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ЗАКОН

за независимия финансов одит
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:
1. целта, обхвата и принципите на независими я финансов одит, извършван от
регистрирани одитори, наричан по-нататък
„финансов одит“;
2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и
удостоверяване на резултатите от финансовия
одит, наричани по-нататък „приложими одиторски стандарти“;
3. придобиването на правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител;
4. придобиването на правоспособност и
упражняването на одиторската професия от
регистрираните одитори;
5. правата и задълженията на регистрираните одитори;
6. статута и функциите на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
наричана по-нататък „Комисията“;
7. статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);
8. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
Цел на финансовия одит
Чл. 2. Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите
на финансовия отчет чрез изразяването на
одиторско мнение за това дали този отчет

е изготвен във всички съществени аспекти
в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.
Финансов одит
Чл. 3. (1) Финансовият одит е изпълнение
на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите
одиторски стандарти, въз основа на които се
формира одиторското мнение.
(2) При изразяването на одиторско мнение
се взема предвид типът на приложимата рамка
за финансово отчитане.
Предмет на финансовия одит
Чл. 4. Финансов одит се извършва на:
1. годишни или междинни, индивидуални
или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за
финансово отчитане;
2. други финансови отчети или финансова
информация.
Приложими отчетни рамки
Чл. 5. (1) Приложимите рамки за финансово отчитане са:
1. обща рамка за финансово отчитане,
регламентираща финансови отчети с общо
предназначение за широк кръг потребители;
2. специфична рамка за финансово отчитане, регламентираща отчети за конкретни
потребители.
(2) Общите рамки за финансово отчитане са:
1. отчетна рамка за достоверно представяне, която съдържа поне едно от следните
потвърждения:
а) потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно
представяне на финансовия отчет може да е
необходимо ръководството на одитираното
предпри ятие да представи допълнителни
оповестявания;
б) потвърждава изрично, че за постигането
на достоверно представяне на финансовия
отчет може да е необходимо ръководството
на одитираното предприятие да се отклони
от дадено изискване на общата рамка;
2. обща рамка за съответствие, която не
съдържа потвържденията по т. 1.
Задължителен одит и доброволен одит
Чл. 6. (1) Финансовият одит е задължителен и доброволен.
(2) Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това
се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.
(3) Доброволен е всеки друг одит, различен
от задължителния.
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Регистрирани одитори
Чл. 7. (1) Финансов одит се извършва от
регистрирани одитори, които са вписани в
регистъра по чл. 20.
(2) Регистрираните одитори по смисъла на
този закон са:
1. физически лица;
2. одиторски дружества.
(3) Од и т орско д ру жес т во е т ърг овско
дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1,
т. 1, 2 или 3 от Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, с основен предмет на
дейност – извършването на финансов одит на
финансови отчети на предприятия, при което
три четвърти от членовете на управителния
му орган са регистрирани одитори по този
закон или са регистрирани одитори от други
държави – членки на Европейския съюз, има
добра репутация и е:
1. събирателно дружество, в което повече
от половината от съдружниците са регистрирани одитори по този закон или по законодателството на други държави – членки на
Европейския съюз;
2. командитно дружество, в което повече
от половината от неограничено отговорните
съдружници са регистрирани одитори по този
закон или по законодателството на други държави – членки на Европейския съюз;
3. дружество с ограничена отговорност, в
което повече от половината от гласовете в
общото събрание на съдружниците и от капитала принадлежат на регистрирани одитори,
одитори и/или на одиторски дружества от
други държави – членки на Европейския съюз.
Способи за упражняване на одиторска професия
Чл. 8. (1) Правото да се упражнява одиторска професия е изключително и се осъществява:
1. пряко:
а) като физическо лице;
б) чрез участие в търговско дружество,
съответстващо на изискванията за одиторско
дружество по чл. 7;
в) по трудов договор в одиторско дружество
или в търговско дружество, съответстващо на
изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
г) по облигационен договор с одиторско
дружество или с търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско
дружество по чл. 7;
2. чрез участие в одиторско дружество,
което е вписано като регистриран одитор в
регистъра по чл. 20;
3. чрез участие в гражданско дружество по
Закона за задълженията и договорите.
(2) Регистриран одитор не може да упражнява одиторска професия чрез участие
в повече от едно търговско дружество и/или
одиторско дружество.
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Професионални стандарти
Чл. 9. (1) Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите
и изискванията на приложимите одиторски
стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.
(2) Приложими одиторски стандарти са
Международните одиторски стандарти, Международният стандарт за контрол на качеството и другите меж дународни стандарти,
издадени от Международната федерация на
счетоводителите чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за
изразяване на сигурност.
(3) Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен
финансов одит и свързаните с одита услуги,
като прилага изискванията на други одиторски
стандарти, когато одиторският ангажимент е
поет при прилагане на тези други стандарти.
Професионална етика
Чл. 10. При осъществяване на професионалната си дейност регистрираният одитор прилага принципите и изискванията на Етичния
кодекс на професионалните счетоводители,
издаден от Международната федерация на
счетоводителите чрез Съвета за международни
стандарти по етика за счетоводители и приет
от ИДЕС, наричан по-нататък „Етичен кодекс“.
Професионална тайна
Чл. 11. Регистрираният одитор, членовете
на одитните екипи и всички лица, които работят за него, спазват задължението за професионална тайна за информацията, станала
им известна при или по повод изпълнение
на одиторски ангажимент, освен когато разкриването є се изисква за целите на съдебно
производство или по закон.
Публичен надзор над регистрираните одитори
Чл. 12. (1) Публичният надзор над регистрираните одитори се осъществява от Комисията.
(2) На дзорът по а л. 1 се осъществява
съгласно изискванията на този закон и на
Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от
обществен интерес и за отмяна на Решение
2005/909/ на Комисията (OB, L 158/77 от 27
май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 537/2014“, върху:
1. професионалната дейност на регистрираните одитори;
2. дейността на ИДЕС в случаите, посочени
в този закон;
3. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
(3) Комисията е компетентният орган за
регулирането и надзора над регистрираните
одитори в Република България.
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ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И Н А РЕГИСТРИРА Н ОДИТОР.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОДИТОРИ ОТ
ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Изисквания за кандидатстване
Чл. 13. (1) За дипломиран експерт-счетоводител и за регистриран одитор може да
кандидатства лице с добра репутация.
(2) За придобиване правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител може да
кандидатства лице, което притежава:
1. счетоводно-икономическо образование
с образователно-к валификационна степен
„магистър“ и 4 години професионален стаж;
2. счетоводно-икономическо образование
с образователно-к валификационна степен
„бакалавър“ и 5 години професионален стаж;
3. друго висше икономическо образование
и 7 години професионален стаж;
4. друго висше образование и 10 години
професионален стаж.
(3) Професионален стаж по ал. 2 е стаж в
областта на счетоводството, вътрешния одит,
външния одит и финансовата инспекция, като
орган на Националната агенция за приходите,
като инспектор в Комисията или като преподавател във висше училище в областта на
счетоводството, контрола и финансите.
Изискване за предварително полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 14. (1) За да придобие право да се яви
на изпитите по чл. 15, кандидатът за дип
ломиран експерт-счетоводител трябва да е
положил успешно изпити във висше училище
в следните области:
1. обща теория на счетоводството;
2. финансово счетоводство;
3. управленско счетоводство;
4. анализ на финансовите отчети;
5. финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски
стандарти;
6. търговско право;
7. данъчно право;
8. трудово и осигурително право;
9. финанси на предприятието;
10. математика и статистика;
11. микроикономика;
12. основи на финансовото управление на
предприятието;
13. информационни системи и технологии;
14. управление на риска и вътрешен контрол;
15. професионална етика и независимост.
(2) Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя
от областите, посочени в ал. 1, същият полага
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такъв изпит в съответствие с правилата по
чл. 71, ал. 3, т. 4.
Изпити за дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 15. (1) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно
полагане на следните писмени изпити:
1. счетоводство, включително Международните счетоводни стандарти;
2. търговско право;
3. данъчно и осигурително право;
4. независим финансов одит, включително
Международните одиторски стандарти.
(2) Изпитите по ал. 1 се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
Практическо обучение за допускане до изпит
по независим финансов одит на кандидат за
дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 16. (1) За допускане до изпита по независим финансов одит кандидатът за дипломиран
експерт-счетоводител трябва да е преминал
най-малко една година практическо обучение
в областта на одита на годишни финансови
отчети или други финансови отчети.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага,
когато кандидатът докаже, че не по-малко от
три години е извършвал ефективно дейност,
която е аналогична на финансов одит.
Диплома и регистриране на дипломиран
експерт-счетоводител
Чл. 17. Кандидатът, успешно издържал
изпитите по чл. 15, получава диплома за дип
ломиран експерт-счетоводител и се вписва в
регистър на дипломираните експерт-счетоводители при ИДЕС.
Придобиване на правоспособност на регистриран одитор
Чл. 18. (1) Дипломиран експерт-счетоводител придобива право да подписва одиторски
доклади с мнение върху финансови отчети след
три години практическо обучение в областта
на одита на годишни финансови отчети или
други финансови отчети и след вписването
му в регистъра по чл. 20.
(2) В случаите по чл. 16, ал. 2 практическото обучение по ал. 1 трябва да е не по-малко
от две години.
(3) Изискването за практическо обучение
по ал. 1 не се прилага, когато обучението по
чл. 16, ал. 1 е не по-малко от три години.
Практическо обучение
Чл. 19. (1) Практическото обучение по
чл. 16, ал. 1, чл. 18 и 25 се провежда при
регистриран одитор.
(2) Условията и редът за удостоверяване на
практическото обучение по чл. 16, 18 и 25 се
определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
Регистър на регистрираните одитори
Чл. 20. (1) Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители организира и поддържа
Регистър на регистрираните одитори.
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(2) В регистъра се вписват само физичес
ки лица или одиторски дружества с добра
репутация.
(3) За вписване в регистъра дипломираният
експерт-счетоводител подава заявление, към
което се прилага свидетелство за съдимост.
(4) Вписването на одиторските дружества
в регистъра се извършва въз основа на заявление от лицата, които представляват дружеството, към което се прилагат: свидетелство
за съдимост на съдружниците, регистрирани
одитори, и на лицата, които управляват или
представляват дружеството; данни за имената
и адресите на другите съдружници; декларация
от управителите, че дружеството отговаря на
изискванията на този закон; декларация от
физическите лица, които са съдружници или
членове на управителни или контролни органи на одиторското дружество, че притежават
добра репутация.
(5) Управителният съвет на ИДЕС се произнася по заявлението по ал. 3 и 4 с мотивирано решение в 30-дневен срок от датата на
подаването му. Решението за регистрация се
съобщава писмено на заинтересованите лица.
(6) При отказ за регистрация решението
на управителния съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му
на заинтересованото лице пред Комисията,
която се произнася по жалбата в 30-дневен
срок от постъпването є. С решението Комисията може да потвърди отказа или да го
отмени и да разпореди вписване в регистъра.
Разпореждането за вписване се изпълнява от
ИДЕС в тридневен срок от уведомяването.
(7) Решението на Комиси ята по а л. 6
подлежи на съдебно обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с правилата
по чл. 71, ал. 3, т. 4.
Информация в регистъра
Чл. 21. (1) Регистърът по чл. 20 е публичен, като информацията в него се съхранява
в електронна форма, на български език и е
достъпна на официалните интернет страници
на Комисията и на ИДЕС.
(2) За регистрираните одитори – физически лица, в регистъра по чл. 20 се съдържа
следната информация:
1. имената по документ за самоличност,
адрес за кореспонденция, регистрационен
номер и информация за интернет страница
(ако е приложимо);
2. наименование, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което
се упражнява одиторската професия;
3. наименование, седалище, адрес на управ
ление, интернет страница (ако е приложимо) и
регистрационен номер на одиторското друже-
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ство, в което лицето участва като съдружник
или упражнява одиторска професия или е
свързан по друг начин;
4. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета
държава, включително регистрационния номер
и наименованието на компетентния орган в
държавата, регистрирала лицето;
5. вписаните по чл. 23, ал. 1 одитори и
одиторски дружества от трети държави се
отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като
регистрирани одитори.
(3) За регистрираните одитори – одиторски
дружества, в регистъра по чл. 20 се съдържа
следната информация:
1. наименование и регистрационен номер;
2. правно-организационна форма;
3. данни за всеки съдружник, за размера на
неговите дялове и вида на отговорността му;
4. лице за контакт, информация за връзка
и интернет страница (ако е приложимо);
5. седалище и адрес на управление;
6. адресите на всички офиси на дружеството
в страната;
7. имената, адресите за кореспонденция и
регистрационен номер на всички съдружници,
които са регистрирани одитори;
8. имената, адресите за кореспонденция и
регистрационните номера на регистрираните
одитори, които са в договорни отношения с
одиторското дружество;
9. имената и адресите на членовете на
управителните или контролните органи на
одиторското дружество, които са регистрирани одитори;
10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани по друг
начин с одиторското дружество;
11. членството в одиторска мрежа и списък
на имената и адресите на дружествата – членове или свързани с одиторската мрежа, или
указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета
държава, включително регистрационния номер
и наименованието на компетентния орган в
държавата, регистрирал дружеството.
(4) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по ал. 2 и 3 в
7-дневен срок от настъпването є уведомяват
писмено ИДЕС, който отразява промяната в
срок до три работни дни от постъпване на
уведомлението.
(5) В регистъра по чл. 20 се вписва и информация за:
1. отписване от регистъра, както и основанията за това;
2. наложените на регистрираните одитори
наказания;
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3. влязлото в сила решение на Комисията за приложена надзорна мярка по чл. 89,
