

01594 Светлин Тодоров Тодоров

03048 Сабина Стоичкова
Шушкова-Костова

С Т Р. 1 3 3
Обхват на ограничението

02345 Светлозар Веселинов
Стефанов

02689 Сава Тодоров Радев

00176 Светлозар Георгиев
Лазаров

03306 Савина Симеонова
Божинова

община Оряхово

03163 Саня Ангелова Шейкова

00727 Светлозар Горчев Ра- общини Никола
фаилов
Козлево, Венец и
Каолиново

01581 Сашка Иванова Куленска

00626 Светлозар Йорданов
Гавазов

03671 Сашо Поповски

02873 Светлозар Йорданов
Тенов

03036 Светла Иванова Бонева
00617 Светла Иванова Радулова
03144 Светла Иванова
Трендафилова
01684 Светла Иванова Тумангелова
00618 Светла Калинова Тихолова
01909 Светла Парашкевова
Бояджиева
01653 Светла Стойчева
Здравкова-Цонева
02387 Светла Якимова Милева
00131 Светлана Ангелова
Вълева
00621 Светлана Владимирова Александрова
00152 Светлана Добрева
Столинчева
03797 Светлана Иванова
Бакалова
03084 Светлана Иванова
Георгиева-Харизанова

община Гулянци

00728 Светлозар Стоянов
Тузсузов
00633 Светломир Младенов
Никодимов
02340 Светозар Василев
Буцев
00261 Светозар Иванов Панайотов
01572 Светозар Петков
Петков
00177 Светослав Борисов
Герганов

община Червен
бряг

02360 Светослав Георгиев
Влайков
02216 Светослав Иванов
Иванов
01830 Светослав Иванов
Фъсов
03482 Светослав Красимиров Спасов
03527 Светослав Николаев
Арсов
02121 Светослав Петров
Ризов
02673 Светослав Петров
Станиславов

община Раковски

С Т Р.
Рег.
№

134

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02705 Светослав Тодоров
Бачев

01819 Славчо Димитров
Мерджанов

01525 Светослава Василева
Коларова

01102 Славян Славчев Бурулянов

01715 Светослава Димитрова Андрейчин

01669 Смела Тодорова Куюмджиева

00634 Свилен Иванов Савов

01556 Снежа Стойчева Георгиева

01569 Свилен Михайлов
Добрев

01026 Снежана Георгиева
Петрова-Стоянова

00971 Свободна Петрова
Вранчева

02036 Снежанка Иванова
Мирчева-Добрева

01753 Севдалина Илиева
Александрова

00078 Снежанка Кунева
Христова

01109 Сергей Богданов
Денчев

00648 Снежина Вихрони
Чачановска

01733 Сергей Бончев Бонев

01041 Снежина Господинова Ортакчийска

02653 Сергей Михайлович
Киорогло
00769 Сийка Панайотова
Халтъкова
01409 Силвия Божидарова
Сокерова-Младенова
00638 Силвия Георгиева
Стойкова
01840 Силвия Емилова Ангелова
02346 Силвия Кирилова
Попова

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

01495 Снежина Петрова
Харбова-Йорданова
00650 Снежинка Петкова
Брънчева-Василева
03225 Соня Атанасова Дросева
01592 Соня Георгиева Попова
01057 Соня Ненкова Илиева
03866 Соня Сашева Савова

02753 Силвия Кирилова Робертович

00740 Сотир Георгиев Камбуров

04359 Силвия Христова
Умникова

03495 София Иванова Мичева

02137 Симеон Симеонов
Добрев

03547 София Стефанова
Петрова

01406 Симона Кирилова
Стоянова

01817 Спас Атанасов Минков

01983 Сияна Деянова Янчева

03770 Спас Красимиров
Смиленов

01894 Скъпидар Димитров
Алексиев

00892 Спиридон Александров Ганев

00641 Славей Борисов Гълъбов

00654 Ставри Борисов
Ставрев

00642 Слави Тодоров
Алексиев

01131 Стамена Кралева
Желева

01968 Славин Димитров
Байлов

03126 Станимир Димитров
Димитров

01892 Славка Петкова Пет
кова-Орманкова

00178 Станимир Дичев
Стойков

00644 Славко Атанасов Палуков

01200 Станимир Петров
Стамов

02269 Славчо Василев Шах
пазов

02716 Станимир Христов
Савов

община Пордим

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

01701 Станислав Димитров
Икономов

02234 Стефан Христов
Минчев

02124 Станислав Иванов
Визирев

02772 Стефан Христов Попов

02831 Станислав Михайлов
Михайлов

01893 Стефанка Панайотова Очипалска

01543 Станислав Николов
Николов

01821 Стефка Ангелова Керелова-Василева

01145 Станислав Петров
Луков

00665 Стефка Борисова
Иванова

03239 Станислав Стоянов
Миладинов
02227 Станислава Михайлова Стефанова
04243 Станка Ангелова
Пеева
02274 Станка Иванова Монева-Гайдова
00719 Станка Ламбова
Скерлева
00105 Станчо Цеков Веков
02286 Стела Иванова Дулева
00657 Стела Трифонова
Свиленска
00658 Стеляна Тонева Желева
00659 Стефан Василев Беязов
00132 Стефан Димитров
Русев
03309 Стефан Димитров
Димитров

03509 Стефка Иванова Динева

С Т Р. 1 3 5
Обхват на ограничението

община Нова Загора

02198 Стефка Иванова Златарска
02289 Стефка Савчева
Петрова
02699 Стефка Стоянова
Стоянова
00667 Стефчо Василев Димитров
02129 Стилиян Димитров
Николов
01455 Стилиян Христов
Христов
03723 Стилияна Христова
Рачинска
03508 Стиляна Валентинова Зенгилекова
01479 Стойко Димитров
Маронов
01027 Стойко Костов Илчев

02131 Стефан Златанов
Терзиев

01951 Стойчо Неделчев
Делев

03609 Стефан Ивайлов Нешев

00730 Стойчо Николов Попов

03414 Стефан Иванов Вълканов

02522 Стойчо Стойчев Мотев

04114 Стефан Иванов Вълков

02691 Стойчо Цветилов
Цветилов

00663 Стефан Кирилов Гълъбов

00770 Стоян Атанасов Георгиев

03870 Стефан Маринов
Цонев

03385 Стоян Георгиев Тодоров

02364 Стефан Павлов Стефанов

01288 Стоян Георгиев Чаушев

01457 Стефан Спасов Стефанов

01248 Стоян Димитров
Влайков

02839 Стефан Стефанов
Добрев

01147 Стоян Димитров
Гогов

00664 Стефан Стефанов
Попов

02754 Стоян Ефтимов Герзилов

община Сунгурларе

С Т Р.
Рег.
№

136

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03672 Стоян Златков Андонов

03087 Татяна Иванова Маринова

01891 Стоян Кирилов Стоянов

02341 Татяна Милкова
Дюлгерова

00741 Стоян Костов Жечев

03016 Татяна Милчева Драганинска

02628 Стоян Маринов Цвет
ков
00235 Стоян Тодоров Василиев
02183 Събин Николов Попов
03020 Събина Петрова Брънекова
03420 Сълза Димитрова
Даскалова
00669 Сърнела Николова
Докова
02184 Танко Стефанов Серафимов

03098 Татяна Николаева
Радева
02694 Татяна Огнянова
Стоева
00181 Татяна Петкова Маркишка
02356 Татяна Стоянова
Костадинова-Самуилова
00236 Татяна Стоянова Михайлова
01292 Татяна Стоянова Узунова

03254 Таня Василева Георгиева

03157 Татяна Теофилова
Дронзин-Братоева

01029 Таня Гоева ГоеваЗлатева

02161 Татяна Христова
Генчева

01148 Таня Иванова Катранджиева-Латунова

01510 Татяна Цокова Пуева

02704 Таня Иванова Панева

01571 Теменуга Николова
Барбова

02981 Таня Кирилова Костова-Георгиева

01752 Теменужка Асенова
Попова

01159 Таня Мирославова
Спасова

00803 Теменужка Василева
Минчева

00674 Таня Николова Бойкова

02369 Теменужка Викторова Герова

00675 Таня Петкова Влаева

01319 Тенчо Георгиев Димов

01478 Таня Симова Минкова
01848 Таня Стефанова Дикова
02982 Татяна Александрова
Василева

Обхват на ограничението

01044 Татяна Николаева
Глебова-Цонкова

02840 Таня Благова Соколова

00179 Таня Петкова Монева

БРОЙ 6

02087 Теодор Анатолиев
Тодоров
00080 Теодор Велев Пеев
00182 Теодор Димитров
Димитров
02933 Теодор Желев Гогов

00977 Татяна Антонова Маринова

01970 Теодор Кирилов Делев

01779 Татяна Борисова
Даскалова-Митова

02005 Теодор Стоянов Бойчев

02986 Татяна Василева Милошова

00677 Теодор Цветанов Карамочев

00676 Татяна Георгиева
Трендафилова

03553 Теодора Димитрова
Атанасова

03331 Татяна Димчева Тихолова

02088 Теодора Иванова Лиловска

община Роман

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03647 Теодора Кръстева
Кръстева

00771 Тодор Христов Терзиев

01971 Теодора Панайотова
Казакова

02186 Тодорка Станчева Русева-Дончева

04254 Теодора Тодорова
Къналиева

00184 Толя Ярославова Костова-Начева

02692 Теофана Димитрова
Михова

02674 Тома Богомилов Томов

02758 Теофана Кирилова
Теофилова

03651 Тома Николаев Димитров

03365 Теофана Николаева
Абаджиева

01984 Томи Димитров Томов

00678 Теофана Николова
Атанасова

03395 Томи Сашков Джаров

03300 Тихомир Георгиев
Вятров

01686 Тони Петрова Иванова

00237 Тихомир Иванов
Стоянов

01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева

02271 Тодор Александров
Обрешков

01634 Тоска Георгиева
Мумджиева

00680 Тодор Веселинов
Булев

01043 Тотка Илиева Костадинова

03332 Тодор Владимиров
Темников

00185 Тошо Стефанов Станев

01065 Тодор Георгиев Сарамбелиев

00264 Траян Иванов Георгиев

01452 Тодор Георгиев Толев община Перущица
03461 Тодор Делчев Запрянов
01541 Тодор Димитров
Бойчев
01985 Тодор Димитров
Грозев
03302 Тодор Димитров Енчев
02079 Тодор Димов Даскалов
00940 Тодор Иванов Тодоров
00238 Тодор Илиев Абаджиев
01392 Тодор Константинов
Карагьозов
00682 Тодор Несторов Личев