ал. 2, т. 5, 6, 7 или 8, включително срока за
нейното прилагане;
4. влязлото в сила решение за наложена
дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или
6, включително срока за нейното прилагане;
5. временно неупражняване на професионална дейност, различно от т. 3 и 4.
Вписване на регистрирани одитори от други
държави – членки на Европейския съюз
Чл. 22. (1) Физическо лице, придобило в
друга държава – членка на Европейския съюз,
правоспособност да подписва одиторски док
лади с мнение върху финансови отчети, се
вписва в регистъра по чл. 20 след успешното
полагане пред ИДЕС на изпити по българско
търговско, данъчно и осигурително право на
български език. Изпитите се провеждат в
съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
(2) Одиторско дружество, регистрирано в
друга държава – членка на Европейския съюз,
което желае да извършва финансов одит в
страната, се вписва в регистъра по чл. 20, при
условие че всяко физическо лице, извършващо финансов одит от името на одиторското
дружество, е вписано в регистъра.
(3) За вписване в регист ъра по чл. 20
лицата по ал. 1 и 2 подават заявление, към
което прилагат удостоверение за регистрация,
издадено не по-рано от три месеца от датата
на подаване на заявлението от компетентния
орган на държавата членка по произход.
(4) Професионалната дейност на регистрираните одитори, вписани по реда на този
член, подлежи на публичен надзор по реда
на този закон.
Вписване на регистрирани одитори от трети
държави
Чл. 23. (1) В регистъра по чл. 20 се вписва всеки одитор – физическо лице, от трета
държава, който представи одиторски доклад
от задължителен одит на годишен финансов
отчет на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа
са допуснати за търгуване на регулиран пазар
в страната, освен когато дружеството издава
единствено дългови ценни книжа по смисъла
на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати
до търговия на регулиран пазар, с единична
номинална стойност не по-малка от левовата
равностойност на 50 000 евро, или в случаите
на дългови ценни книжа, деноминирани във
валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка
от левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) При спазване на реципрочност се вписва
в регистъра по чл. 20 всеки одитор – физическо
лице, от трета държава, след като представи
доказателства, че отговаря на изисквания,
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равностойни на предвидените в чл. 13 – 19
и чл. 20, ал. 2, и след успешно полагане на
изпитите по чл. 22, ал. 1.
(3) При спазване на рец ип рочност се
вписва в регистъра по чл. 20 като регистриран одитор – одиторско дружество, от трета
държава, което представи доказателства, че:
1. три четвърти от членовете на органите
на управление и регистрираните одитори,
извършващи задължителен финансов одит
о т и ме т о на д ру жес т во т о, о т г оваря т на
изискв ания, равностойни на предвидените
в чл. 13 – 19 и чл. 20, ал. 2;
2. дружеството извършва задължителен
финансов одит при спазване на изискванията
за независимост и обективност и правила,
равностойни на предвидените в чл. 31 и 54;
3. одиторското дружество публикува на
своята интернет страница годишен доклад
за прозрачност, отговарящ на изискванията
на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(4) Професионалната дейност на одитори
от трети държави, вписани в регистъра по
чл. 20, подлежи на публичен надзор по реда
на този закон.
(5) За одиторите от трети държави, вписани в регистъра по чл. 20, се прилагат и
изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(6) Комисията уведомява Европейската
комисия за извършената оценка на реципрочността по ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със
системите за публичен надзор, гарантиране
на качеството и налагане на санкции.
(7) Одиторските доклади от задължителен
финансов одит, издадени от одитори или одиторски дружества от трети държави, които
не са регистрирани в страната по съответния ред, не пораждат правни последици на
територията на страната.
Отписване от регистъра
Чл. 24. (1) Регистрираният одитор се отписва от регистъра по чл. 20 в следните случаи:
1. подаване на заявление за заличаване
на регистрацията;
2. влизане в сила на присъда за извършено
умишлено престъпление от общ характер;
3. временно лишаване от право да упражнява одиторска професия;
4. влязло в сила решение за временно
изключване от ИДЕС;
5. когато одиторско дружество престане
да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3;
6. смърт на физическото лице.
(2) При отписване или при временно лишаване от правото да упражнява одиторска
професия на регистриран одитор, одобрен и
в друга държава – членка на Европейския
съюз, и вписан в регистъра на тази държава
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членка, Комисията уведомява за това компетентните органи на съответната държава
членка, като посочва и причините за това.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 6 по
преценка на Комисията или ИДЕС одиторската му практика може да бъде проверена
чрез инспекция, разследване или проверка.
Повторно вписване в регистъра
Чл. 25. (1) Регистриран одитор, отписан
от регистъра по чл. 20 на основание чл. 24,
ал. 1, т. 1, може да бъде вписан отново в регистъра след провеждането на практическо
обучение от една година, проведено по реда
на чл. 19 през последните две години преди
повторното вписване.
(2) За повторно вписване в регист ъра
дипломираният експерт-счетоводител подава
заявление, към което се прилага свидетелство
за съдимост, документ за удостоверяване на
изпълнението на изискванията на ал. 1, както
и декларация, че отговаря на изискванията
на този закон.
Такса за вписване в регистъра
Чл. 26. За вписване в регистъра по чл. 20 се
събира такса, размерът на която се определя
с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
Клетва
Чл. 27. Всеки регистриран одитор – физическо лице, преди вписването му в регистъра
по чл. 20 полага клетва и подписва клетвен
лист със следното съдържание: „Заклевам
се в силата на познанието и законността, че
ще изпълнявам добросъвестно, независимо,
отговорно, безпристрастно и с професионална
компетентност задълженията си като регистриран одитор. Ще се ръководя от законите
на Република България, професионалните
одиторски стандарти и етичните норми и
принципи на поведение, приети от Института
на дипломираните експерт-счетоводители.
При нару шаване на тази к летва да бъда
санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните норми на Института на
дипломираните експерт-счетоводители.“
Професионален печат
Чл. 28. (1) Професионалният печат на
регистриран одитор – физическо лице, е с
елипсовидна форма. Върху него са изписани
името, фамилията и номерът на регистрирания
одитор в регистъра по чл. 20.
(2) Професионалният печат на регистриран
одитор – одиторско дружество, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани „Одиторско
дружество“, неговата фирма и седалище, както
и номерът в регистъра по чл. 20.
(3) Печатите по ал. 1 и 2 се издават от
ИДЕС след вписване в регистъра по чл. 20.
(4) Печатите по ал. 1 и 2 се използват за
удостоверяване на одита на финансовите отчети или в други случаи, предвидени със закон.
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УПРАЖНЯВАНЕ НА ОДИТОРСК А ПРОФЕСИЯ
Права на регистрирания одитор
Чл. 29. (1) Регистрираните одитори имат
изключителното право да извършват финансов
одит при условията и по реда на този закон.
(2) При извършване на финансов одит
регистрираният одитор има право:
1. да изисква и да получи пълно съдействие
от ръководството на одитираното предприятие
по въпроси, имащи отношение към изготвяне
на финансовите отчети;
2. да получи неограничен достъп до всякаква информация във връзка с дейността на
одитираното предприятие, имаща отношение
към изготвяне на финансовите отчети;
3. да присъства при провеж дането на
инвентаризация на активите и пасивите на
одитираното предприятие;
4. по негова преценка да наблюдава процеси, свързани с дейността и управлението
на одитираното предприятие.
Продължаващо професионално развитие
Чл. 30. (1) Всеки регистриран одитор – физическо лице, провежда обучение за поддържане и развитие на професионалната си
квалификация с продължителност не по-малка
от 40 часа за професионална година.
(2) Условията и редът за провеждане и
отчитане на обучението за поддържане и
развитие на професионалната квалификация
на регистрираните одитори се определят с
правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
Задължения на регистрирания одитор
Чл. 31. (1) При упражняване на одиторската
професия регистрираният одитор е длъжен да:
1. спазва фундаменталните принципи на
професионалната етика – почтеност, обективност, професионална компетентност и
надлежно внимание, конфиденциалност и
професионално поведение, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти
и Етичния кодекс;
2. изпълнява поетия одиторски ангажимент
в съответствие с приложимите одиторски
стандарти;
3. защитава по подходящ начин професионалната тайна по отношение на информацията и документите, до които има достъп,
както по време на изпълнение на одиторски
ангажимент, така и след приключването му;
4. предоставя при поискване на заместващия го регистриран одитор достъп до притежаваната от него относима информация
за одитираното предприятие и изпълнения
от него финансов одит за предходни години съгласно изискванията на приложимите
одиторски стандарти и Етичния кодекс и
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да може да удостовери, че е предоставил на
заместващия го регистриран одитор достъп
до тази информация;
5. информира ръководството на одитираното предприятие за установени и възможни
съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други
вътрешни актове, доколкото са му станали
известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
6. разяснява на ръководството на одитираното предприятие характера и основанията
за модифициране на одиторското мнение в
одиторския доклад, както и на параграфите
за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското
мнение;
7. отчита ежегодно дейността си в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4;
8. се застрахова за рисковете на своята
дейност за вреди, настъпили вследствие на
виновно неизпълнение на неговите задължения, с изключение на времето, през което не
упражнява дейност;
9. съдейства на Комисията и на ИДЕС
при упражняването на техните правомощия;
10. съхранява одиторската документация
за срок 5 години след датата на одиторския
доклад;
11. членува в ИДЕС и спазва неговия устав;
12. предоставя ежегодно на Комисията информация за одитираните от него предприятия
и за получените от тях общи приходи при
условия и по ред, определени от Комисията.
(2) В допълнение на задълженията по ал. 1
при извършване на задължителен финансов
одит в предприятие от обществен интерес
регистрираният одитор е длъжен да:
1. информира ръководството и одитния
комитет на предприятието за всички обстоятелства, които са или биха накърнили
неговата независимост при изпълнение на
поет одиторски ангажимент;
2. предоставя достъп до допълнителните
доклади по чл. 60 и до всяка друга информация, предавана на компетентните органи
съгласно чл. 61, в качеството си на предходен
регистриран одитор;
3. информира одитния комитет на одитираното предприятие за установени и възможни
съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други
вътрешни актове, доколкото са му станали
известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
4. разяснява на одитния комитет на одитираното предприятие характера и основанията
за модифициране на одиторското мнение в
одиторския доклад, както и на параграфите
за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското
мнение.
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(3) Изискванията по ал. 1, т. 11 не са задължителни за регистрираните одитори от други
държави – членки на Европейския съюз, и от
трети държави.
(4) Минималната застрахователна сума по
задължителна застраховка „Професионална
отговорност“ за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес, е
20 000 лв. за всяко застрахователно събитие и
60 000 лв. за всички застрахователни събития
за една година, а за регистрирани одитори,
одитиращи предприятия от обществен интерес,
е 250 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни
събития за една година.
(5) При прекратяване упражняването на
одиторската професия и след отписване от
регистъра по чл. 20 съответното лице не е
длъжно да сключва допълнителна застраховка съгласно чл. 469, ал. 6 от Кодекса за
застраховането.
Имуществена отговорност
Чл. 32. (1) Регистрираният одитор носи
имуществена отговорност за вредите, които е
причинил, ако те са пряка и непосредствена
последица от негово виновно действие или
бездействие.
(2) Когато финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор,
имуществената отговорност на регистрираните
одитори е солидарна.
(3) Отговорността по ал. 1 се осъществява
съгласно Закона за задълженията и договорите
и по правилата на общото исково производство.
(4) Отговорността на регистрирания одитор
към предприятието доверител се ограничава
до трикратния размер на договореното възнаграждение, но не по-малък от посочените
в чл. 31, ал. 4 суми за едно застрахователно
събитие. Ограничението на отговорността не
се прилага при умишлено неправомерно поведение на регистрирания одитор, включително
при обявяване на предприятието доверител в
несъстоятелност.
Изключване на отговорността
Чл. 33. Регистрираните одитори не носят
отговорност за допуснати нарушения от ръководството и служителите на одитираните
предприятия, както и за разкриването на
измами в одитираните предприятия.
Отговорност на ръководството на одитираното предприятие
Чл. 34. Финансовият одит не освобождава
от отговорност ръководството на одитираното
предприятие за законосъобразността и целесъобразността на действията му през одитирания
период, включително за изготвените от него
финансови отчети и/или друга финансова
или нефинансова информация, както и за
контролната система на предприятието.
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ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
Статут на ИДЕС
Чл. 35. (1) Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители е юридическо лице на
самостоятелна издръжка със седалище София.
(2) Институтът на дипломираните експертсчетоводители е професионална организация
на дипломираните експерт-счетоводители и
регистрираните одитори, която осигурява упражняването на професионалната дейност на
своите членове, включително извършването на
финансов одит в интерес на обществото, при
спазване на стандартите за професионално и
етично поведение.
Функции на ИДЕС
Чл. 36. (1) Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители организира, ръководи
и контролира професионалната дейност на
своите членове, като:
1. организира и провеж да изпитите за
получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител и придобиване на право
способност на регистриран одитор;
2. организира и провеж да изпитите за
придобиване на правоспособност на регистриран одитор от други държави – членки
на Европейския съюз, и от трети държави;
3. организира и провежда обучения на
кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, за повишаване на професионалната квалификация на своите членове и по
продължаващото професионално развитие на
регистрираните одитори;
4. извършва дейностите по регистриране на
одиторите, които получават правоспособност
за извършване на финансов одит, и поддържа
регистъра по чл. 20;
5. организира и поддържа регистъра на
дипломираните експерт-счетоводители;
6. разработва и предлага за утвърждаване
от Комисията правилата за изпълнение на
дейностите по т. 1 – 5;
7. разработва, внедрява и поддържа функционираща вътрешна система за контрол на
професионалната дейност на своите членове и
за спазване изискванията на Етичния кодекс;
8. извършва проверки на професионалната
дейност на своите членове по подадени от
заинтересовани лица сигнали или по инициатива на органите на ИДЕС; в екипите за
извършване на проверките може да участват
и инспектори от Комисията;
9. дава методически указания и разработва
професионални одиторски правила и техники,
практически наръчници и технически средства за подпомагане на дейността на своите
членове;
10. издава професиона лна литерат у ра,
учебни помагала, научни трудове и други
материали, свързани с упражняването, раз-
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витието и популяризирането на професията
на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор;
11. организира, подпомага и извършва
изследователска дейност в областта на финансовия одит, на счетоводството и на финансовия анализ и управление, както и за други
съпътстващи одиторската професия области;
12. налага дисциплинарни мерки на своите
членове.
(2) Органите и служителите от администрацията на ИДЕС, които са свързани с
изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 8 и
функциите по чл. 85, ал. 3, са длъжни да
спазват изискванията за опазване на професионалната тайна съгласно чл. 82.
Правомощия на председателя на ИДЕС
Чл. 37. Институ тът на дипломираните
експерт-счетоводители се представлява от
неговия председател.
Органи на ИДЕС
Чл. 38. (1) Органи на ИДЕС са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. съветът по професионална етика;
5. съветът за контрол по качеството на
одиторските услуги;
6. дисциплинарният съвет.
(2) Общото събрание се състои от всички
членове на ИДЕС и приема устав, избира
председател на ИДЕС и членове на другите
негови органи.
(3) Управителният съвет организира и
ръководи цялостната дейност на ИДЕС за
постигане на неговите цели и се отчита пред
общото събрание. Председателят на ИДЕС
е член на управителния съвет и ръководи
неговите заседания.
(4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на общото събрание
и на управителния съвет, изпълнението на
бюджета на ИДЕС, спазването на неговия
устав и вътрешни правила.
(5) Съветът по професионална етика контролира изпълнението на изискванията на
Етичния кодекс от членовете на ИДЕС.
(6) Съветът за контрол по качеството на
одиторските услуги контролира качеството
на професионалната дейност на членовете на
ИДЕС чрез проверки.
(7) Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на контролния съвет, на съвета
за контрол по качеството на одиторските
услуги и на съвета по професионална етика
и се произнася с решение по тях.
(8) Контролният съвет разработва правила
за своята работа, които се утвърждават от
общото събрание.
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(9) Съветът по професионална етика, съветът за контрол по качеството на одиторските
услуги и дисциплинарният съвет разработват
правила за своята работа, които се утвърждават
от управителния съвет. Тези съвети координират своята дейност с управителния съвет,
като са независими в своята професионална
преценка по отношение на разглежданите от
тях случаи/преписки.
(10) Членовете на органите на ИДЕС са
членове на института. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет, на съвета
по професионална етика, на съвета за контрол
по качеството на одиторските услуги и на
дисциплинарния съвет се избират по критерии
за допустимост, разработени от управителния
съвет и утвърдени от общото събрание, които
имат за цел да осигурят тяхната експертност
и опит.
(11) Организацията и дейността на органите
по ал. 1 се уреждат с устава на ИДЕС.
Финансиране на дейността на ИДЕС
Чл. 39. Финансирането на дейността на
ИДЕС се осигурява от:
1. встъпителни и годишни вноски от членовете;
2. приходи от такси за провеж дане на
курсове и изпити;
3. приходи от абонамент и от издателска
дейност;
4. приходи от извършване на консултантски услуги;
5. приходи от санкции, налагани от ИДЕС;
6. приходи от дарения;
7. други приходи.
Дисциплинарна отговорност
Чл. 40. (1) За нарушение на устава на ИДЕС
регистрираните одитори и дипломираните
експерт-счетоводители носят дисциплинарна
отговорност.
(2) За установени от съвета по професионална етика, съвета за контрол по качеството
на одиторските услуги и на контролния съвет
нарушения съответните преписки се предават
на дисциплинарния съвет, за което се информира управителният съвет на ИДЕС.
(3) За нарушенията на устава на ИДЕС
се налагат следните дисциплинарни мерки:
1. задължително предписание за отстраняване на констатирано нарушение;
2. публикуване на интернет страницата на
ИДЕС на констатираните нарушения за срок
една година;
3. лишаване от право да бъде избиран в
органите на ИДЕС за срок до три години;
4. предупреждение за изключване от ИДЕС;
5. временно изключване от ИДЕС за срок
до три години;
6. временно изключване от ИДЕС за срок
5 години;
7. глоба от 1000 до 15 000 лв.
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(4) Когато в резултат от извършена по реда
на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверка се установят
нарушения, извършени от регистриран одитор
при упражняване на професионалната му дейност, които са нарушения на разпоредбите на
закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014,
управителният съвет изпраща на Комисията
доклада от проверката. Комисията извършва
разследване и уведомява ИДЕС за резултатите от него, наложените административни
наказания и приложените надзорни мерки. В
този случай ИДЕС не налага дисциплинарни
мерки.
Дисциплинарно производство
Чл. 41. (1) Дисциплинарно производство
се образува с решение на дисциплинарния
съвет на ИДЕС.
(2) Дисциплинарният съвет разглежда в
закрито заседание преписките от извършени
проверки от органите на ИДЕС с участието
на проверявания регистриран одитор или
дипломиран експерт-счетоводител.
(3) Дисциплинарният съвет допуска всички
доказателства, които са от значение за изяс
няване на случая.
(4) Дисциплинарният съвет се произнася
в 14-дневен срок от последното заседание, на
което е разглеждана съответната преписка
по ал. 2.
(5) Дисциплинарният съвет налага дисциплинарните мерки по чл. 40, ал. 3, т. 1 – 4
или 7 и предлага на управителния съвет да
наложи мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6.
(6) Управителният съвет взема с мнозинство две трети от членовете си решение за
налагане на мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или
6 в 14-дневен срок от получаване на предложението.
(7) В дисциплинарното производство се
прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I
от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Не се образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява,
когато са изтекли две години от извършване
на нарушението.
Обжалване на наложена дисциплинарна мярка
Чл. 42. (1) Решението за налагане на дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1 – 4 или 7
може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице пред
управителния съвет на ИДЕС. Управителният
съвет се произнася с решение по жалбата в
едномесечен срок от получаването є.
(2) Решението на управителния съвет за
налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 или
4 е окончателно. Решението на управителния
съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3,
т. 3 или 7 подлежи на обжалване пред Административния съд – град София, по реда
на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
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(3) Решението на управителния съвет за
налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6
на регистриран одитор подлежи на обжалване
пред Комисията в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице. Комисията
в едномесечен срок от получаване на жалбата
се произнася с решение, с което потвърждава
или отменя решението на управителния съвет
на ИДЕС. Решението на Комисията подлежи на
обжалване пред Административния съд – град
София, по реда на глава десета, раздел I на
Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Решението на управителния съвет за
налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или
6 на дипломиран експерт-счетоводител подлежи на обжалване пред Административния
съд – град София, по реда на глава десета,
раздел I на Административнопроцесуалния
кодекс.
Принудително изпълнение на дисциплинарна
мярка глоба
Чл. 43. Принудителното изпълнение на
влязло в сила решение, с което е наложена
дисциплинарна мярка глоба, се допуска по
искане на управителния съвет на ИДЕС по
реда на чл. 418 от Гражданскопроцесуалния
кодекс.
Ч АС Т В Т ОРА
ФИНАНСОВ ОДИТ
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Цел
Чл. 44. (1) Целта на финансовия одит е
получаване на разумна степен на сигурност,
че финансовият отчет не съдържа съществени
неточности, отклонения и несъответствия,
дължащи се на грешки или измама, за да
бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е
изготвен във всички съществени аспекти на
съответствие с приложимата за предприятието
счетоводна база.
(2) За общите рамки за финансово отчитане, приети като приложима счетоводна база,
одиторското мнение е дали финансови ят
отчет е представен достоверно, във всички
съществени аспекти, или дали дава вярна и
честна представа за финансовото състояние,
резултатите от дейността и паричните потоци
на одитираното предприятие към датата на
финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база.
(3) Изразяването на одиторско мнение се
извършва чрез писмен одиторски доклад.
Обхват
Чл. 45. (1) Финансовият одит обхваща
процедури за постигане на разумна степен
на сигурност:
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1. за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
2. доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата
счетоводна база и счетоводните политики,
използвани в съответния отрасъл;
3. за последователността на прилагането на
оповестената счетоводна политика съгласно
приложимата счетоводна база;
4. за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане
целите на одита;
5. за процеса на счетоводното приключване
и изготвянето на финансовия отчет;
6. за достоверността и необходимата за
потребителите обхватност на представената и
оповестена във финансовия отчет информация
съгласно приложимата счетоводна база.
(2) Когато се изисква по закон, регистрираният одитор изразява становище относно
съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността
на ръководството на одитираното предприятие,
както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.
(3) Без да се засягат изиск вани ята за
докладване по този закон и Регламент (ЕС)
№ 537/2014, обхватът на финансовия одит не
включва изразяване на сигурност относно
бъдещата жизнеспособност на одитираното
предприятие, нито за ефективност та или
ефикасността, с които ръководството на одитираното предприятие е управлявало или ще
управлява дейността на предприятието.
Етични изисквания
Чл. 46. Преди поемане на одиторски ангажимент и по време на неговото извършване
регистрираният одитор оценява и документира писмено съответствието с изискванията
на приложимите одиторски стандарти и на
Етичния кодекс по отношение на своята
независимост и на фундаменталните етични
принципи.
Професионален скептицизъм и професионална
преценка
Чл. 47. (1) При извършване на финансов
одит регистрираният одитор действа с професионален скептицизъм и прилага професионална преценка при спазване изискванията на
този закон и в съответствие с приложимите
одиторски стандарти.
(2) Алинея 1 се прилага и когато регистрираният одитор прави преглед на приблизителни оценки на ръководството на одитираното
предприятие относно справедливите стойности, обезценката на активите, провизиите
и бъдещите парични потоци, които са от
значение за определяне на способността на
одитираното предприятие да продължи да
функционира като действащо.
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Поемане на ангажимент за финансов одит
Чл. 48. (1) Поемането на ангажимент за
финансов одит се осъществява с писмо за
поемане на одиторски ангажимент, подписано от предприятието доверител и от регистрирания одитор, съгласно изискванията на
приложимите одиторски стандарти. В писмото
за поемане на одиторския ангажимент се
посочва регистрираният одитор, отговорен
за извършването на одита.
(2) Одиторското възнаграждение и условията за заплащане се договарят между лицата
по ал. 1. Възнаграждението за извършване на
финансов одит не може да бъде условно или
определено на база предоставяне на допълнителни услуги на одитираното предприятие.
(3) Изборът на регистриран одитор за
изпълнение на задължителен финансов одит
на годишни финансови отчети се извършва с
решение на общото събрание на съдружниците/акционерите, от неограничено отговорните
съдружници или от едноличния собственик
на капитала в предприятието доверител. Изборът на регистриран одитор за изпълнение
на доброволен финансов одит може да се
извърши и от други органи на предприятието
доверител.
(4) Всяка договорна клауза, по силата на
която изборът на общото събрание на акционерите или членовете на предприятието
доверител се ограничава до определени категории или списъци на регистрирани одитори
във връзка с назначаването на регистриран
одитор, който да извърши задъл ж ителен
финансов одит на финансови отчети на това
предприятие, се забранява. Всички подобни
клаузи са нищожни.
Освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит
Чл. 49. (1) Регистриран одитор, който е
избран и с когото има подписано писмо по
чл. 48, не може да откаже издаването на
одиторски доклад или да бъде освободен от
ангажимента предсрочно, освен при наличието на основателни причини. Различие в
мненията относно счетоводно третиране или
обхват и характер на одиторските процедури
не е основателна причина за отказ от издаване на одиторски доклад или за предсрочно
освобождаване от ангажимент.
(2) Основателна причина по ал. 1 е някое
от следните обстоятелства:
1. наличие на факти и обстоятелства, които
нарушават независимостта или обективността
на регистрирания одитор;
2. обективна невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит;
3. други обстоятелства, посочени в приложимите одиторски стандарти и/или в други
нормативни актове, при одиторски ангажименти, които са различни от задължителен
финансов одит и свързани с одита услуги и не
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са предоставени на предприятия от обществен интерес; в тези случаи регистрираният
одитор документира всички обстоятелства,
обосноваващи предсрочното освобождаване
от ангажимент.
(3) При предсрочно освобождаване или
отказ от изпълнение на поет ангажимент за
задължителен финансов одит одитираното
предприятие и регистрираният одитор уведомяват писмено в 7-дневен срок Комисията
и ИДЕС за освобождаването или за отказа,
като посочват основани ята за това. При
задължителен финансов одит на финансов
отчет на предприятие от обществен интерес
по същия ред се уведомяват и съответните
органи с регулативни и надзорни правомощия
по отношение на дейността на одитираното
предприятие.
(4) Когато при задължителен финансов
одит на финансов отчет на предприятие от
обществен интерес бъде установено, че е
налице основателна причина по ал. 2, т. 1,
съдружниците, представляващи 5 на сто или
повече от правата на глас или от капитала на
одитираното предприятие, както и Комисията може да предявят по съдебен ред иск за
предсрочно освобождаване от ангажимента
на регистрирания одитор.
Документиране
Чл. 50. (1) Документирането на финансовия
одит и процедурите по изпълнението му се
извършват в съответствие с разпоредбите на
действащото законодателство и изискванията
на приложимите одиторски стандарти.
(2) Ръководството на одитираното предприятие предоставя на регистрирания одитор
финансовия отчет за одит, както и подписано
представително писмо от органа за управление съгласно изискванията на приложимите
одиторски стандарти.
(3) В случаите на задължителен финансов
одит ръководството на одитираното предприятие предоставя на регистрирания одитор
освен посоченото в ал. 2 и решението на съответния орган на управление за одобрението
на финансовия отчет и доклада за дейността.
(4) Органите за управление на одитираното
предприятие са длъжни да предоставят и всяка
друга информация, необходима на регистрирания одитор за извършването на финансовия
одит и за издаването на одиторски доклад.
Удостоверяване на резултатите от извършен
финансов одит
Чл. 51. (1) Регистрираният одитор представя
резултатите от извършения финансов одит в
одиторски доклад.
(2) Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски
стандарти.
(3) При задължителен финансов одит одиторският доклад отговаря на изискванията
на ал. 2, като съдържа най-малко следното:

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

1. адресат/адресати;
2. дата на съставяне;
3. наименование на предприятието, чийто
финансов отчет е предмет на финансовия одит;
уточняване на вида на финансовия отчет, датата и периода, които обхваща; посочване на
счетоводната база, която е била приложена
при изготвянето му;
4. описание на финансовия одит, в което
най-малко се посочват приложимите одиторски стандарти, в съответствие с които е
извършен;
5. одиторско мнение, което може да бъде
немодифицирано, квалифицирано или отрицателно и ясно изразява мнението на регистрирания одитор за това дали финансовият
отчет дава вярна и честна представа съгласно
приложимата счетоводна база и отговаря на
законовите изисквания, когато е приложимо,
или отказ от мнение, ако регистрираният
одитор не може да изрази одиторско мнение;
6. други въпроси, на които регистрираният
одитор е обърнал внимание с параграф, без
да квалифицира одиторското мнение;
7. становище дали докладът за дейността
съответства на финансовите отчети за същата
финансова година и дали е бил изготвен в
съответствие с приложимите законови изисквания;
8. изявление дали са налице случаи на
съществено невярно представяне в доклада
за дейността на одитираното предприятие и
характера на невярното представяне;
9. констатация за всякаква съществена несигурност, свързана със събития или условия,
които могат да породят сериозни съмнения
о т носно способнос т та на п ред п ри я т иет о
да продължи дейността си като действащо
предприятие;
10. адрес за кореспонденция – за физическо
лице, или адрес на управление – за дружество,
посочени в регистъра по чл. 20.
(4) При задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен интерес одиторският доклад отговаря
на изискванията на ал. 3, както и когато е
приложимо, на изискванията на чл. 10 от
Регламент (ЕС) № 537/2014.
(5) Когато финансовият одит е извършен
съвместно от повече от един регистриран
одитор, регистрираните одитори постигат
съгласие по резултатите от финансовия одит и
представят общ одиторски доклад и одиторско
мнение. В случай на несъгласие всеки регистриран одитор представя своето одиторско
мнение в отделен абзац от одиторския доклад
и посочва причината за несъгласието.
(6) Одиторският доклад при задължителен
финансов одит се удостоверява със:
1. името на регистрирания одитор, личния
му подпис и професионалния му печат – когато финансовият одит е извършен пряко от
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регистрирания одитор като физическо лице
или чрез търговското дружество, чрез което
упражнява одиторската професия;
2. наименованието на фирмата, името и
личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество,
както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на
одиторското дружество, когато финансовият
одит е извършен от одиторско дружество.
(7) Когато задължителният финансов одит
е извършен съвместно от повече от един
регистриран одитор, одиторският доклад се
удостоверява със:
1. името на регистрирания одитор, личния
му подпис и професионалния му печат – за
всеки регистриран одитор, участвал в извършването на съвместния одит в качеството си
на физическо лице;
2. наименованието на фирмата, името и
личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество,
както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на
одиторското дружество – за всяко одиторско
дружество, участвало в съвместния одит.
(8) Одиторският доклад при задължителен
финансов одит на консолидиран финансов
отчет отговаря на изискванията по ал. 1 – 6.
Когато се изисква докладване за съответствието между доклада за дейността и финансовия
отчет съгласно чл. 45, ал. 2 на ниво група
по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, регистрираният одитор изразява становище за
съответствие на консолидирания финансов
отчет и консолидирания доклад за дейността.
(9) При за д ъ л ж и т елен фина нсов оди т
личният подпис и професионалният печат на
регистрирания одитор се поставят върху одиторския доклад и върху всеки от елементите на
годишния финансов отчет, без приложението,
съгласно приложимата счетоводна база, за
които е изразено одиторското мнение.
Финансов одит на друга финансова информация
Чл. 52. Разпоредбите на тази глава се прилагат и за ангажименти за извършване на финансов одит на друга финансова информация.
Г л а в а