С Т Р. 1 3 7
Обхват на ограничението

община Момчилград

община Долни
Дъбник

03178 Фани Стойкова Илчева
02138 Фанка Иванова Дочева
01663 Филип Цветков Филипов
02687 Филип Евгениев Филипов
03415 Филип Николаев
Чипев
01130 Филипа Димова Гугучкова
03631 Христиана Василева
Милчева
00686 Христина Ангелова
Гецковска
01788 Христина Георгиева
Стоянова

02205 Тодор Руменов Дафов

01462 Христина Йорданова
Христозова

01330 Тодор Стефанов Бай- община Димирактаров
тровград

03674 Христина Славчева
Райчева

00183 Тодор Стефанов Радулов

03699 Христина Стефанова
Стефанова

01482 Тодор Стоянов Василиев

03104 Християн Стефанов
Боров

общини Макреш,
Ново село

С Т Р.
Рег.
№

138

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02218 Христо Милчев Илиев

01814 Цанко Пейчев Русинов

03811 Христо Бурянов
Станкушев

00061 Цанко Петров Ташев

01414

Христо Венков Венков

02622 Христо Владимиров
Стойчев
02379 Христо Вълчев Пет
ков
03554 Христо Ганев Хаджиганчев
00153 Христо Герасимов
Драганов

01030 Цвета Петрова Търпоманова
03019 Цветан Василев Василев
02041 Цветан Григоров Симеонов
01713 Цветан Емилов Басарев
00850 Цветан Михайлов
Симеонов

01106 Христо Гюлев Генов

02761 Цветан Стефанов
Цветков

03169 Христо Димитров
Гинев

00239 Цветана Атанасова
Примова

03648 Христо Димитров
Топчиев

01863 Цветана Димитрова
Ковачева

03600 Христо Иванов Иванов

00693 Цветана Йончева Косовалиева-Ангелова

01390 Христо Иванов Лазаров
01978 Христо Иванов Чапаров
02760 Христо Маринов
Христов
01744 Христо Михайлов
Узунов
03697 Христо Михайлов
Харлов
01738 Христо Михалев Караянков

02055 Цветана Цветанова
Велкова
00695 Цветанка Лазарова
Разсолкова
01587 Цветанка Мирчова
Черкезова
02823 Цветанка Петрова
Полихронова
01348 Цветелина Петрова
Тодорова
03569 Цветелина Стефанова Добрева

03040 Христо Наков Гюров община Девин

00880 Цвети Първанов Русинов

03617 Христо Пенчев Пенчев

03735 Цветина Александрова Цветанова

01299 Христо Петков Бараков

03548 Цветомир Евлогиев
Крумов

03854 Христо Сашев Спасов

01609 Цвятко Иванов Димитров

00716 Христо Станимиров
Христов

01664 Ценка Димова Джотолова

03750 Христо Тодоров Пелтеков

00240 Цонко Панайотов
Солаков

03592 Христо Чавдаров Димитров

01451 Чавдар Борисов Тенев

01192 Христо Юлиянов
Христов

00698 Чавдар Михайлов
Велев

01103 Хубена Иванова Салджиева

03619 Чавдар Найденов
Спасов

01275 Цанко Великов Манов

03139 Чавдар Христов Георгиев

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

01974 Чинка Тодорова
Шишкова

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

02688 Яни Чавдаров Иванов
01075 Янка Иванова Янева

02493 Юли Христов
Алексиев

04318 Янко Георгиев Апостолов

00731 Юлиана Венелинова
Иванова

00706 Янко Димитров Янков

00918 Юлиана Иванова
Станева

02841 Янко Иванов Йончев

02528 Юлия Антонова Малеева

00909 Янко Кирчев Петров

01598 Юлия Герхард Райчева

01382 Янко Маринов
Петров

02569 Юлия Методиева
Илиева

01311 Янчо Груйчев Апостолов

02408 Юлия Недева Железова

00708 Ярослав Тодоров
Рангелов

03088 Юлия Руменова Величкова

01619 Ясен Александров
Нейнски

00701 Юлиян Василев Сиромахов

03236 Ясен Иванов Кьосев

03049 Юлиян Димитров
Македонски

01721 Ясен Николов Шатъров

01271 Юлияна Асенова
Юлиянова-Стойчева

01737 Ясен Сергеев Катрев

03336 Юлияна Жечкова
Кирчева
общини Летница,
Угърчин

РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ, ГРАЖДАНИ
НА ЕС, ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03454 Юри Найденов Йорданов

04159 Анжело Емануел Бианко

03773 Юри Чавдаров Танов

04333 Атанасиос Маллиос

01637 Юрий Георгиев Любомирски

04309 Едгар Мариус Аарт
Кивиет

00702 Юрий Иванов Дамянов

03563 Ернст Унтерлугауер

02624 Юрий Стойчев Стойчев
02955 Явор Велчев Янулов
02952 Явор Донков Стоев
01100 Явор Христов Дичев
00704 Яким Кирилов
Петров
03519 Яна Димитрова Желязкова
02625 Яна Енчева Павлова
03089 Яни Вълканов Вълканов

община Хитрино

00707 Янка Теофилова Сачкова

01499 Юлиана Божидарова
Томова-Николова

01149 Юри Георгиев Киряков

Обхват на ограничението

02529 Яни Иванов Гюлев

01745 Шинка Момчилова
Недялкова

01873 Юлияна Иванова
Агушева

С Т Р. 1 3 9

04339 Жюлиен Жорж Шарл
Пейребрюн
03354 Йенс Албрехт Хабернкорн
04310 Леополдо Арнайз
Егурен
01836 Марика Коста Попова
04338 Мариос Диплас
03476 Петър Тодоров
03473 Пиеро Масимо Чинкуети
02657 Раймондо Флакомио

Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

140

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

03684 Франсиско Хосе Росас Фустер

01327 Валентина Василевна община СтамбоЧернова
лово

03457 Юрген Порш

01488 Васил Любенов Кантарджиев

община Пловдив

01566 Гергана Александрова Начева

община Бургас

02239 Данаил Цветанов
Дилков

община Враца

02977 Айман Хамдан Хамза

01415 Данка Янчева Василева

Столична община

01257 Башир Абдуладжалил
Номан Ал-Адими

01574 Димитър Христов
Алексиев

община Царево

3097

02141 Димка Иванова Пен- община Габрово
чева

РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ, ГРАЖДАНИ
НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на ограничението

Елена Ярославовна
Господинова

01456 Марина Николаевна
Томова

00722 Дияна Колева Стефа- община Търговинова-Тузсузова
ще

04286 Михаил Юриевич
Узунов

03602 Добромир Спасов
Спасов

община Първомай

00883 Елга Милева Бонева

община Разград

00670 Тамара Николаевна
Александрова

02010 Еленка Пенчева Колева

община Търговище

02654 Фарид Пактиавал

01012 Иван Динев Кирчев

община Стара Загора

02052 Ивилина Илиева Тодорова

община Варна

03095 Олга Петровна Страфърд

01244 Хасун Алауи Хасун
ТОМ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ИЛИ ЗА КОНКРЕТЕН
ОБЕКТ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО
ЧЛ. 230, АЛ. 3 И 4 ЗУТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ОБЕКТИ V И VІ КАТЕГОРИЯ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на ограничението

00450 Инка Сергиева Авра- община Брезник
мова
01401 Йордан Свиленов
Василев

Столична община

00739 Йорданка Иванова
Терзиева

общини Ямбол,
Болярово

00758 Карамфилка Стойче- община Бургас
ва Атанасова

01659 Аделина Иванова
Трифонова

община Кула

01215 Катя Живкова Арсенова

Столична община

02048 Айдън Сейдахмед
Гюджен

община Руен

00861 Константин Христов
Гулишев

община Плевен

01402 Ангелина Петрова
Карлова

област Перник

01332 Кремена Йорданова
Цонева

община Хасково

02377 Кръстин Любенов
Каракашев

Столична община

01093 Кръстьо Любенов
Танков

община Пазарджик

00935 Антонина Димитрова община Силистра
Огнева
02696 Атанас Григоров
Пинков

община Несебър

01047 Атанас Димитров
Недевски

община Родопи

01359 Бисер Цанов Бечев

община Тетевен

00890 Божидар Петров
Крушевски

00166 Лазар Енчев Лазаров община Лом
02135 Лиляна Тотева Велчева

община Трявна

община Карлово

01325 Маргарита Статева
Севова

община Свиленград

01528 Боряна Петрова
Станчева

община Добрич

00862 Мариана Кирилова
Исусова-Кучева

община Плевен

01564 Валентин Калев Димов

община Несебър

01403 Маринела Борисова
Чолева

община Перник

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

С Т Р. 1 4 1
Обхват на ограничението

01483 Мария Андонова
Христова

община Пловдив

02033 Румяна Ангелова
Иванова-Николова

община Пловдив

00083 Мария Георгиева
Пеева

община Варна

01331 Слави Христозов
Славов

област Пловдив

00759 Мария Георгиева Томова

община Бургас

03094 Стелла Цветанова
Петрова

01119 Мария Костадинова
Митрева-Павлова

02024 Стефан Петров Гевренов

01825 Мария Найденова
Василева-Дименчева

община Пловдив

01481 Стоян Михайлов Ботушаров

00141 Миладин Стоянов
Ахчиев

община Черно
очене

00143 Стоянка Вълчева Ку- общини Кърджаюмджиева
ли, Кирково

община „Родопи“ – Пловдив

03136 Милена Тодорова Бу- Столична община
динова

01535 Татяна Любенова
Нейкова

община Каварна

01579 Михаил Владимиров
Михайлов

община Перник

00133 Татяна Стоянова
Стойкова

община Габрово

01061 Михаил Цветанов
Радулов

община Стамболийски

01754 Тодор Петров Тодоров

Столична община

02468 Надя Стефанова Гру- община Пещера
дева

02537 Тодорка Григорова
Хаджиева

област Софияград

01139 Невена Янкова Балчева

община Пловдив

01640 Цветанка Йорданова
Василева

община Свищов

00227 Никола Димитров
Черняев

община „Родопи“

01837 Юлиана Любенова
Петрова

община Пловдив

01169 Николай Крумов Ка- Столична община
менов

03166 Юлия Юриевна Малинова

община Пловдив

01654 Николай Кръстев
Малаков

ТОМ Ч ЕТ ВЪР Т И – Л А Н Д Ш АФТ Н И А РХ ИТЕКТИ

община Велико
Търново

01018 Нина Стефанова Же- община Стара Залева
гора

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕК
ТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