ш е с т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Подготовка на финансовия одит и оценка на
заплахите за независимостта
Чл. 53. В допълнение на задълженията по
глава пета, при поемане и продължаване на
ангажимент за задължителен финансов одит
регистрираният одитор оценява и документира
писмено дали:
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1. са изпълнени изискванията за независимост и обективност по чл. 54;
2. има заплахи за неговата независимост
и какви предпазни мерки са приложени за
намаляване на тези заплахи;
3. разполага с компетентни служители,
време и ресурси, необходими за извършване
на финансовия одит.
Независимост и конфликт на интереси
Чл. 54. (1) Регистрираният одитор, както
и всяко физическо лице, което е в състояние
пряко или косвено да окаже влияние върху
резултата от задължителния финансов одит,
трябва да бъде независим от одитираното
предприятие и да не участва в процеса на
вземане на решения в него. Изискването
за независимост се спазва най-малко както
през периода, обхванат от финансовите отчети – предмет на одита, така и през периода,
в който се извършва финансовият одит.
(2) Регистрираният одитор предприема
необходимите предпазни мерки, за да може
при извършването на финансовия одит независимостта му да не бъде повлияна от съществуващ или от потенциален конфликт на
интереси или от икономически или друг вид
преки или косвени взаимоотношения. Тези
изисквания се прилагат и за:
1. неговата одиторска мрежа, когато е
приложимо, и
2. всички лица, работещи за него или под
негов контрол, или които са пряко или косвено свързани с него чрез взаимоотношения
на контрол.
(3) Регистрираният одитор не извършва
задължителен финансов одит, ако една обективна, разумна и информирана трета страна
би могла да направи заключение, като вземе
предвид приложените от него предпазни
мерки, че независимостта му е компрометирана от наличието на риск от проверка на
собствената му дейност, наличие на собствен
интерес, застъпничество, близки отношения
или заплаха, вследствие на финансови, лични,
икономически, трудови или други взаимоотношения между:
1. него, неговата одиторска мрежа и всяко
физическо лице, което е в състояние да окаже
влияние върху резултата от одита, и
2. одитираното предприятие.
(4) Регистрираният одитор отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както
и приложените мерки за смекчаване ефекта
на тези заплахи.
(5) Регистрираният одитор не участва в
извършването на задължителен финансов одит,
нито влияе по някакъв начин на резултатите
от него, ако:
1. притежава финансови инструменти на
одитираното предприятие, различни от дялове,
притежавани непряко чрез диверсифицирани
колективни инвестиционни схеми;
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2. притежава финансови инструменти на
предприятие, свързано с одитираното предприятие, притежаването на които може да
породи или да се възприеме като пораждащо
конфликт на интереси, и които са различни от
дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
3. е бил в трудови или икономически,
или друг вид отношения с това одитирано
предприятие през периодите по ал. 1, като
тези отношения могат да породят или да се
възприемат като пораждащи конфликт на
интереси;
4. е налице обстоятелство по т. 1 – 3 за съпруг или роднина по права или по съребрена
линия до втора степен включително, или за
лица, свързани с регистрирания одитор.
(6) Лицата по ал. 2 не искат и не приемат
подаръци или услуги под формата на пари
или под друга форма от одитираното предприятие или от всяко друго предприятие,
свързано с одитираното предприятие, освен
ако обективна, разумна и информирана трета
страна не би преценила, че тяхната стойност
е незначителна или неносеща последствия.
(7) Когато в периодите по ал. 1 одитираното
предприятие бъде придобито от друго, слее
се с друго или придобие друго предприятие,
регистрираният одитор установява и подлага
на оценка всички предишни или настоящи
интереси или отношения с това предприятие,
включително услуги, различни от одиторските, предоставени на това предприятие,
които биха могли да компрометират неговата
независимост и възможността да продължи
извършването на задължителен одит след
датата на преобразуване. При първа възможност и най-късно в срок до три месеца от
датата на преобразуването регистрираният
одитор предприема необходимите действия
за п реустановяване на вси чк и настоящи
интереси и отношения, които биха могли да
компрометират неговата независимост, и при
възможност предприема мерки за свеждане
до минимум на всяка заплаха за неговата
независимост, произтичаща от предишни или
настоящи интереси и отношения.
Вътрешна организация на работата на регистрирания одитор
Чл. 55. (1) Регистрираният одитор, който
извършва задължителен финансов одит, е
длъжен да отговаря на следните изисквания:
1. прилага политики и процедури, които
гарантират, че собствениците на капитала, както и членовете на управителните, надзорните
или контролните му органи не се намесват
в изпълнението, нямат достъп до одиторската информация и не могат да предприемат
действия, които застрашават независимостта
и обективността на регистрирания одитор,
който извършва финансов одит от името на
одиторското дружество – когато е одиторско
дружество;
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2. разполага с надеждни процедури, с механизми за вътрешен контрол на качеството, с
ефективни процедури за оценка на риска и с
ефективни контролни и защитни механизми
по отношение на системите за обработка на
информацията;
3. прилага механизми за контрол на качеството, които да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища в
одиторското дружество или в изградената от
регистрирания одитор организация на работа;
4. прилага политики и процедури, които
гарантират, че всички лица, които работят
за него и участват в одита, притежават необходимите знания и опит за изпълнение на
възложените им задължения;
5. прилага политики и процедури, които
гарантират, че при възлагането на подизпълнители на функции по извършване на финансов
одит се извършва по начин, който не влошава
вътрешния контрол на качеството, както и да
не пречи на Комисията да упражнява ефективен надзор за спазването на този закон и
на Регламент (ЕС) № 537/2014;
6. прилага ефективни организационни и
управленски механизми за предотвратяване,
отстраняване, откриване или управление и
оповестяване на всички възможни заплахи
за своята независимост по чл. 54;
7. прилага политики и процедури за извършване на задължителен финансов одит,
наставничество, надзор над и преразглеждане
на дейностите на служителите и за създаване
и попълване на одиторското досие в съответствие с изискванията на чл. 56;
8. изгради и поддържа подходяща система
за вътрешен контрол на качеството, която
да гарантира качеството на задължителния
финансов одит и да обхваща поне политиките и процедурите по т. 1 – 7; при одиторско
дружество отговорност та за системата за
вътрешен контрол на качеството се носи от
лице, което е регистриран одитор;
9. прилага и използва подходящи системи, ресурси и процедури, за да гарантира
непрекъснатото и редовно осъществяване на
дейността си;
10. създаде и прилага подходящи и ефективни организационни и управленски механизми за регистриране на нарушения, които
имат или могат да имат сериозни последици
за качеството на дейността му, както и за
тяхното отстраняване;
11. прилага подходящи политики относно
възнагражденията, включително политика за
участие в печалбите, които предоставят достатъчно стимули за постигане на резултати,
с цел да се осигури качествен задължителен
финансов одит; размерът на приходите, които
регистрираният одитор получава от предлагането на услуги на одитираното предприятие, различни от одиторските, не е част от
оценката на работата и възнаграждението на
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което и да е лице, участващо в извършването
на задължителен финансов одит или способно
да окаже влияние върху това извършване;
12. наблюдава и оценява адекватността и
ефективността на своите системи и механизми
за вътрешен контрол на качеството, както и
съответствието им с изискванията на този
закон и когато е приложимо, на Регламент
(ЕС) № 537/2014, и да предприема подходящи
действия за отстраняване на пропуските; регистрираният одитор документира констатациите от тази оценка, както и всички предложени
промени на системата за вътрешен контрол
на качеството във връзка с това;
13. прилага подходящи вътрешни процедури
за докладване по определен ред от неговите
служители на потенциални или действителни
нарушения на този закон или на Регламент
(ЕС) № 537/2014.
(2) Политиките и процедурите по ал. 1 се
документират и предоставят на всички лица,
които работят за регистрирания одитор.
(3) Въ злаганет о на подизп ъ лни т ел на
функции по извършване на финансов одит по
ал. 1, т. 5 не води до освобождаване от или
ограничаване на отговорността на регистрирания одитор.
(4) Регистрираният одитор във всеки момент трябва да е в състояние да докаже пред
Комисията, че политиките и процедурите по
ал. 1 са подходящи и съобразени с мащаба и
сложността на неговата дейност.
Организация на извършването на задължителен финансов одит
Чл. 56. (1) При изпълнението на ангажимент
за задължителен финансов одит регистрираният одитор осигурява достатъчно време и
ресурси, за да може да изпълни задълженията си адекватно и одитът да бъде извършен
качествено.
(2) Когато задължителният финансов одит
се извършва от одиторско дружество, то назначава отговорен за одита регистриран одитор – физическо лице. Одиторското дружество
предоставя на отговорния регистриран одитор
достатъчно ресурси, включително персонал с
необходимите познания и умения, за да може
да изпълни задълженията си адекватно и
одитът да бъде извършен качествено.
(3) Рег ис т ри ра н и я т од и т ор с ъх ра н я ва
информация за всички нарушения на разпоредбите на този закон и когато е приложимо,
на Регламент (ЕС) № 537/2014. Информацията включва и данни за последиците от
нарушенията, за предприетите действия за
отстраняването им, както и за направените
промени в системата за вътрешен контрол на
качеството във връзка с това. Регистрираният
одитор изготвя и годишен доклад за всички
действия по отстраняване на нарушенията и
го разпространява в рамките на своята одиторска практика.
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(4) Когато регистрираният одитор ползва
външни експерти за консултации, той документира отправеното искане и получените
съвети.
(5) Регистрираният одитор съхранява всички данни и документи, които обосновават
посоченото в одиторския доклад по чл. 51, и
когато е приложимо – докладите по чл. 10 и
11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(6) Регистрираният одитор създава одиторско досие за всеки извършен задължителен финансов одит, като задължително се
документират данните по чл. 53 и когато е
приложимо – по чл. 6 – 8 от Регламент (ЕС)
№ 537/2014. Одиторското досие се приключва
и архивира не no-късно от 60 дни след датата
на подписване на одиторския доклад.
(7) Рег ис т ри ра н и я т од и т ор с ъ зда ва и
поддържа досие за всяко одитирано предприятие, което съдържа най-малко следната
информация:
1. наименование, ЕИК, седалище и адрес
на управление на одитираното предприятие;
2. имената на отговорния одитор и на
лицето, извършило преглед за контрол на
качеството преди издаване на одиторския
доклад, когато е приложимо;
3. получените възнаграждения за всяка
финансова година от одитираното предприятие за извършен финансов одит, както и за
всички предоставени други услуги на това
предприятие.
(8) Регистрираният одитор съхранява в регистър информация за всяка жалба, подадена
в писмена форма, относно извършването на
финансов одит.
Специфични изисквания при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет
Чл. 57. (1) При извършване на задължителен финансов одит на консолидиран финансов
отчет на група предприятия одиторът на групата носи цялата отговорност за изразеното
в одиторския доклад мнение относно консолидирания финансов отчет, включително в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 537/2014.
(2) Одиторът на групата изготвя документация за извършената работа от регистрираните
одитори, одитори и/или одиторски дружества
от други държави – членки на Европейския
съюз, или от трети държави, за целите на
одита на групата.
(3) Одиторът на групата прави оценка на
работата, извършена от другите одитори за
целите на одита на групата, и документира
естеството, времето на изпълнение и обхвата
на работата, извършена от тези одитори, включително, когато е приложимо, извършения от
него преглед на одиторската документация
на тези одитори. За да разчита на работата
им, одиторът на групата иска съгласието на
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тези одитори за предаване на съответната
документация при провеждането на одита на
консолидирания финансов отчет.
(4) Одиторът на групата прави проверка
на работата, извършена от другите одитори
за целите на одита на групата, и документира
това. Документацията, съхранявана от одитора
на групата, трябва да осигурява възможност на
Комисията да прави проверки на работата му.
Когато одиторът на групата не е в състояние
да извърши тази проверка, той извършва допълнителна работа по одита – пряко или чрез
възлагане на тези задачи на подизпълнител,
и информира за това Комисията.
(5) Когато одиторът на групата подлежи на
инспекция за гарантиране на качеството или
на разследване относно задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет на
група предприятия, одиторът на групата при
поискване предоставя на Комисията съответната документация, която е съхранявана
при него, за извършената работа от другите
одитори за целите на одита на групата, както
и всички други работни документи.
(6) Комисията може да поиска от съответните компетентни органи на държавите – членки
на Европейския съюз, допълнителна документация за работата, извършена от другите
одитори за целите на одита на групата.
(7) Когато предприятие майка или дъщерно
предприятие от група предприятия е одитирано от одитор или от одиторско дружество
от трета държава, Комисията може да поиска допълнителна документация за работата,
извършена от другите одитори за целите на
одита на групата, от съответните компетентни
органи на тази трета държава чрез действащите
договорености, посочени в чл. 104.
(8) Когато предприятие майка или дъщерно
предприятие от група е одитирано от одитор
или от одиторско дружество от трета държава, с която не са сключени договорености,
отговарящи на изискванията на чл. 104, одиторът на групата отговаря и за гарантиране
на надлежното предоставяне на допълнителна
документация за работата, извършена от одиторите от тази трета държава, включително
за работните документи, свързани с одита на
групата. За гарантиране на предоставянето
одиторът на групата съхранява копие от тази
документация или се договаря с одиторите от
третата държава, при поискване, да получи
разрешен и неограничен достъп до документацията, или предприема други подходящи
действия. Когато работните документи по
одита не може да бъдат предоставени от одитора от третата държава, одиторът на групата
удостоверява чрез документацията при него,
че е предприел необходимите действия за получаване на достъп до тези документи, като
в случай на причина, различна от причина,
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свързана със законодателството на третата
държава, в документацията се включва доказателство за съществуването є.
(9) Когато регистриран одитор извършва
задължителен финансов одит в предприятие,
което е част от група, в рамките на която
предприятието майка е установено в трета
държава, посочените в този закон правила
за професионална тайна не възпрепятстват
регистрирания одитор да предаде съответните
документи за извършената работа на одитора
на групата, който се намира в третата страна,
ако тези документи са необходими за извършването на одит на консолидиран финансов
отчет на предприятието майка.
(10) Регистриран одитор, извършващ задължителен финансов одит в предприятие, което
е емитирало ценни книжа в трета държава
или е част от група, която изготвя консолидирани финансови отчети в трета държава,
може да предава държаните от него работни
или други документи, свързани с одита на
това предприятие, на компетентните органи
на съответните трети държави само при условията, определени в чл. 105.
(11) Предаването на информация на одитор
на група, намиращ се в трета държава, се
извършва при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни.
Ограничения при заемане на длъжност след
приключване на задължителен финансов одит
Чл. 58. (1) Регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит, не
може да бъде избиран или назначаван в одитирано предприятие преди изтичането на една
година, а при задължителен финансов одит в
предприятие от обществен интерес – на две
години от датата на приключване на одита,
на следните длъжности:
1. ръководна длъжност;
2. член на одитен комитет или на орган,
изпълняващ функции на одитен комитет;
3. член на управителен орган или на надзорен орган.
(2) Ограничението по ал. 1 се прилага за
всички регистрирани одитори – физически
лица, за отговорните одитори от одиторско
дружество, както и за всички служители,
с ъд ру ж н и ц и и л и д ру г и физи ческ и л и ца,
участвали при изпълнението на съответния
задължителен финансов одит.
Г л а в а

с е д м а

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Одиторски доклад
Чл. 59. Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на годишен
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес, представя резултатите от одита в
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одиторски доклад, който се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от закона
и на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
Допълнителен доклад до одитния комитет
Чл. 60. (1) Регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен интерес, изготвя и представя на одитния
комитет допълнителен доклад към доклада
по чл. 59.
(2) При задължителен финансов одит на
консолидиран финансов отчет одиторът на
групата изготвя и представя на одитния комитет на предприятието майка допълнителен
доклад към доклада по чл. 59.
(3) Допълнителните доклади по ал. 1 и 2
се изготвят в съответствие с изискванията на
приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(4) При поискване от компетентен орган,
осъществяващ надзор над предприятието от
обществен интерес, регистрираният одитор
представя незабавно съответния допълнителен
доклад по ал. 1 и 2.
Доклад до компетентен орган, осъществяващ
надзор
Чл. 61. (1) Регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес, е длъжен в 7-дневен срок от датата
на одиторския доклад да уведоми писмено
компетентния орган, осъществяващ надзор
над това предприятие, както и Комисията за
всяка информация за това предприятие, която
е установил при извършване на задължителния финансов одит и която е предизвикала
или може да предизвика една от следните
последици:
1. съществено нарушение на нормативните
разпоредби, които определят условията за
лицензиране или които уреждат по-конкретно
осъществяването на дейности на предпри
ятието от обществен интерес;
2. съществена заплаха или съществено съмнение относно продължаването на дейността
на предприятието от обществен интерес;
3. отказ от одиторско мнение, отрицателно или квалифицирано одиторско мнение по
чл. 51, ал. 3, т. 5.
(2) Регистрираният одитор е длъжен да
съобщава и всяка информация, съответстваща на посочената в ал. 1, която е установил
при извършването на задължителен финансов
одит на предприятие, което е в тесни връзки
с одитираното от него предприятие от обществен интерес.
Доклад за прозрачност
Чл. 62. (1) Регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от общест-
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вен интерес, ежегодно публикува на своята
интернет страница доклад за прозрачност,
който включва най-малко:
1. описание на правно-организационната
форма, както и на дяловете и съдружниците,
когато регистрираният одитор е одиторско
дружество;
2. когато одиторското дружество е член на
одиторска мрежа:
а) описание на одиторската мрежа, юридически и структурни договорености в нея;
б) името/наименованието на всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като
физическо лице или като одиторско дружество;
в) държавите, в които всеки регистриран
одитор, който упражнява дейност като физическо лице или като одиторско дружество, е
квалифициран като регистриран одитор или в
която се намира неговото седалище и основно
място на осъществяване на дейността му;
г) общия оборот на регистрирания одитор
от задължителен финансов одит на годишни
финансови отчети – индивидуални и консолидирани;
3. описание на управленската структура
на одиторското дружество;
4. описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор – физическо лице, съответно от
лицата, управляващи одиторското дружество,
за ефективността на нейното функциониране;
5. датата на провеждане на последната
инспек ци я за гарантиране на качеството
съгласно чл. 85;
6. списък на предприятията от обществен
интерес, на които през предходната година
регистраният одитор е изпълнил ангажименти
за задължителен финансов одит;
7. описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта;
в доклада трябва да се потвърди, че през
последната година е бил извършен вътрешен
преглед за спазване на изискванията относно
независимостта;
8. описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение
на обучението във връзка с продължаващото
професионално развитие по чл. 30;
9. информация относно базата, въз основа
на която се формира възнаграждението на
съдружниците – за одиторско дружество;
10. описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на отговорните одитори
и служителите в съответствие с чл. 65;
11. информация относно общия оборот
на регистрирания одитор, разпределена по
следните категории:
а) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и
консолидирани, на предприятия от общест-
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вен интерес и предприятия, част от група,
чието предприятие майка е предприятие от
обществен интерес;
б) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и
консолидирани, на други предприятия;
в) приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на одитираните
предприятия;
г) приходи от услуги, различни от одита,
предоставени на други клиенти.
(2) Докладът за прозрачност се подписва
от регистрирания одитор – физическо лице,
съответно от лицата, управляващи одиторското дружество.
(3) Докладът за прозрачност се публикува
ежегодно до 30 април и е достъпен на интернет
страницата на регистрирания одитор в срок
най-малко 5 години от датата на публикуването му.
Информация, предоставяна на Комисията
Чл. 63. (1) Регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес, предоставя ежегодно на Комисията
следната информация:
1. списък на одитираните от него предприятия от обществен интерес с информация за
получените от тях приходи; информацията за
приходите се разделя на:
а) приходи от задължителен одит;
б) приходи от услуги, различни от одита и
различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 537/2014, които се изискват
от законодателството на Европейския съюз
или от националното законодателство;
в) приходи от услуги, различни от одита и
различни от посочените в чл. 5, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 537/2014, които не се
изискват от законодателството на Европейския
съюз или от националното законодателство;
2. списък на всички услуги, предоставени
на одитираните предприятия от членовете на
одиторската мрежа, когато регистрираният
одитор е член на одиторска мрежа.
(2) Условията и редът за предоставяне на
информацията по ал. 1 се определят с приети
от Комисията правила.
Забранени услуги
Чл. 64. (1) За регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес, се прилагат разпоредбите на чл. 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
Регистрираният одитор може да предоставя
услугите, посочени в чл. 5, параграф 1, ал. 2,
буква „а“, подточка „vii“, при условие че:
1. услугите не оказват влияние или оказват
несъществено влияние, поотделно или общо,
върху одитираните финансови отчети;
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2. оценката за влиянието върху одитираните
финансови отчети е документирана и обяснена изчерпателно в допълнителния доклад
за одитния комитет;
3. регистрираният одитор спазва изискванията за независимост.
(2) Алинея 1 се прилага и за лицата по
чл. 54, ал. 1 и 2, както и за съпруг или роднина
по права или по съребрена линия до втора
степен включително, или за лица, свързани
с регистрирания одитор.
(3) Регистрираният одитор и лицата по
ал. 2 може да предоставят разрешените по
ал. 1 услуги извън задължителния финансов
одит след одобрението на одитния комитет,
за което регистрираният одитор уведомява
писмено Комисията в 7-дневен срок от датата
на получаване на одобрението.
Назначаване и ротация на регистрираните
одитори
Чл. 65. (1) Назначаването на регистриран
одитор за извършването на задължителен
финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва
и съгласно изискванията на този закон и на
чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(2) Минималната продъл ж ителност на
договор за задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес не може да бъде по-малка от една
година.
(3) Регистриран одитор, който извършва
задължителен финансов одит на финансов
отчет на предприятие от обществен интерес,
се оттегля, след като е изпълнявал одиторски
ангажименти в продължение на 7 поредни
години от датата на назначаването му. Този
регистриран одитор не може да изпълнява
ангажименти за задължителен финансов одит
в това предприятие в продължение на 4 години
от датата на оттеглянето си.
(4) Отговорен одитор, който извършва
задължителен финансов одит на финансов
отчет от името на одиторско дружество в
предприятие от обществен интерес, се заменя, след като е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в
продължение на 4 поредни години от датата
на назначаването на одиторското дружество
в това предприятие. Този регистриран одитор
не може да изпълнява в качеството си на отговорен одитор ангажименти за задължителен
финансов одит в предприятието в продължение
на три години от датата на оттеглянето му.
(5) Продължителността по ал. 3 и 4 започва
от годината, когато е поет първият одиторски
ангажимент за задължителен финансов одит
през съответния период.
(6) Разпоредбите на ал. 3 се прилагат и
по отношение на търговските дружества по
чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“.
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Одиторско възнаграждение
Чл. 66. (1) Когато в продължение на три
или повече последователни финансови години
регистриран одитор предоставя на одитирано
от него предприятие от обществен интерес,
на неговото предприятие майка или на дъщерните му предприятия услуги извън одита,
различни от посочените в чл. 5, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 537/2014, общата сума
на възнагражденията за тези услуги не може
да надхвърля 70 на сто от средната сума на
възнагражденията за последните три последователни финансови години за задължителен
финансов одит на одитираното предприятие и
когато е приложимо, на неговото предприятие
майка, дъщерните му предприятия и консолидираните финансови отчети на тази група от
предприятия. Ограничението не се прилага
за услуги извън одита, които са различни от
посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 537/2014 и които се изискват по закон.
(2) Когато общата сума на възнагражденията, платени от предприятие от обществен
интерес през всяка от последните три последователни финансови години, надхвърля
15 на сто от общата сума на възнагражденията, получени от регистрирания одитор, или
когато е приложимо, от одитора на групата,
извършващ задължителния одит, през всяка
от тези финансови години съответният одитор съобщава за това на одитния комитет и
обсъжда с него заплахите за своята независимост и предприетите предпазни мерки за
намаляване на тези заплахи. В този случай
одитният комитет преценява дали одиторският
ангажимент трябва да бъде подложен на преглед за контрол на качеството от определен
от одитния комитет друг регистриран одитор,
преди да бъде издаден одиторският доклад.
(3) Когато платените от предприятието
от обществен интерес възнаграждения продължават да надхвърлят 15 на сто от общия
приход на регистрирания одитор или когато
е приложимо, на одитора на групата, извършващ задължителния одит, одитният комитет
решава въз основа на обективни критерии
дали съответният одитор може да продължи
да извършва задължителен финансов одит
през допълнителен период след настъпване
на тези обстоятелства, който не може да бъде
по-дълъг от две години.
Подготовка за задължителен одит и оценка
на заплахите за независимостта
Чл. 67. Преди поемане или продължаване
на ангажимент за задължителен финансов
одит на финансов отчет на предприятие от
обществен интерес регистрираният одитор,
освен посоченото в чл. 54, извършва допълнителни действия за оценка на заплахите за
независимостта съгласно разпоредбите на
чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
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Преглед за контрол на качеството на ангажимента
Чл. 68. (1) Преди издаване на докладите по
чл. 59 и 60 се извършва преглед за контрол на
качеството на ангажимента за задължителен
финансов одит, за да се прецени дали регистрираният одитор основателно е достигнал
до мнението и заключенията, изразени в
проектите на тези доклади.
(2) Прегледът за контрол на качеството на
ангажимента за задължителен финансов одит
се извършва съгласно разпоредбите на чл. 8
от Регламент (ЕС) № 537/2014.
Нередности
Чл. 69. (1) Когато регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на
финансов отчет на предприятие от обществен
интерес, има съмнения или разумни основания да предположи, че може да се допуснат
или са допуснати нередности, включително
измами по отношение финансовите отчети
на одитираното предприятие, той уведомява
одитираното предприятие и му препоръчва да
разследва случая и да предприеме подходящи
мерки, за да отстрани тези нередности и да
предотврати повторението им в бъдеще.
(2) Ако одитираното предприятие не разследва случая или не предприеме подходящи
мерки, регистрираният одитор е длъжен да докладва своевременно на компетентния орган,
осъществяващ надзор над това предприятие.
(3) Добросъвестното оповестяване пред
органите на одитираното предприятие от регистрирания одитор на всяка от посочените в
ал. 1 нередности не представлява нарушение
на договорно или правно ограничение относно
разкриването на информация.
Ч АСТ Т РЕТА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
Г л а в а