02213 Огнян Василев Георгиев

община Марица

01926 Огнян Маринов Гърбев

община Шумен

01219 Олга Андонова Берберова

Столична община

04180 Александър Борисов
Шопов

02047 Петко Петров Гечев

община Приморско

03907 Александър Любенов
Александров

03514 Петър Мирославов
Йорданов

община Варна

04163 Александър Петров
Недев

01524 Петър Николов
Петров

община Добрич

03913 Ангел Димитров
Богд анов

00930 Пламен Ангелов
Аврониев

община Варна

03951 Ани Иванова Цонинска

01229 Пламен Ганчев
Петров

община Добрич

04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова

01373 Радка Маринова
Минчева

община Сливен

04101 Анна Стоянова Бакалова

01025 Росица Бенева Мъглова-Войчева

община Раднево

04128 Анриета Генчева Георгиева

02182 Румен Георгиев
Александров

община Созопол

03928 Асен Петров Илиев

00234 Румен Дончев Русев

община Пловдив

04026 Атанас Петров Стоянов

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

142

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03888 Биляна Миркова Попова

04055 Галина Атанасова
Стоянова

04212 Борислава Любомирова Григорова

04037 Галина Георгиева
Николова

03982 Боряна Артинова Татеосова

04165 Галина Иванчева
Янчева

03969 Боряна Христова
Дончева

03915 Галина Христова Рачева

04164 Боян Манолов Дойчев

03945 Ганчо Иванов Бакалов

04067 Бояна Цочева Василева

04213 Георги Любомиров
Шебов

04136 Валентин Владов
Благоев

03995 Георги Рачев Радославов

04047 Валентин Георгиев
Уруков

04006 Григор Георгиев Перчиклийски

03960 Ваня Димитрова Кирилова

03885 Даниела Климентова
Хараламбиева

03974 Ваня Младенова
Иванова

03952 Даниела Лазарова
Нешева

04043 Васил Асенов Стефанов

03902 Даниела Петрова
Гинчева

04105 Васил Димитров
Найденов

03932 Даниела Станиславова Серафимова

03953 Веляна Константинова Найденова

03910 Деница Георгиева
Мишева

04121 Венета Стефанова
Минкова

04048 Деница Иванова Русева

04074 Вероника Крумова
Алексиева

04137 Деница Маринчева
Топчиева-Денева

04014 Веселин Белчев Василев

03925 Деница Руменова
Димитрова

04126 Веселин Малинов
Шахънов

04120 Деница Стефанова
Минкова

03887 Веселин Петров Рангелов

04211 Десислава Веселинова Вълева

03914 Веселин Янков Ха
джиев

04071 Десислава Георгиева
Кашкавалджиева

03971 Веселина Енчова
Шишкова

04133 Десислава Иванова
Данчева

03963 Веселина Иванова
Кирова

03930 Диана Стефанова
Копринска

03942 Веселина Костова
Калайкова

04024 Диана Стоянова Чолакова

03975 Виктор Димитров
Шонев

03980 Димитринка Иванова
Берберова

04021 Виктория Георгиева
Ружева

04123 Димитър Петков
Проданов

04059 Виолета Ваньова
Ставрова

04155 Димо Михайлов
Петров

03891 Владимир Цондев
Щилиянов

01283 Димо Михалев Димов

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03879 Донка Михайлова
Диловска

03927 Илиана Русева Русева

04084 Драгомир Младенов
Апостолов

04076 Илия Рангелов Керкенезов

04341 Драгомир Славчев
Андонов

03972 Илияна Атанасова
Младенова-Павлова

03900 Ева Илиева НешеваКръстева

04003 Илияна Владимирова
Петрова

04020 Евелина Веселинова
Пилукова

03949 Ирена Иванова Пелова-Александрова

04198 Елена Иванова Желева-Богданова

03894 Ирена Красимирова
Йорданова

03954 Елена Лазарова Попова

03985 Ирина Йорданова
Иванова-Василева

03965 Елица Данаилова
Христова

04140 Ирина Начкова Йорданова

04199 Емил Мирчев Первазов

04022 Ирина Стефанова
Генова

03892 Емил Николов Галев

04229 Йоанна Петрова
Стойкова

04016 Емил Юлиянов Георгиев
03926 Емилиян Христов
Димов
04044 Жечка Петрова Георгиева
03911 Живко Борисов Антов
04034 Заприн Здравков
Влаев
04092 Златина Костова Попова-Юзбашиева
03935 Зорка Андонова Лилова
04027 Зорка Кирова Вълкова
04033 Ива Лъчезарова Делибашева
04011 Ивайло Димитров
Мизов
03883 Ивайло Свиленов
Гогов
03904 Иван Ангелов Голомехов
03931 Иван Божидаров
Мустаков

03991 Йоланта Пейчева Чолакова
03896 Йордан Стефанов Караколев
03916 Йорданка Дойчева
Гецова
03966 Калинка Георгиева
Даракчиева
04068 Калинка Цветанова
Станкова
03943 Камен Любомиров
Попов
03958 Катя Иванова Цвет
кова
03989 Константин Николов
Услийски
03987 Констанца Димитрова Деянова
04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова
04200 Красимир Златков
Куюмджиев
03929 Красина Георгиева
Цекова

03983 Иван Пеев Райков

03999 Кристина Димитрова
Андреева

04036 Иванка Минчева
Генчева

04139 Лидия Христова Христова

04103 Ивелина Бориславова Радилова

04053 Лилияна Николова
Георгиева

03905 Иглика Недялкова
Минчева

04031 Лиляна Христова Данаилова

С Т Р. 1 4 3
Обхват на ограничението

С Т Р.
Рег.
№

144

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

04182 Любен Петров Божков
04095 Любима Димитрова
Карачева
04019 Любомир Игнатов
Петров
03988 Любомир Тодоров
Иванов
03994 Мадлен Иванова Ненова

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

04141 Митко Иванов Начев
03998 Младен Чавдаров Танов
04173 На деж да Николаева
Харизанова-Панталеева
03924 Надежда Петрова Папазова
03978 Надя Емилова Попова

03917 Мариана Евгениева
Чакърова

04052 На д я С т а н ис л а вова
Делчева

04124 Мариана Михайлова
Михайлова-Иванова

03890 Наталия Бориславова
Борисова

03993 Марин Радославов
Койнов

04154 Не л и М и н ков а А йранова

04100 Марина Жекова Матева

04054 Николай Георгиев Михайлов

04010 Мария Борисова Михайлова

03897 Николай Костадинов
Костадинов

03955 Мария Иванова Узунова

03979 Ни колета К и ри лова
Илиева

03912 Мария Илиева Генова

03919 Нинко Маринов Христов

04291 Мария Петкова Рангелова

04203 Офелия Тодорова Попова

04138 Мария Райкова Грънчарова

04049 Павлина Валентинова
Николова

03984 Маруся Йорданова
Нокова

04131 Пенчо Кръстев Добрев

03981 Мая Георгиева ЧолеваЧакърова
04073 Ма я Йорда нова То мова
04169 Мая Милчева Ангелова-Крълева

04252 Петко Михайлов Бонев
04099 П е т я К о с т а д и н о в а
Гроздева
03977 Пламен Пламенов Тонев

03938 Мая Райкова Попова

03996 Радка Ангелова Якимова

03970 Миглена Василева Карамочева

04212 Радка Грудева Тодорова

04078 Мила Иванова Димова

04008 Радка Денчева Недялкова-Иванова

04127 Милен Динков Сариев
03946 Милена Ганчева Бакалова
03886 Милена Иванова Кюркиева
03906 М и л е н а Йо рд а н о в а
Иванова
04096 М и р е л а Йо рд а н о в а
Димитрова-Дуйар
03899 Мирослава Гунева Николова
04046 Митко Грозев Грозев

03933 Ралица Николаева Павлова
03920 Ралица Стоянова Танкова-Богданова
03947 Рая Йорданова Бисерова-Бакалова
03882 Рая Любенова Борисова
04175 Регина Николаева Лазарова
03921 Росица Петрова Маргова

БРОЙ 6
Обхват на ограничението

БРОЙ 6
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме,
фамилия

03948 Росица Петрова
Петрова

04018 Те одо р а Н и ко л а ев а
Димитрова

03934 Росица Христова Сиракова

04145 Теодора Николова Бонева

04060 Румен Димитров Низамов

04332 Т и х о м и р А т а н а с о в
Йорданов

04032 Р у м я на И л иева То дорова

04002 Тодор Руменов Каменов

03992 С а ша С ве тло з ар ова
Рулинска

04039 Тодор Славчев Добрев

03901 Светла Огнянова Маркова
04088 Светла Стоянова Сотирова
04082 Светлана Викторовна
Анисимова
04264 Севастица Стефанова
Попова-Христова
04017 Силвия Петрова Дряновска
03889 С н е ж а н а И в а й л о в а
Петрова
04045 Снежинка Димитрова
Христова
04135 Снежка Асенова Каратотева
03937 Соника Любомирова
Дертлийска
04087 Соня Христова Христева-Петкова
04012 Ставри Фотев Фотев
03923 С т а н и м и р Х р и с т о в
Шаламанов

С Т Р. 1 4 5
Обхват на ограничението

04179 Тодор Стефанов Иванов
04227 Тодорка Иванова Русева
03893 Фа н и С ве т о с ла вова
Ичева
04015 Христина Стефанова
Киримидчиева
04077 Х р и с т о Д и м и т р о в
Трендафилов
04184 Христо Недялков Недялков
04365 Цветелина Николова
Йорданова
04172 Цветослав Богданов
Толев
03968 Ценка Пенкова Кунева
РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3
И 4 ЗУТ И ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ИНВЕСТИЦИОННО
ПРОЕКТИРАНЕ В ОБСЕГ, РЕГЛАМЕНТИРАН
В ЗКАИИП

03884 С та нка Дочева Ешкенази

Рег.№

03895 Стефан Василев Стефанов

04070 А м а д а Б о г о м и л о в а община Пловдив
Колчева

03986 Стефка Ангелова Ангелова

04144 Велина Симеонова Си- община Стара Замеонова
гора

03880 С т е ф к а Г е о р г и е в а
Москова

03961 Венета Тодорова Тен- община Хасково
чева

04057 Стефка Тодорова Станчева

04156 Емил Радков Мушатов област Плевен

04153 Стоя Тодорова Иванова
03939 Стоян Йорданов Йорданов
03898 Стоянка Недкова Гигова
04151 Тачо Григоров Пеев
04035 Тенко Петров Дянков

Име, презиме, фамилия

04148 Иван Василев Дучев

Обхват на ограничението

община Разград

04150 Мария Колева Стан- община Русе
кова
04023 Мая Богомилова Ва- община Бургас
силева
04147 Нед я л к а А т а н ас ов а Столична община
Сапунджиева
04134 Н и на Тодорова А н- община Варна
гелова
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Име, презиме,
фамилия