о с м а

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Статут на Комисията
Чл. 70. (1) Комисията е специализиран
държавен орган за регулиране и надзор върху
дейността на лицата по чл. 12, ал. 2.
(2) Комиси я та е юри ди ческо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
Председателят на Комисията е първостепенен
разпоредител с бюджет.
(3) При осъществяване на дейността си по
този закон и по Регламент (ЕС) № 537/2014
Комисията е независима и не може да приема
указания от други органи, институции и лица.
(4) Комисията се отчита за дейността си
пред Народното събрание.
Отговорност и функции на Комисията
Чл. 71. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
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1. придобиването на право да се упражнява
дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите
от други държави – членки на Европейския
съюз, и от трети държави и временното лишаване от право да се упражнява дейност
като регистриран одитор;
2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на
качеството в дейността на регистрираните
одитори и за извършването на задължителен
финансов одит и свързаните с одита услуги;
3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
4. системата за гарантиране на качеството
на професионалната дейност на регистрираните одитори;
5. прилагането на принудителни административни мерки и налагането на административни наказания.
(2) Комисията осъществява надзор чрез:
1. извършване на инспекции и разследвания;
2. произнасяне по откази за вписване на
регистрираните одитори в регистъра по чл. 20;
3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2, наричани
по нататък „надзорни мерки“;
4. даване ход на производства за търсене
на административнонаказателна отговорност;
5. извършване на проверки за спазване на
нормативните изисквания при упражняваните
от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и
по чл. 85, ал. 3.
(3) Комисията:
1. приема правилник за дейността си, който
се обнародва в „Държавен вестник“;
2. приема правилата за извършване на
инспекции и разследвания;
3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12
и по чл. 63;
4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните
от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и
по чл. 85, ал. 3;
5. приема други правила, насоки и методически указания по прилагането на публичния
надзор.
(4) Комисията е компетентен орган по
прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014.
Състав на Комисията и изисквания към председателя и членовете
Чл. 72. (1) Комисията е колегиален орган и
се състои от председател и от 4 членове. При
отсъствие на председателя функциите му се
изпълняват от член на Комисията, определен
от председателя за всеки конкретен случай.
(2) Председател и членове на Комисията
могат да бъдат само български граждани,
които отговарят на следните изисквания:
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1. да имат завършено висше юридическо
или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“;
2. да притежават познания в областите,
свързани с финансовия одит, и да имат наймалко 5 години професионален опит в тези
области;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
4. да отговарят на изискванията за независимост по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
Избор на председател и на членове на Комисията
Чл. 73. (1) Председателят на Комисията се
избира от Народното събрание след проведена
публична процедура.
(2) В едномесечен срок след избора на
председател на Комиси ята той провеж да
консултации за предлагане на кандидати за
членове на Комисията при спазване на следния принцип:
1. едно лице се предлага от министъра на
финансите;
2. едно лице се предлага от управителя на
Българската народна банка;
3. едно лице се предлага от председателя
на Комисията за финансов надзор;
4. едно лице се предлага от управителния
съвет на ИДЕС след избор от общото събрание.
(3) Членовете на Комисията се избират
от Народното събрание по предложение на
председателя є.
Мандат и прекратяване на правомощията
Чл. 74. (1) Мандатът на председателя и на
членовете на Комисията е 4 години. Председателят и членовете на Комисията не могат
да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
(2) Правомощията на председателя и на
член на Комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата им:
1. по тяхно искане;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. ако престанат да отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 3 и 4;
4. при неучастие без основателни причини
в три или повече заседания на Комисията за
период от една година;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
6. при смърт.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на Комисията
на негово място за остатъка от мандата се
избира друго лице по реда на чл. 73.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

(4) След изтичане на мандата, за който са
избрани, председателят и членовете на Комисията продължават да упражняват правомощията си до избирането на нов председател
и членове.
(5) Членовете на Комисията, с изключение
на председателя є, не са в трудово или служебно правоотношение с Комисията.
Възнаграждения на председателя и на членовете на Комисията
Чл. 75. (1) Председателят на Комисията
получава основно месечно възнаграждение
в размер 90 на сто от възнаграждението на
председателя на Народното събрание.
(2) Членовете на Комисията, с изключение
на председателя, получават възнаграждение за
участието си във всяко заседание, инспекция
за гарантиране на качеството и международна
проява на Комисията в размер, определен
с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1. Полученото месечно възнаграждение не може да
превишава 50 на сто от основното месечно
възнаграждение на председателя.
Правомощия на председателя на Комисията
Чл. 76. (1) Председателят на Комисията
ръководи дейността є и я представлява.
(2) Председателят на Комисията назначава
и освобождава служителите от администрацията.
Правомощия на Комисията
Чл. 77. (1) В изпълнение на своите функции
Комисията:
1. упражнява надзорните правомощия по
чл. 71, ал. 2, т. 1 – 3, като може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
2. упражнява надзор за законосъобразното и
ефективно изпълнение на функциите по чл. 36,
ал. 1, т. 1 – 5, за изпълнението на правилата
и методическите указания по чл. 71, ал. 3,
т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на
интереси по чл. 54;
3. връща за допълнителна или повторна
проверка случаите, в които качеството на
извършените инспекции за гарантиране на
качеството на професионалната дейност на
регистриран одитор е незадоволително;
4. определя член или членове, които да
участват в инспекциите за гарантиране на
качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се неспазване
на определени срокове за приключване или
при незадоволително качество на инспекциите;
5. извършва разследвания по своя преценка
или при получени сигнали и предложения
за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен финансов одит и/или
предоставянето на свързани с одита услуги;
в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
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при получаването на сигнали за нарушения
при предоставянето на услуги, различни от
задължителен финансов одит и/или свързани
с одита услуги, Комисията може да възложи
на ИДЕС извършването на проверки по тях;
6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги
във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от обществен
интерес, като по-специално оценява:
а) рисковете, произтичащи от наличието на
пропуски, свързани с качеството на дейността
на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска
мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско
дружество, затрудненията в предоставянето
на услуги по задължителен одит в конкретен
сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и
въздействието върху цялостната стабилност
на финансовия сектор;
б) нивата на концентрация на пазара,
включително в конкретни сектори;
в) резултатите от дейността на одитните
комитети;
г) необходимост от приемане на мерки за
смекчаване на рисковете, посочени в буква „а“;
7. уведомява органите на прокуратурата
при установяване на данни за извършени
престъпления;
8. ос ъщес т вя ва с ът ру д н и чес т во т о с ъс
съответните органи на Европейския съюз,
с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, или на
трети държави, отговарящи за задължителния
финансов одит;
9. може да изисква от регистрираните
одитори, ИДЕС, одитираните предприятия,
одитните комитети и други свързани с тях лица
предоставянето в определени от нея срокове
на заверени копия на документи, справки и
друга информация;
10. упражнява други правомощия, свързани
с отговорностите и функциите по чл. 71.
(2) В срок до 31 юли на текущата година
Комисията внася в Народното събрание отчет
за дейността си за предходната професионална
година. Отчетът съдържа информация и за:
1. дейността на Комисията по отношение
на отговорностите и функциите по чл. 71;
2. общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
3. обобщена информация за констатациите
и заключенията от инспекциите и разследванията.
Администрация на Комисията
Чл. 78. (1) При осъществяване на дейността
си Комисията се подпомага от администрация,
чиято структура и организация на работа се
определят с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1.
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(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
работещите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) За администрацията на Комисията се
прилага Законът за администрацията, доколкото не противоречи на този закон.
(4) Инспекциите и разследванията се извършват от инспектори, оправомощени от
председателя на Комисията.
(5) При извършване на инспекциите и
разследванията се прилагат и изискванията
на Регламент (ЕС) № 537/2014.
Заседания и решения на Комисията
Чл. 79. (1) Заседанията на Комисията са
редовни, когато присъстват председателят и
най-малко двама от членовете є. Председателят може да оправомощи член на Комисията
да председателства заседание в случай на
негово отсъствие.
(2) Комисията приема решения с явно
гласуване и с мнозинство от три гласа. Председателят и членовете на Комисията не могат
да се въздържат от гласуване.
(3) Решенията за временно лишаване от
правото за извършване на финансов одит,
за временно лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност по чл. 42, ал. 3
и за временно отнемане на функциите по
чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 се приемат с мнозинство
от 4 гласа. Тези решения се оповестяват на
интернет страницата на Комисията, като се
посочват начинът и мотивите за гласуване на
всеки гласувал.
Прозрачност на дейността на Комисията
Чл. 80. Комисията публикува на интернет
страницата си:
1. приетите решения;
2. годишен отчет за дейността по чл. 77,
ал. 2;
3. годишен план за инспекционната дейност.
Принципи в дейността на Комисията
Чл. 81. При осъществяване на дейността
си Комисията и нейните органи прилагат
основните принципи по чл. 4 – 14 от Административнопроцесуалния кодекс. Информацията, свързана със спазване на принципа
по чл. 13 от Административнопроцесуалния
кодекс, се публикува на интернет страницата
на Комисията.
Задължение за опазване на професионална
тайна
Чл. 82. (1) Професионална тайна е информацията, която председателят и членовете на
Комисията, както и служителите от нейната
администрация създават и получават при или
по повод осъществяването на дейността им.
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Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване
съгласно този или друг закон.
(3) Председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната
тайна, включително и след напускане на
Комисията или на нейната администрация.
(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от
Комисията само при изпълнение на нейните
функции.
(5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
1. пред органите на съда и прокуратурата;
2. пред Държавна агенция „Национална
сигурност“ при условия и по ред, определени
със съвместна инструкция, доколкото това е
необходимо за изпълнение на функциите им;
3. пред съответните компетентни органи,
осъществяващи надзор над предприятията от
обществен интерес;
4. като обобщени данни по начин, който
не позволява индивидуализиране на лицата,
за които се отнася.
(6) Информация за резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде
обменяна и между Комисията и органите на
ИДЕС. Условията и редът за обмен на тази
информация се определят с правила, приети
от Комисията.
Конфликт на интереси при упражняване на
надзорни правомощия
Чл. 83. При упражняването на надзорните
си правомощия органите на Комисията спазват
и изискванията на чл. 26, параграф 5, букви
„б“, „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 537/2014.
Отговорност на Комисията за вреди
Чл. 84. Комисията и нейните служители при
упражняване на надзорните си правомощия
не носят отговорност за вреди, освен ако са
действали умишлено.
Г л а в а