Обхват на ограничението

04202 Росица Христова То- община Царево
шева
04146 Румяна Йотова Гатева- Столична община
Николова
03922 Соня Славчева Геор- община Пловдив
гиева
ТОМ ПЕТИ – УРБАНИСТИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ С ПРИДОБИТА
ПЪЛН А ПРОЕКТА НТСК А ПРА ВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на ограничението

04270 Ви рг и н и я К р ъ с т ева
Симеонова
00198 Георги Иванов Селен- община Пловдив
ски
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Господин
Донев Нойков от Стара Загора на Наредбата за
условията, при които български граждани могат
да се изпращат и да работят в чужбина, утвърдена
с Постановление № 13 на Министерския съвет от
1975 г., по което е образувано адм.д. № 239/2011
по описа на Върховния административен съд.
544
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Снежина Николова Райнова-Георгиева и Георги Стефанов Георгиев от Варна
срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
СО „Ален мак“ в частта за имоти 2114 и 3108.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 2894/2010 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
551
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че Стоил Борисов
Райков е оспорил Решение № 419 от 04.11.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих и правилата и нормативите за прилагане,
на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в граници: север – жп линия – трасе на бъдещия Sban,
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изток – западна граница на ПИ 101021, 101024,
101025 по КВС – землище Плодвдив-юг, и землищна граница с община „Родопи“, юг – южната
регулационна линия на новопроектирана улица
от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151, 150, 149, 147,
146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126, 123 до о.т.
129, запад – новопроектирана улица от о.т. 129
през от. 134 до о.т. 130, западната граница на ПИ
106075 и новопроектирана улица от о.т. 52 през
о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и сините
линии, надписи със син и червен цвят и корек
ции със зелен цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции с кафяв и зелен цвят
за част застрояване и корекции със зелен звят в
правилата и нормативите за прилагане, досежно
поземлен имот с № 106023, кв. 106, по КВС – землище Пловдив-юг, за което е образувано адм. д.
№ 2783 по описа на съда за 2010 г., VІІІ състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението трябва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Дело
№ 2783/2010 г. е насрочено за 09.03.2011 г. от 9 ч.
546
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 2880 по описа на съда за 2010 г., на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Станка Георгиева Гичева – Пловдив, бул.
Свобода 18, ап. 6, против РОС № 419 от 4.11.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен ПУП – ПРЗ и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и
интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни
комуникации, санитарно-хигиенна обстановка,
озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за
прилагане на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в посочените граници – в частта му за ПИ с
идентификатор по КККР – Пловдив, 56784.533.362.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; 7. подпис на заявителя. На основание
чл. 218, ал. 4 ЗУТ към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
548
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Силистра, с която се обжалват измененията и допълненията на чл. 11, 14 и
19 от Правилника за организацията и дейността
на омбудсмана на община Силистра, приети с
Решение № 1448 от 25.11.2010 г. на Общинския
съвет – Силистра. По повод на обжалването е
образувано адм.д. № 9/2011 по описа на Административния съд – Силистра, по което е насрочено
съдебно заседание на 2.03.2011 г. от 10 ч.
547
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 8834/2009 по жалба на Стоянка
Димитрова Дончева и Георги Димитров Гелев
срещу Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС, с
което е одобрен план за регулация и застрояване
при условията на чл. 22, ал. 4 ЗУТ на местност
Младост 1, София, в частта за УПИ ІV-706 – за
подземни гаражи, кв. 21, и за УПИ V-361, 362,
709 – за обществено обслужване, кв. 16а, включително и в частта от предвидената улична регулация
за предвидената улица от о.т. 277 до о.т. 290, м.
Младост 1, СО, район „Младост“, София, които
попадат върху възстановени на жалбоподателите
ПИ № 3732, кв. 21, и ПИ № 3350, кв. 16а, по кадастралния план от 1939 г. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници в
производството по делото с подаване на заявление
до съда в едномесечен срок от деня на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 24.03.2011 г. от 13,30 ч.
528
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 7893/2010, ІІ
отделение, 23 състав, насрочено за 28.02.2011 г. от
9 ч., по жалба на Дорка Иванова Янакиева, Анелия
Христова Вълчева, Румяна Минева Кърджиева,
Мирослава Красимирова Коева и Валентин Петров
Цонев срещу Решение № 241 от 16.04.2009 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
ПР и ПЗ на м. Изток – Изток част І и част ІІ, в
границите, посочени в решението, в частта му
относно профила на ул. Ч. Дарвин в частите є
от ул. Ат. Далчев до ул. Д. Дебелянов и от ул.
Д. Дебелянов до ул. Ж. Кюри. Заинтересованите
лица имат право да поискат да бъдат конституирани като ответници в производството по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението за жалбата
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на Дорка Иванова Янакиева, Анелия Христова
Вълчева, Румяна Минева Кърджиева, Мирослава
Красимирова Коева и Валентин Петров Цонев.
529
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 3032 по описа на
съда за 2010 г. на II АО, 26 състав, по жалба на
Васил Николаев Нейков и Ангел Петков Марков
срещу Решение № 550 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет (ДВ, бр. 68 от 2009 г.) в частта
относно УПИ III, кв. 7, местност Младост – 1а,
отреден за ОДЗ. Съдът съобщава, че всички лица,
които имат правен интерес – имат права по отношение на посочените имоти, могат да поискат
да бъдат конституирани по делото в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Делото е насрочено за 16.03.2011 г. от 14 ч.
545
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 6192/2010 на ІІ
АО, 24 състав, по жалба на Антоанета Петрова Димова от София срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ за район „Студентски“, Столична община, в частта на УПИ І за КОО, кв. 235. Съдът
съобщава, че заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
550
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2 и 3 и чл. 132 и 133 ГПК
призовава Айше Тефикова Салиева, Джемиле
Хюсеин Сали, Калин Маринов Танев и Бейти
Мустафа Тефик, без постоянен и настоящ адрес
в Република България, с неизвестен адрес в
чужбина, като ответници по гр.д. № 1819/2010,
заведено по чл. 341 и сл. ГПК, с указание да се
явят в съда и да се запознаят с исковата молба
и доказателствата по делото, като в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
имат право на отговор. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
527
Варненският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява,
че по гр.д. № 2291/2010 по описа на ВОС, гр.
отделение, е постъпило мотивирано искане от
КУИППД с БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя Стоян Кушлев с адрес за призоваване Варна,
ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, вх. от ул. Баба
Тонка, срещу Васил Симеонов Дотков и Светлана
Андреева Ненкова за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
360 423,71 лв., както следва: 1. от Васил Симеонов
Дотков на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „520“ с рег. № В
0398 СК, рама № WBAHB210403504795, двигател
№ 206К А21264483, дата на първа регистрация
27.01.1990 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2001 г., пазарната
стойност към настоящия момент (август 2010 г.)
е 1200 лв.; сумата 95,54 лв. – наличност по безсрочен влог IBAN BG 84 STSA93000008619453 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, клон Белене, РЦ – Плевен,
открит на 28.10.2004 г., към 19.04.2009 г.; 2. от
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Васил Симеонов Дотков и Светлана Андреева
Ненкова като обикновени съсобственици на по
1/2 ид.ч. за всеки един от тях и представляващо бивша съпружеска имуществена общност
на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: апартамент – мезонет № 10 на
четвърти и пети етаж в жилищна сграда във
Варна, ул. Кавала 42, със застроена площ 249
кв. м, състоящ се от: първо ниво – входно антре,
баня-тоалетна, коридор, кухня, дневна-столова,
стълбище за второто ниво, и второ ниво – три
спални, перално, баня-тоалетна, коридор, две
лоджии, килер, при граници: ул. Кавала, ул.
Каварна, вътрешен двор, ап. на Юлия Мирчева,
както и съответния процент ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, попадащо в кв. 127 по плана
на седми микрорайон на Варна, придобит с
нотариален акт № 102, том II, рег. № 2989, дело
№ 171/2003 от 25.06.2003 (Акт № 190, том 29, дело
№ 6778/2003 на СВ – Варна); данъчната оценка на
имота към настоящия момент е 357 797,60 лв.; 3.
от Васил Симеонов Дотков на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: сумата в размер 30,36 лв.,
представляваща 1/2 от прода жната цена на
апартамент № 128 във Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 51, вх. 6, ет. 5, състоящ се от: стая, кухня,
баня-тоалетна, дрешник, входно антре, балкон,
със застроена площ 42,41 кв. м, при граници: ап.
127, ап. 129, стълбище и зелени площи, заедно с
принадлежащото избено помещение № 128 с площ
4,37 кв. м, при граници: ел. табло, изба № 130,
неизползвано пространство, заедно с 0,4253 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху държавното място,
върху което е построена сградата, попадащо в
XII микрорайон по плана на ж.к. Възраждане,
отчужден с нотариален акт № 76, том XI, дело
№ 3570/95 от 6.04.1995 г.; сума в размер 12,81 лв.,
представляваща 1/2 от продажната цена на лек
автомобил, марка „Опел“, модел „Кадет“, с рег.
№ В 3746 АС, рама № WOL0000H5011874, двигагател № 13NB19570207, дата на първа регистрация – 29.09.1986 г., придобит на 17.10.1995 г.,
отчужден съгласно договор от 6.05.1996 г.; 4. от
Васил Симеонов Дотков и Светлана Андреева
Ненкова като обикновени съсобственици на по
1/2 ид.ч. за всеки един от тях и представляващо бивша съпружеска имуществена общност
на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: сумата 1287,40 лв. от продажбата
на дворно място в с. Раднево, община Аксаково,
област Варна, с площ 1290 кв. м, съставляващо
УПИ II-79 в кв. 9 по плана на селото, при граници: УПИ III-80, улица и УПИ I-77, заедно с
построената в описаното дворно място жилищна
сграда с площ 40 кв. м, отчужден с нотариален
акт № 141, том II, рег. № 3415, дело № 329/2005 от
24.10.2005 г. Насрочва производството по делото
за 13.04.2011 г. от 15 ч.
549
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Планекс Ел Зет“ – АД, по ф.д. № 2506/97 е
представен в търговския регистър.
8127
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Баск“ – АД, по ф.д. № 2966/2001 е представен
в търговския регистър.
8128
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Семела груп“ – ООД, по ф.д. № 3831/2000 е
представен в търговския регистър.
8129
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 3960/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Еко стил 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Милосърдие 7, и с предмет на дейност: търговски
сделки – внос и износ, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, строителни услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, отдаване на вещи
и имоти под наем, счетоводна дейност, организиране на счетоводно отчитане и представяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, както и други
стопански и търговски дейности, незабранени със
закон, а такива, за които се изисква разрешение
на държавен орган – след получаване на същото.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ценка Генчева Димитрова и Димитричка
Цонева Христова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8130
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Провентусс“ – АД, по ф.д. № 2897/2002 е
представен в търговския регистър.
8131
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5431/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лойдс ТСБ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Климентово, община Аксаково, и с предмет на дейност:
проектиране, строителство, строително-ремонтни
и строително-монтажни услуги, ресторантьорска
и хотелиерска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки от всякакъв вид,
импорт, експорт и реекспорт, спедиционна и
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, рекламна дейност, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, производство и реализация на промишлени стоки и стоки за бита, ресторантьорска
и хотелиерска дейност, като всички дейности, ко-
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ито изискват лиценз, ще бъдат упражнявани след
лицензиране. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Лук Рой Дъфин,
който го управлява и представлява.
8132
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5416/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Милекс 8“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Столипин 52, ет. 2, ап. 3, и с предмет
на дейност: консултантски услуги, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с хранителни
и промишлени стоки, търговско представителство
и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, маркетингови и рекламни услуги, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Марин Костадинов Милев, който го управлява
и представлява.
8133
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5188/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Макаби“ –
ЕООД: заличава като едноличен собственик и
управител Йорам Фридман и вписва като такъв
Мордехай Дорон Садовски.
8134
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4037/2007 вписа в регистъра
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „АИТ –
Аврам Тодоров“ от Аврам Иванов Тодоров на ЕТ
„АИТ – Минчо Ризов“.
8135
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3755/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Гаон“ –
ЕООД: заличава като едноличен собственик и
управител Йорам Фридман и вписва като такъв
Моше Лебхар; приема и прилага актуален учредителен акт.
8136
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3754/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Клал“ –
ЕООД: заличава като едноличен собственик и
управител Йорам Фридман и вписва като такъв
Моше Лебхар.
8137
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1219/2007 вписа промени за „ПХГ Динамик“ – ЕООД: вписва ново
седалище и адрес на управление – с. Житница,
община Провадия, област Варна; заличава като
едноличен собственик, управител и представляващ
Николай Петков Николов; вписва като едноличен
собственик, управител и представляващ Митко
Кънчев Добрев.
8138
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4608/2006 вписа в регистъра
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Булуей –
Емилия Пеева“ от Емилия Софрониева Пеева на
„Булуей“ – ЕООД.
8139
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 9.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3910/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ес
консулт“ – ООД: допълва предмета на дейност
с „търговия с благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях“.
8140
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Бул инвестмънт“ – ЕАД, по ф.д. № 2799/2006
е представен в търговския регистър.
8141
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6387/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „НС инвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми
приморски полк 67, ет. 1, ап. 3, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строително предприемачество, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос и износ на
стоки, ресторантьорство, комисионна, спедиционна, лизингова и складова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз),
битови и комунални услуги на населението, производство и търговия със строителни и промишлени
изделия, организиране на забавни игри, спортна
и търговска дейност, търговия с петролни продукти и производните им, строително-монтажни
дейности, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Наталия Наскова Бояджиева и
Светломир Димитров Иванов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8142
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6490/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „АБА“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Селиолу 14, вх. А, ап.
10, и с предмет на дейност: търговия със стоки
или други вещи в първоначален, преработен или
обработен вид, хотелиерство, туроператорска и
туристическа агентска дейност (след лиценз),
търговско представителство и посредничество,
проектиране и изработване на софтуер и програмни продукти, изграждане и поддръжка на
компютърни системи и мрежи, комисионна и
спедиционна дейност, рекламна дейност, управление на недвижими имоти, придобиване на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на движими и недвижими имоти, сделки с
интелектуална собственост, консултантски услуги,
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Симеонов Дичев и Иван Калчев Иванов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8143
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4696/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
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„Амадеус 1“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Диана Иванова Шепърд
и вписва като такъв Марк Александър Патерсън.
8144
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6185/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арлекин 5“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Панайот Волов 28, и с предмет на дейност:
закупуване и продажба на недвижими имоти и
движими вещи, придобиване, развитие, продажба,
управление и отдаване под наем на ваканционни
и почивни имоти и земи, всички други свързани с
това дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Кийт Самуел Лоу,
който го управлява и представлява.
8145
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5503/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ВИП България инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Трошево, бл. 51, вх. Е, ет. 4, ап. 72, и с предмет на
дейност: търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти, проектиране, строителство
и ремонт, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, производствена
и преработвателна дейност, вътрешна и външна
търговия, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
маркетингови, рекламни, информационни или
други услуги, консултантска дейност. Дружеството
е с капитал 5020 лв., със съдружници Красимира
Желязкова Колева, Александър Александрович
Оводовский, Олег Геннадиевич Можевин и Ремигиюс Дейноравичюс и се управлява и представлява
от Красимира Желязкова Колева.
8146
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 934/2006 вписа промени
за „Ю.Би.Си.инвест“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „Ю.Би.Си. лимитид“; вписва
като съдружници Бисер Петков Цвятков и Лиам
Джоузеф Годфри; заличава като управител и
представляващ Лиам Джоузеф Годфри и вписва
като такъв Олег Янков Пенев; вписва промяна
във фирмата на „Ю.Би.Си.инвест“ – ООД.
8147
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5448/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ариан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, м.
Евксиноград, ул. Първа А 123, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна дейност, комплексни услуги по проучване, проектиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност – внос,
износ, реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа дейност, представителство и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, реализиране на целия
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предмет на дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Ариана Пантази, която го управлява
и представлява.
8148
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5460/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Обединена инвестиционна компания Фортеца“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл.
147, вх. 6, ет. 6, ап. 80, и с предмет на дейност:
строителство, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска и
инвеститорска дейност, покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, складова и лизингова дейност (след лицензиране), превозна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, туроператорска и
агентска дейност (след лицензиране), рекламна,
информационна, импресарска, програмна дейност,
инвестиционна и инвестиционно-посредническа
дейност, сделки с интелектуална собственост,
издателска и печатарска дейност, маркетингови
проучвания и реклама, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Анатолиевич Сотсков и „Фортеца
България Пропъртис“ – ООД, и се управлява и
представлява от Евгени Петков Данев.
8149
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еконсулт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Севлиево, ул. Мара Белчева 1, с
предмет на дейност: проектиране, производство
и продажба на инсталации, части и аксесоари за
третиране на повърхностите, ремонтиране и осъвременяване на съществуващи линии, обработка
на пластмаси за изработка на детайли, ремонт и
проектиране на метални конструкции, аспириращи инсталации, производство на инсталации
за пречистване, търговия с химически продукти
и специални разработки за промишлени нужди,
производство на подвески, консултантски и проектантски услуги, всякаква друга дейност, разрешена
със закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството е
със съдружници Николай Иванов Нанков, Събчо
Петков Сомлев и Красимир Цветанов Обретенов
и се управлява и представлява от управителя
Николай Иванов Нанков.
8154
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 155, ал. 2 ТЗ с решение № 41 от
7.ІІ.2000 г. по гр.д. № 499/99 вписа промени за
„Бакко“ – ООД, Габрово (ф.д. № 205/97): вписва
прекратяване и обявяване в ликвидация със срок
на ликвидация 6 месеца от деня на обнародване
на поканата на кредиторите в „Държавен вестник“ по чл. 267 ТЗ; вписва като ликвидатор Иван
Маринов Амуджев.
8155
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1770
от 13.ХІ.2007 г. регистрира промени за „Бел
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елин“ – ООД (ф.д. № 475/2006): вписва промяна
на адреса на управление на дружеството от ул.
Петър Генчев 7 на ул. Ангел Кънчев 66А; заличава като прокурист Арсо Василев Маджаров;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Евгени Масс.
8156
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1929 от
5.ХІІ.2007 г. вписа промяна за „Д.Л.П. ентърпрайсис“ – ООД (ф.д. № 787/2007): с решение № 9368
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 2681/2004 на Варненския
окръжен съд се променят седалището и адресът
на управление на дружеството от Варна, ул. Княз
Борис І № 33, ет. 2, на Габрово, ул. Бакойци, ул.
Антифашистка 45.
8157
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1965 от
10.ХІІ.2007 г. вписа промяна за „Фалкън ентърпрайсес“ – ООД (ф.д. № 854/2007): с решение № 1
от 15.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2004/2005 на Бургаския
окръжен съд се променят седалището и адресът
на управление на дружеството от Бургас, ул. Гурко 7А, ет. 1, офис 3А, на Габрово, ул. Зорница 4.
8158
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 663/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ФСА Монтана“ – ЕООД, Монтана, със седалище
и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост 1,
бл. 27, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: консултантски услуги, финансови, счетоводни, вкл.
съставяне на финансови отчети съгласно Закона
за счетоводството, търговски, технически и индустриални консултации, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена от закона в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Пламен Радославов Трифонов.
7836
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 666/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теяк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Живовци 21, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, туристически услуги, експлоатация на забавни, спортни и
атракционни обекти и съоръжения, хотелиерски
услуги и селски туризъм, внос, износ и реекспорт,
продажба на стоки от собствено производство,
сделки с интелектуална собственост, всички други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Гроздан Георгиев Генов.
7837
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 661/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Рушкови“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Габровница, ул. Китката 37, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни и други услуги в страната и в чужбина, издателска дейност,
търговия с нефтопродукти и техни производни,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство на сгради,
съоръжения и други, сделки с интелектуална
собственост, лизингова дейност, разпространение
и показ на филми и други аудио-визуални произведения, маркетинг и консултиране в областта на
строителството, предприемаческа, проучвателна и
инвеститорска дейност, производство и търговия
със селскостопански стоки, техните производни
и храни, както и всякаква дейност, незабранена
със закон или след лицензиране там, където е
необходимо по нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., не се ограничава със срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петю Петров Рушков.
7944
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 652/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост, бл. 12, вх. Д, ет. 8,
ап. 46, с предмет на дейност: изграждане, ремонт
и сервизно обслужване на охладителни системи,
покупка на стоки и други вещи с цел продажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и организации,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност, услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на видео- и звукозаписи и услуги,
свързани с тях, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, бартер и експорт на промишлени стоки,
машини, апарати, съоръжения, технологии, ноухау, проектантска, инженерингова, инвестиционна, строителна, производствено-експериментална,
информационна, посредническа и рекламна дейност в областта на машиностроенето, селското
стопанство, строителството, туризма, горската и
дървообработващата промишленост, хранителновкусовата промишленост, вътрешна и външна
търговия, организиране и провеждане на търгове,
разпродажби, бизнес срещи, изложби, търговия
с произведения на изкуството и художествените
занаяти, дейности по охрана на физически лица,
обекти и имущество, разработване и експлоатация на обекти, сервизи, пунктове и ателиета,
авторемонтни, строителни, бояджийски и битови
услуги, салони по фризьорство, масажи и маникюр, ресторантьорство, както и осъществяване
на всички други видове дейности в страната и
в чужбина, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Венелин Цветанов Марков.
7945
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Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 676/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Чипровци, ул. Чипровска комуна 18, с предмет на дейност: покупа на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки собствено производство, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, туристическа и рекламна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вкл. високо и ниско строителство, дървообработване и комунални услуги,
всякаква друга търговска дейност в страната и
в чужбина, незабранена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Цветанов Петков.
7947
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 674/2007 регистрира
дру жест во с ог рани чена от говорност „Фа лкон – ВД“ – ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Гоце Делчев 32, с предмет
на дейност: учебна дейност, транспорт в страната
и в чужбина (след получаване на съответни
разрешителни), производство и търговия, както
и всякакви дейности и услуги с изключение на
изрично забранените от закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, със
съдружници Владимир Георгиев Илиев и Даниела
Георгиева Илиева и се управлява и представлява
от управителя Владимир Георгиев Илиев.
7948
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 1103/95 вписва промени за „Пътинженеринг – М“ – ЕАД: вписва нов едноличен собственик на капитала на дружеството „Пътища и
магистрали“ – АД, София; заличава като член
на съвета на директорите Олег Станимиров Гурбалов; вписва за член на съвета на директорите
Славчо Георгиев Марков; вписва за председател
на съвета на директорите Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва за заместник-председател на
съвета на директорите Славчо Георгиев Марков;
вписва за изпълнителен директор Тони Петров
Петров; дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите Орлин Георгиев
Хаджиянков и от изпълнителния директор Тони
Петров Петров заедно и поотделно.
7949
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2711 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1360/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Реал – Авто“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, бул. България
47, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
промишлени стоки, селскостопанска продукция и
предмети на бита, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, туристически, ресторантьорски и други
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услуги, както и всички други сделки, незабранени
от закона, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Иванов Бонджаков и Катя Костадинова Бонджакова и се представлява и управлява
от управителя Александър Иванов Бонджаков.
7571
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2710 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 130/2002
вписа в търговския регистър промени за „Уни
пласт“ – ООД, Панагюрище, като заличава съдружника и управител Атанас Христов Генов;
вписва като съдружник Веселка Петкова Овчарова; променя адреса на управление – Панагюрище,
ж. к. Оптикоелектрон І, бл. 9, вх. Б, ет. 1, ап. 18;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Георги Кирилов Ферков.
7572
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2709 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 225/2004, вписа
в търговския регистър промени за „Фешън ФМ
България“ – ООД, Пазарджик: заличава съдружника и управител Иван Ботев Ласков поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва
промяна във вида на дружеството на еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фешън
ФМ България“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Васил Иванов Терзийски,
който представлява и управлява дружеството.
7573
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2712
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 4018/91 вписа в
търговския регистър промени за „Кристал Химия“ – АД, Велинград: заличава членовете на
съвета на директорите Ана Главан, Андрей Йон
и Виталий Симирецкий; заличава изпълнителния
директор Ана Главан.
7574
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2715
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 984/2003 вписа в търговския регистър промени за „Джерардо“ – ООД,
с. Момина клисура; заличава Кузман Атанасов
Маринков като управител и съдружник поради
прехвърляне на дялове; вписва нов съдружник и
управител Атанас Кузманов Маринков, който ще
представлява и управлява дружеството; вписва
промени в дружествения договор.
7575
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2713 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1364/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сием“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Черноризец Храбър
1, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: търговия с
детски храни и памперси за деца и възрастни,
санитарни материали, парфюмерия и козметика
облекла и обувки, хранителни стоки, играчки
и аксесоари за деца и възрастни, прахове и почистващи препарати, търговия със строителни
материали, посредническа дейност, вътрешна и
външна търговия с промишлена, селскостопанска
и хранително-вкусова продукция, строителна
дейност, услуги за населението и предприятието,
както и други дейности, незабранени от закона,
като дейността ще се осъществява в страната и
в чужбина, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Мариана Борисова Амбарска и Соня Валентинова Малинина и се представлява и управлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
7576
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2717 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1371/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Агроексперт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стрелча,
ул. Райчо Даскалов 1А, с предмет на дейност:
търговия с торове и препарати за растителна защита с хранителни и промишлени стоки, горива
и смазочни материали в страната и в чужбина,
откриване на заведения, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, обработен и
преработен вид, производство и реализация на
растителна и животинска продукция, гъби, билки
и етеричномаслени култури, транспортни услуги, търговия с алкохолни и тютюневи изделия
(след получаване на съответните разрешения за
това), хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
и информационна дейност, битови, сервизни и
други видове услуги, всички други незабранени
от закона дейности в страната и чужбина, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Павел Нешев Ширилинков.
7577
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2721 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2480/90 вписа
в търговския регистър промени за „Крийм Лайн
България“ – ЕООД, Пазарджик: заличава управителя Йоанис Лукас Лукас, заличава Йоанис
Ахилефс Зикас като прокурист на дружеството;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Николаос Хасиотис.
7578
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2719 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1374/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Екобулхарт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление с. Главиница, област Пазарджик, с предмет на дейност: производство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, събиране
и оползотворяване на отпадъци след получаване
на съответното разрешение, рекламна, информационна и консултантска дейност в областта
на екологията и управлението на отпадъците,
изготвяне и реализиране на проекти, свързани
с екологията и управлението на отпадъците,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредническа
дейност, отдаване на транспортни средства под
наем и транспортни услуги в страната и чужбина, всякакви дейности и услуги, незабранени
от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от управителите Милен
Тодоров Димитров и Христо Лазаров Бейков за
задължения до 20 000 лв. заедно или поотделно
и за над 20 000 лв. само заедно.
7579
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2722 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1368/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Престиж – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
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на управление Пазарджик, ул. Кочо Честименски
26, вх. Б, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: фризьорство, козметика и масаж, маникюр, педикюр
и ноктопластика, гримьорство, посредничество
при покупко-продажба на недвижимо имущество,
транспортна и спедиторска дейност, търговия с
промишлени стоки, реклама, всякаква друга не
забранена със закон дейност в страната и чужбина,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Йорданка Славейкова Рибарова.
7580
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2730 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1356/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мари – Ен – Транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Найчо
Цанов 41, с предмет на дейност: транспортна
дейност, търговия, производство на промишлени
и хранителни стоки, посредничество и предприемачество, комисионерство и всякакъв вид други
дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Николова Горостонова.
7591
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2748 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1387/2007,
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Илида“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Гаврил Кръстевич 17, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или обработен вид, монтаж и ремонт на В и К,
климатични и ел. инсталации, хидро- и топло
изолации, покупка и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, изпълнение на строителномонтажни и ремонтни работи, инженерингови и
проектантски услуги, производство и търговия с
всякакъв вид дограма, ресторантьорство, туристически услуги, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
всички други сделки, незабранени от закона, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Дафина Янкова Янева.
7592
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2739 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1376/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тевал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Динката,
област Пазарджик, Стопански двор, с предмет
на дейност: покупка на земеделски стоки с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, проектантски и строително-ремонтни услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
външна и вътрешна търговия, туристически услуги, търговско представителство и посредничество,
други сделки, незабранени от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Николов Насков.
7593
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2732 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1337/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Емир – 1“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Осми март 6, вх. Б, ет. 4, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
хазарт – по чл. 36, ал. 1 залагания за резултатите от спортни състезания, счетоводни услуги,
транспортни и спедиционни услуги, таксиметрови
превози, информационна и посредническа дейност,
всякаква друга незабранена от закона дейност, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Младен Симеонов Славов и Иван Ангелов Моллов
заедно и поотделно.
7594
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2734 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1382/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тахчиев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Драгиново,
област Пазарджик, ул. Кирил и Методий 8, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност,
незабранена със закон, като всички дейности ще
се считат като предприятие по Търговския закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Цанко Славейков Тахчиев.
7595
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2744 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1380/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Емико“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Мильо войвода 10, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, внос и търговия с автомобили и
резервни части – нови и втора употреба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности и услуги, незабранени от
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Златка Атанасова Пеканова и Владимир Емилов Колев и се представлява и управлява
от управителя Златка Атанасова Пеканова.
7596
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2737 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1379/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сити – Нед“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
бул. Христо Ботев 36, с предмет на дейност:
букмейкърски и други сделки, разрешени от
закона, покупка на хранителни, нехранителни
и промишлени стоки, разрешени от закона, или
други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
счетоводни, спедиционни, складови и превозни
сделки, всички дейности, разрешени от закона,
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които ще се осъществяват в страната и в чужбина,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стефан Запрянов Недков.
7597
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2746 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1377/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Луиза“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Дунав 6,
ет. 11, ап. 58, с предмет на дейност: производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и комисионна
дейност у нас и в чужбина, туристически услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Лушка Атанасова Комсийска.
7598
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2755 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1369/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Вива М“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Звъничево, област Пазарджик, ул. Десета, Автобаза,
с предмет на дейност: производство и търговия
с местни и чуждестранни стоки, внос, износ,
транспорт, туризъм, покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, лизингова
дейност, изкупуване и търговия с гъби, билки,
земеделска продукция, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга стопанска дейност, с
изключение на забранените от закона, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от двамата съдружници и управители Шеми Муса
и Шеми Неджип заедно и поотделно.
7599
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2750 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1366/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Коки Транс“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Дунав 16, ет. 4, ап. 11, с предмет
на дейност: вътрешен и международен транспорт,
спедиционна дейност, транспорт, търговия с автомобили и авточасти, ремонт и диагностика на
автомобили, откриване на магазинна и складова
мрежа за развитие на търговска дейност, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство,
лизингова и бартерна дейност, маркетинг и инженеринг, други дейности, незабранени от закона, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от съдружниците управители Валентин
Благов Иванов и Димитър Станчев Иванов заедно
и поотделно.
7600
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2733 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1365/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Биологични култури
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Ген. Гурко 2, ет. 2, офис 8, с
предмет на дейност: производство на биологични
култури – обработка на почвата и подготовка за
посяване (засаждане на билки – маточина, мента,
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лайка, мащерка, лавандула и др.), отглеждането на
тези култури, прибирането на реколтата, съхраняване и продажба, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
всякакви други дейности и услуги, незабранени от
закона, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Гатто Джузеппе Микеле.
7601
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 2759 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1278/97 вписа в търговския
регистър заличаване на дружество с ограничена
отговорност „М и А“ – ООД, Пазарджик, поради
приключила ликвидация.
7602
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2760 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 986/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Про Саунд
Тийм – ЦК“ – ЕООД, гр. Септември: вписва за
съдружник Боян Борисов Бобев; променя фирмата
на дружеството на „Про Саунд Тийм – ЦК“ – ООД;
вписва нов предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионна, спедиционна,
информационна, програмна, превозна, складова,
лизингова и рекламна дейност, спедиторска дейност, кафетерия, хотелиерство, ресторантьорство,
туризъм, транспортна дейност в страната и в чужбина, бартерна и реекспортна дейност, консултантски
услуги, сделки с недвижими имоти, доверително
управление, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството ще се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Цветан Иванов Кадийски и Боян Борисов Бобев
заедно и поотделно.
7603
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1500 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 795/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пивиа“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Брезник, ул. Стадион 4А, с предмет
на дейност: строителна и проектантска дейност
в пълен обем, транспортна дейност в страната
и в чужбина в пълен обем, търговска дейност в
пълен обем, всички видове услуги в пълен обем,
производство, изкупуване и търговия с всякакви
стоки, изделия и детайли за бита и населението,
хранителни и нехранителни стоки, вкл. и вторични суровини в пълен обем, ресторантьорство и
хотелиерство, бар, кафе и кафе-аперитив, бутик,
забавни игри и развлечения, шивашки и плетачески
услуги, фризьорство и козметика, производство,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и изделия в пълен обем, представителство
на наши фирми в страната и в чужбина и на чужди
в страната, туризъм в страната и в чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност в
пълен обем, педагогическа и възпитателна дейност,
хлебни изделия и търговия с тях, както и всичко
останало, незабранено със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Виолета Георгиева Карадимова, с не
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определен срок и ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Виолета
Георгиева Карадимова.
7725
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1470 от
13.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 130/1997 промени за „Водоснабдяване“ – ЕООД, Перник: вписва
прекратяване договора за управление с досегашния
управител Румен Кирилов Петров; вписва Силвия
Любенова Евтимова за управител на дружеството
до провеждане на конкурс; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Силвия
Любенова Евтимова считано от 1.Х.2007 г.
7726
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1502 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 797/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Калия“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 37,
вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажна дейност, производство и
монтаж на алуминиева и пластмасова дограма,
водопроводни елементи и щори, производство и
търговия на едро и дребно с всички видове стоки, в
т. ч. и откриване на цветарски магазини и търговия
с цветя, външнотърговска дейност, транспортни
услуги в страната и в чужбина, всички дейности ще
се извършват съгласно разпоредбите на законодателството, а тези, за които е необходимо издаването
на лиценз или разрешение – след получаването
им. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Пламенов
Ангелов, с неопределен срок и ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ивайло Пламенов Ангелов.
7727
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1505 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 798/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Лъч
корект инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Драгичево, ул. Пирин 53, 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, обществено хранене,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Мария Александрова Попова-Цанова
и Лъчезар Асенов Борисов, с неопределен срок и
ще се управлява и представлява от Мария Александрова Попова-Цанова.
7728
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1506 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 799/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Искра – 777“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Епископ Киприян, бл. 1, ап. 17, с предмет на
дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

стоки собствено производство и посредничество
при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, комисионни, рекламни, счетоводни,
консултантски услуги, всички други търговски
сделки, незабранени от закона и за които се
изисква водене по търговски начин, а когато
има изисквания за съответно разрешение или
лиценз – след снабдяване с такива. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Искра Карамфилова Михайлова, с не
определен срок и ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала.
7729
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1467 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 778/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ика дент – д-р Ирен Касабова – Амбулатория за индивидуална първична практика
по дентална медицина“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров,
бл. 74, вх. Е, ет. 2, ап. 127, с предмет на дейност:
създаване на лечебно заведение – амбулатория
за индивидуална първична практика по дентална
медицина, получаване на разрешение и извършване на регистрация при условията и по реда на
Закона за лечебните заведения и извършването на
следната дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациентите, консултации
и профилактика, предписване на лабораторни и
други видове изследвания, извършване на дентални
дейности и манипулации под контрол и отговорност на амбулаторията, на обема и вида грижи и
помощ за пациенти, на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, извършване
на наблюдения и оказване на дентална помощ на
бременни и майки с предимство, извършване на
дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с дейността на амбулаторията,
насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговски сделки
за нуждите на осъществяваните от амбулаторията
дентални дейности и за обслужване на пациентите, като всички дейности, за които е необходимо
издаването на разрешение или лиценз, ще бъдат
осъществени след получаването му. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ирен Иванова Касабова, с неопределен
срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
7730
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 40 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 330/2006 вписа промени
за „Хабиби 66“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник в дружеството Мохамед Алфарес;
вписа за едноличен собственик на капитала на
дружеството, управител и представляващ Хусасам Ал Малла; вписа промяна на фирмата на
дружеството от „Хабиби 66“ – ООД, на „Хабиби
66“ – ЕООД; вписа промяна в адреса на управление от Плевен, ул. Иван Миндиликов 2, в Плевен,
ул. Константин Величков 6, ет. 6, ап. 29; вписа
учредителен акт на дружеството от 10.XII.2007 г.
7838
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 18 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1275/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Перфект груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
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Мара Денчева, бл. 25, вх. А, ап. 13, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови и други
видове стоки, вкл. и собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство (без процесуално) и агенции
на местни и чуждестранни лица в страната и в
в чужбина, автосервизни и битови услуги, вътрешен и международен туризъм, пътнически и
товаро-транспортни услуги и спедиция в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
оказион (без паметници на културата), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Тихомир Петков Трифонов.
7839
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 45 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1379/2002 вписа промени
за „Скорпион – 1111“ – ЕООД, Плевен: заличава
като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Веселка
Стефанова Печева; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Георги Михайлов Георгиев; вписа
промяна в адреса на управление от Плевен,
ул. Екзарх Йосиф 15, ет. 5, ап. 14, в Плевен, ул.
Димитър Константинов 37, ет. 2, офис 5; вписа
нов учредителен акт, подписан от едноличния
собственик на капитала на 20.XII.2007 г.
7840
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 48
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 542/2002 вписа промени
за „Олива“ – АД, Кнежа: вписа оттеглянето на
упълномощаването като прокурист на дружеството на Иван Иванов Вълев; заличава като прокурист Иван Иванов Вълев поради прекратяване и
оттегляне на правомощията му; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Ангел
Руменов Георгиев.
7841
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2996 от
20.XII.2007 г. по ф.д. 1264/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Нина и Веси“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Червен бряг, ул. П. Р. Славейков 4,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство, внос и търговия с
месо и селскостопански продукти в страната и в
чужбина, производство и търговия с хляб и хлебни
изделия, производство и търговия с промишлени
и селскостопански стоки и произведения, търговия и обслужване на информационни системи и
продукти, консултантска и експертна дейност,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, туристическа дейност, маркетинг и мениджмънт услуги, шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, хотелиерска, ресторантьорска и транспортна дейност,
хазартна дейност (след разрешение), преводаческа
дейност, проектантски услуги и други дейности,
незабранени със закон или специално разрешени (след набавянето на съответния лиценз), с
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капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от съдружниците управители Весела
Лакова Крумова и Нина Петкова Томова заедно
и поотделно.
7842
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 39
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 100/2007 вписа промени
за „Япис“ – ЕООД, Плевен: вписа като съдружници в дружеството Атанас Янакиев Атанасов и
Васко Иванов Костов; вписа промяна в наименованието на дружеството от „Япис“ – ЕООД,
на „Япис“ – ООД; вписа допълване предмета на
дейност на дружеството със: „отдаване на автомобили под наем (рент-а-кар)“; вписа решение
на ОС на съдружниците от 21.XII.2007 г., с което
е приет нов дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от управителя Иван
Петров Димитров.
7843
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 29 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 2192/90 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Луки – Лъчезар Яков“ от
едноличния търговец Лъчезар Петков Яков като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Луки“ – ООД, с. Сомовит, област
Плевен (рег. по ф.д. № 1143/2007), представлявано
от Венера Илиева Якова.
7844
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 696/99 вписа промени за
„Калибсист“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството Валери Диков Диков и
Теодора Георгиева Генчева; вписа за съдружник
в дружеството Бисер Маринов Негров; вписа
промяна в адреса на управление на дружеството
от Плевен, ул. Страцин 33, ет. 3, ап. 6, на Плевен, бул. Христо Ботев 120, вх. Г, ап. 24; вписа
промени в дружествения договор, приети от ОС
на съдружниците на 7.XII.2007 г.
7845
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3012
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1243/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Образцова аптека Панега
28“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Панега 28, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гергана Кирилова Атанасова.
7846
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2900
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 647/2005 вписа промени
за „Д-р Соня Стефанова – АИППИСП“ – ЕООД,
Плевен: заличава вписаното наименование на
фирмата и вписа ново: „Д-р Соня Стефанова – АИППИДП“ – ЕООД; вписа промяна в
предмета на дейност на дружеството, като думата
„стоматологична“ се заменя с „дентална“; вписа
промяна в учредителния акт на дружеството.
7847
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3001 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 550/2005 вписа промени за
„Белтех“ – ЕООД, Белене: вписа за съдружник в
дружеството „Булсор груп“ – ООД, Сопот, представлявано от Рачко Иванов Кисьов; вписа преобразуването на дружеството от „Белтех“ – ЕООД,
в „Белтех“ – ООД; дружеството се управлява и
представлява от управителя Петър Събимиров
Стоянов; вписа нов дружествен договор съгласно
решенията от 13.XII.2007 г.
7848
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3025 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1287/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трансконтинентал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 428, вх. Д, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство – селскостопански, промишлени,
хранителни, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, валутни сделки,
хотелиерски, туристически услуги в страната и в
чужбина, туроператорски и турагентски дейности,
животновъдство, рекламна дейност, дърводобив и
дървопреработване, внос, износ, продажба на нови
и употребявани автомобили, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Мирослав
Георгиев Парашкевов.
7849
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3028
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1311/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топливо инвест II“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Добри Чинтулов 5, ап. 1, с предмет на дейност:
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, комисионни услуги, строителство, архитектура, програмиране и софтуер, внос
и износ, търговия у нас и в чужбина с моторни
превозни средства, с резервни части и аксесоари
за тях, разкриване на автосервиз, търговия в страната и в чужбина със селскостопанска продукция,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Маргарита Петрова Георгиева.
7850
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3026 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1297/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Десизо Монни“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Гривишко шосе 6, с предмет
на дейност: производство и търговия на облекла и
аксесоари за тях, консултантски услуги, търговско
представителство (без процесуално) на местни и
чуждестранни търговци, юридически и физически
лица в страната и в чужбина, производство на стоки
и търговия със стоки и услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
вътрешно- и външнотърговска дейност на стоки и
услуги, вкл. внос, износ и реекспорт на стоки, суровини, материали и съоръжения на промишлени и
непромишлени стоки, търговия с хранителни стоки,
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безалкохолни напитки (след лиценз), комисионна
търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Магдален Симеонов Димитров и
Симеон Магдаленов Димитров и се управлява и
представлява от управителя Магдален Симеонов
Димитров.
7851
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3015 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1302/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Брико“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Долни Луковит, област
Плевен, ул. Г. Димитров 9, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
за бита, производство и продажба на селскостопанска продукция и етерични масла, производство
и продажба на екобрикети, дървообработване,
обработка на каменни облицовки, транспортна
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Божидар Веселинов Петров.
7852
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 33 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1305/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Авто маркет 77“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Ясен, област Плевен, ул. Ю.
А. Гагарин 15, с предмет на дейност: търговия
и продажба на авточасти и ремонт на моторни
превозни средства, консултантски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Людмила Пенчева Македонска и Александър Валентинов Прокопов и се управлява и представлява
от Людмила Пенчева Македонска.
7853
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 46 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 962/2003 вписа промени за
„Ларче – БГ“ – ООД, Червен бряг: допълва предмета на дейност на дружеството с „рециклиране
на неметални отпадъци“; вписа решение на ОС на
съдружниците от 5.XII.2007 г., с което са приети
изменения в дружествения договор.
7854
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 36 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1309/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Мик
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Марица 32, вх. Б, ап. 15, с предмет на
дейност: жилищно и промишлено строителство, ремонтни и довършителни дейности в строителството,
независим строителен надзор, покупко-продажба
на стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, консултантска дейност, лизинг, дейност като
заложна къща, оказион (без паметници на културата)
и антиквариат (без предмети с национално значение), транспортна дейност в страната и в чужбина,
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търговия с горива – твърди, течни и газообразни,
производство, преработка и търговия в страната и
в чужбина със селскостопанска продукция и дървен
материал, кафетерия, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от съдружниците
управители Красимир Банчев Банчев и Мирослав
Георгиев Доровски заедно и поотделно.
7855
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 609/2007 вписа промени
за „Инвестстрой метал“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник в дружеството Тотка Йорданова
Димитрова; вписа за едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството Николай Драголюбов Тасков; вписа преобразуването на правната форма на дружеството от
„Инвестстрой метал“ – ООД, на „Инвестстрой
метал“ – ЕООД; заличава досегашния предмет на
дейност на дружеството; вписа нов предмет на дейност: строително-монтажна дейност, производство
и реализация на машини, съоръжения и части за
тях, производство, монтаж и сервиз на асансьорни
уредби, внос и износ на всякакви стоки, търговия
и преработка на черни и цветни метали, хранителни стоки, селскостопански продукти, недвижими
имоти, консултантски услуги, проектиране, посредничество, професионално обучение, забавни игри,
бартерни сделки, лабораторни услуги, таксиметрова
дейност, транспортна дейност и лизингова дейност,
заваряване на черни и цветни метали и изработка
на стоманени конструкции; вписа учредителен акт
на дружеството, приет от едноличния собственик
на капитала на дружеството на 12.XII.2007 г.
7856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „38
Хан Аспарух“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
посредническа, консултантска дейност, управление на недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Колорадо Старк, който
го управлява и представлява.
6353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19896/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ОК суперлукс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 262,
ет. 10, ап. 52, с предмет на дейност: продажба
на транспортни моторни средства, спедиторска,
транспортна, таксиметрова, лизингова, комисионерска, консултантска, рекламна, складова дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, вътрешен и международен туризъм, пълна вътрешна
и международна транспортна дейност, автосервиз
и автомивка, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, сервизно обслужване
на стоки, машини, съоръжения и инсталации,
всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Яне Йорданов Янков и Валентин
Янев Янков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19730/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Випбилд 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Княз
Александър Батенберг 1, с предмет на дейност:
строителство и ремонт на сгради за офиси, за
жилищни и производствени нужди, управление и
отдаване под наем на недвижими имоти, брокерска
дейност, покупка на недвижими имоти, стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, предприемачество,
посредничество и агентство на чуждестранни
физически и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Випбилд 2006“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителите Димитър Атанасов
Калчев и Самир Искандер Франсис само заедно.
6355

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Браншовия съюз
на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на съюза на 25.02.2011 г. в 11 ч. на адрес Дом на
науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост; 2. отчет на контролния съвет на
Браншовия съюз на кожарската, кожухарската,
обувната и галантерийната промишленост; 3.
вземане на решение за приемане на нов устав на
Браншовия съюз на кожарската, кожухарската,
обувната и галантерийната промишленост; 4. избор
на нови членове на управителния и на контролния
съвет; 5. вземане на решение за промяна на адреса
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне в 12 ч. на същото място.
320
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб Лабрадор ретривер“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на 19.02.2011 г. в 11 ч. в
Асеновград, комплекс 40-те извора, при следния
дневен ред: 1. отчитане на текущи разходи (за
откриване на банкова сметка, печатане на бланки за родословия, сайт, специализирани изложби
и проведени ловни изпитания); 2. обсъждане на
Правилника за развъдна дейност; 3. приемане на
нови членове; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен клуб „Вапцаров“, Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
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на 25.02.2011 г. в 18,30 ч. в бистро „Кактус“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни.
10604
10. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Синаница – 2000“, гр. Кресна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква общо събрание на 25.02.2011 г. в 18 ч. в
сградата на Бизнес център – Кресна, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2010 г.; 2. финансов
отчет за 2010 г.; 3. приемане на бюджет и програма
на дружеството за 2011 г.; 4. разни. 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.
83
12. – Управителният съвет на сдружение „Помощник-фармацевти за европейска интеграция“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на сдружението (отчетно-изборно) на
20.02.2011 г. в 13 ч. в залата на бул. Свобода 18
в Пловдив при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението през периода
2007 – 2010 г.; проект за решение: ОС приема отчета;
2. извършване на промени в устава на сдружението; проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава; 3. избор на УС; 4. избор на контролен съвет; 5. избор на делегати за Националната
отчетно-изборна конференция на НСБФБ; 6. разни.
Регистрацията на членовете на сдружението или
техните пълномощници за участието в работата на
общото събрание започва в 12 ч. и ще приключи
в 13 ч. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението в седалището му всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно,
на същото обявено място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
483
20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Отец Паисий“, Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (събрание на
пълномощниците) на 23.02.2011 г. в 18 ч. в Силистра в учителската стая на ОУ „Отец Паисий“ при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
за дейността на управителния съвет и годишен
финансов отчет за 2010 г.; 2. приемане на бюджет и
годишен план за работа на сдружението за 2011 г.;
3. приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 4. освобождаване на членовете на
управителния съвет и контролния съвет и избор на
нови членове на управителния съвет и контролния
съвет и председател на управителния съвет; 5. обсъждане на програма за тържествено отбелязване
на 150-годишния юбилей на училището; 6. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Всички
писмени материали по провеждане на събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в ОУ „Отец Паисий“ всеки делничен ден от 10 до
17 ч. Поканват се всички членове на сдружението
(пълномощници) да присъстват на събранието.
10894
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Иван
Вазов“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.02.2011 г. в 18 ч. в Силистра, ул. Добрич 76, при следния дневен ред: 1.
приемане на актуализиран устав; проекторешение:
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ОС приема актуализиран устав на сдружението;
2. освобождаване от длъжност председателя на
сдружението; проекторешение: ОС освобождава
от длъжност председателя на сдружението; 3. освобождаване от длъжност членовете на съвета на
настоятелите и членовете на контролната комисия;
проекторешение: ОС освобождаване от длъжност
членовете на съвета на настоятелите и членовете
на контролната комисия; 4. избор на нови членове
на съвета на настоятелите и на контролната комисия; проекторешение: ОС избира нови членове на
съвета на настоятелите и на контролната комисия.
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.
357
1. – Управителният съвет на Регионално екологично сдружение „Марица 2004“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.02.2011 г. в 17 ч.
в офиса на сдружението в Хасково, ул. Добруджа
53, при следния дневен ред: 1. запознаване на членовете на сдружението с проект: „Управление на
води и защита от наводнения, с. Тракиец, община
Хасково“ по Програмата за европейско териториално
сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.
INTERREG III и задълженията на сдружението като
партньор на Община Хасково по изпълнение на
проекта; обсъждане отговорностите на сдружението
по бъдещото изпълнение на проекта; 2. вземане
на решение – Регионално екологично сдружение
„Марица 2004“, Хасково, да даде съгласието си като
партньор по проекта да участва в изпълнението на
проект: „Управление на води и защита от наводнения, с. Тракиец, община Хасково“ по Програмата
за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. INTERREG III; 3.
избор на представител на Регионално екологично
сдружение „Марица 2004“, Хасково, за координатор
в екипа на проекта.
64
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, Хасково, на
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основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 24.02.2011 г. в 17 ч. в Хасково в сградата на
ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. Тимок 97,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на училищното настоятелство и приемане на
нови членове; 2. отчет за дейността на училищното
настоятелство за 2008 г.; 3. отчет за дейността на
училищното настоятелство за 2009 г.; 4. отчет за
дейността на училищното настоятелство за 2010 г.;
5. освобождаване на членовете на управителния
съвет на настоятелството; 6. избор на нов управителен съвет с мандат 2011 – 2012 г.; 7. приемане
на бюджет за 2011 – 2012 г.; 8. обсъждане на планпрограма за честване на 40-годишнината на ГПЧЕ
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
11127
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Макак – 2008“,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.02.2011 г. в 11 ч. в сесийна зала на
Общинския съвет – гр. Шумен, бул. Славянски
17, стая 363, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. прекратяване
на членството на членове на сдружението, подали
молби за това; 3. вземане на решение за освобождаване на настоящия УС и освобождаването им
от отговорност; 4. избор на нов УС; 5. вземане на
решение за промяна на наименованието на сдружението; 6. вземане на решение за промяна на
адреса на управление на сдружението; 7. вземане
на решение за промяна на осъществяваната дейност от частна в обществена полза; 8. вземане на
решение за промяна в реда и начина на свикване
на общото събрание; 9. промяна в устава във връзка
с горните решения и приемане на промените; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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