д е в е т а

СИСТЕМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА К АЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ
Раздел I
Обхват и принципи
Обхват
Чл. 85. (1) Системата за гарантиране на
качеството на професионалната дейност на
регистрираните одитори включва извършването на инспекции за:
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1. спазване изискванията на приложимите
одиторски стандарти при извършването на
задължителен финансов одит;
2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен
финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания
одитор при извършването на задължителен
финансов одит;
4. адекватност на времевите и човешките
ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит съобразно обхвата и
сложността на поетия ангажимент;
5. адекватност на одиторските възнаграждения, получени за извършването на задължителен финансов одит;
6. адекватност на вътрешната система за
контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
7. спазване на изискванията на Регламент
(ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори,
извършващи задължителен финансов одит
на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
8. изпълнение на предписанията по чл. 89,
ал. 2, т. 2.
(2) Условията и редът за извършването на
инспекции се определят с приети от Комисията правила.
(3) Комисията може да делегира на ИДЕС
функциите по контрола за гарантиране на
качеството на професионалната дейност на
регистрираните одитори по задължителния
финансов одит, одитиращи предприятия, които
не са от обществен интерес. Делегирането
на тези функции се извършва с решение на
Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа.
Принципи
Чл. 86. (1) Системата за гарантиране на
качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
1. инспекциите се извършват от лица, които
са независими от съответните инспектирани
регистрирани одитори;
2. финансирането на системата за гарантиране на качеството е адекватно, достатъчно и
независимо от регистрирани одитори;
3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите дейности;
4. лицата, които извършват инспекции,
имат подходящо професионално образование и
съответстващ опит в областта на финансовия
одит и финансовото отчитане и са преминали
обучение за контрол на качеството;
5. липса на конфликт на интереси между
лицата, които извършват инспекции, и регистрирани одитори;
6. инспекциите са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на инспектирания регистриран одитор.
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(2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при
извършване на разследвания.
(3) Конфликт на интереси по ал. 1, т. 5
е налице, когато лицата, които извършват
инспекция или разследване:
1. и инспектираният или разследваният
регистриран одитор са били съдружници в
предприятие, чийто предмет на дейност е
финансов одит;
2. са извършвали финансови одити на
предприятия, чиито финансови отчети са
одитирани от инспектирания или разследвания регистриран одитор през предходните
три години;
3. и инспектираният или разследваният
регистриран одитор са свързани лица.
Раздел II
Надзор за гарантиране на качеството на
професионалната дейност на регистрирани
одитори, които извършват задължителен
финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес
Инспекции и разследвания
Чл. 87. (1) Инспекции се извършват наймалко веднъж на три години въз основа на
оценка на риска.
(2) Инспекциите и разследванията се извършват от екипи, в които участват инспектори
от Комисията. В екипите може да участват и
контрольори от ИДЕС, определени от председателя на Комисията.
(3) При инспекция на одиторско дружество
се проверяват одиторски ангажименти по
задължителен финансов одит, извършени от
всеки един регистриран одитор, осъществявал
дейност от името на дружеството.
(4) При инспекциите и разследванията
може да се проверяват и други предоставяни
от регистрираните одитори услуги, свързани
с одита.
(5) За извършените инспекции/разследвания се съставя доклад, който се връчва
на проверяваните лица, които имат право в
14-дневен срок от връчването да представят
възражения. По представените възражения
инспекционният екип се произнася със становище.
(6) При извършването на инспекции се
спазват изискванията и на чл. 26 от Регламент
(ЕС) № 537/2014.
(7) Комисията разглежда всеки доклад
на заседание в разумен срок от предаването
му на председателя заедно със събраните
доказателства, с представените възражения
и със становището на проверяващия екип по
възраженията.
Правомощия и задължения при извършване на
инспекция или разследване
Чл. 88. (1) При извършване на инспекция
или разследване председателят, членовете и
инспекторите на Комисията имат право да
изискват в определени от тях срокове от:
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1. инспектирания или разследвания регистриран одитор:
а) документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация,
които имат значение за извършване на инспекцията или разследването;
б) писмени обяснения по въпроси, свързани
с инспекцията или разследването;
2. физически и юридически лица, различни
от тези по т. 1 – предоставянето на заверени
копия на документи, сведения и справки,
свързани с инспекцията или разследването;
3. ИДЕС – представянето на документи,
сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията;
4. одитните комитети по чл. 107 – представянето на заверени копия на документи,
справки и друга информация, свързана с
правомощията на Комисията.
(2) Инспектираните или разследваните
регистрирани одитори са длъжни да оказват
съдействие на органите на Комисията и не
могат да се позовават на изискванията за
професионална, банкова или друга защитена
от закон тайна.
(3) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване,
да наема външни експерти за извършване
на конкретни задачи. Експертите трябва да
имат подходящо професионално образование
и опит и да отговарят на изискванията на
чл. 86, ал. 1, т. 5.
(4) При извършване на инспекция или
разследване членовете и инспекторите на Комисията се легитимират със служебна карта.
Нарушения и надзорни мерки
Чл. 89. (1) Комисията прилага надзорни
мерки, когато при инспекция или разследване
се установят:
1. пропуски или нарушения в дейността
на рег ист и рани я оди т ор в област и т е по
чл. 85, ал. 1;
2. неспазване на задълженията на регистрирания одитор по чл. 31;
3. неспазване на разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 537/2014;
4. отказ от съдействие или възпрепятстване по друг начин на надзора на Комисията.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията може да:
1. даде оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор;
2. даде предписания на регистрирания
одитор за преустановяване и отстраняване
на допуснати нарушения; предписанията са
задължителни за изпълнение;
3. оповести публично чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин нарушителя и извършените от него нарушения,
установени с влязъл в сила акт;
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4. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин решението, че конкретен одиторски доклад не
отговаря на изискванията на този закон и
на Регламент (ЕС) № 537/2014, както и да
го изпрати на Агенцията по вписванията за
вписване в търговския регистър по партидата на одитираното предприятие, за което е
приложима разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1
от Закона за счетоводството;
5. лиши регистриран одитор от правото за
извършване на задължителен финансов одит
на предприятия от обществен интерес за срок
до три години;
6. лиши регистриран одитор от правото
за извършване на финансов одит за срок до
три години;
7. лиши регистриран одитор от правото
да упражнява одиторска професия за срок
5 години;
8. забрани за срок до три години на регистриран одитор да извършва преглед за
контрол на качеството на ангажименти за
задължителен финансов одит;
9. предложи на компетентен орган, осъществяващ надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи
забрана на член на негов управителен орган
за срок до три години да упражнява своите
функции, като съответният надзорен орган
уведомява Комисията за предприетите мерки
в разумен срок.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, т. 5
и 6 може да се извършват инспекции за гарантиране на качеството през следващите
три години.
(4) Мерките по ал. 2, т. 3 и 4 се прилагат
за срок 5 години от влизане в сила на решението на Комисията.
(5) Когато на регистриран одитор е била
приложена мярка по ал. 2, т. 5 или 6 и при
ежегодна инспекция или разследване в периода
по ал. 3 се установи същото по вид нарушение,
Комисията прилага мярката по т. 7.
(6) На регистриран одитор, който извърши
нарушение по ал. 1, т. 4, се прилага мярката
по ал. 2, т. 6. При повторно нарушение Комисията прилага мярката по ал. 2, т. 7.
(7) Когато нарушение по ал. 1 е извършено
от регистриран одитор, който осъществява
задължителен финансов одит от името на одиторско дружество, надзорната мярка се прилага
както на регистрирания одитор – физическо
лице, така и на одиторското дружество.
(8) Мерките по ал. 2, т. 5 – 7 може да се
приложат и по предложение на управителния
съвет на ИДЕС въз основа на негово решение,
прието с мнозинство от две трети от неговите членове. Предложението на управителния съвет трябва да се основава на факти и
обстоятелства, установени при проверки от
органи на ИДЕС.

ВЕСТНИК
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Раздел III
Надзор за гарантиране на качеството на
професионалната дейност на регистрирани
одитори, които не извършват задължителен
финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес
Инспекции и разследвания
Чл. 90. (1) Регистрираните одитори, които
не извършват задължителен финансов одит
на финансови отчети на преприятия от обществен интерес, подлежат на инспекции за
гарантиране на качеството поне веднъж на
6 години въз основа на оценка на риска.
(2) Инспекциите и разследванията по този
раздел се извършват по реда на чл. 87 и 88,
като се прилагат съответно разпоредбите на
чл. 87, ал. 3 – 5 и чл. 89, ал. 1.
(3) Лицата, извършващи инспекции съгласно ал. 1, отговарят на изискванията на чл. 86.
(4) Комисията може да извършва разследвания за спазване на изискванията по чл. 85,
ал. 1.
(5) На регистрираните одитори, които не
извършват задължителен финансов одит на
финансови отчети на предприятия от обществен интерес, се прилагат съответно мерките
по чл. 89, ал. 2.
Г л а в а

д е с е т а

НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТТА НА ИДЕС
Обхват на надзора
Чл. 91. Комисията извършва проверки на
дейността на ИДЕС за законосъобразното
и ефективно упражняване на функциите по
чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и чл. 85, ал. 3.
Ред за извършване на проверки
Чл. 92. При проверките по чл. 91 в проверяващия екип не участват контрольори от
ИДЕС, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88.
Нарушения и надзорни мерки
Чл. 93. (1) При констатиране на допуснати
от ИДЕС нарушения на законовите изисквания
при упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1,
т. 1 – 5 и чл. 85, ал. 3 Комисията може да:
1. разпореди писмено на председателя на
ИДЕС да предприеме действия за преустановяване и за отстраняване на нарушенията;
2. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин нарушенията;
3. отправи писмено предупреждение за
временно отнемане на функция или функции
по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и чл. 85, ал. 3;
4. отнеме временно функция или функции
по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и чл. 85, ал. 3.
(2) Мярката по ал. 1, т. 4 се прилага с решение на Комисията, след като преди това
са били приложени мерките по ал. 1, т. 1 – 3
и нарушенията не са били отстранени или
преустановени. В този случай Комисията
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осъществява отнетите функции за срок до три
месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца. Отнемането на делегирани функции се извършва с решение на
Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ИЗДАВАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ
НА КОМИСИЯТА
Изисквания към решенията на Комисията
Чл. 94. Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки се издават при
спазване на изискванията на чл. 59, ал. 1 и
2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Съобщаване и връчване
Чл. 95. (1) Решенията на Комисията за
прилагане на надзорни мерки се съобщават
на адресатите им чрез връчване срещу подпис
или чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Връчването на регистрирани одитори
с препоръчано писмо с обратна разписка се
извършва на адреса, посочен в регистъра по
чл. 20.
(2) Когато решението на Комисията не
може да бъде връчено по посочения в ал. 1
начин, то се смята за връчено с поставянето
му на определено за целта място в сградата
на Комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя
на Комисията.
Съдебно обжалване
Чл. 96. Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки, с изключение на
мерките по чл. 89, ал. 2, т. 1 – 3 и чл. 93, ал. 1,
т. 1 – 3, подлежат на съдебно обжалване пред
Административния съд – град София, относно
тяхната законосъобразност.
Прилагане на Административнопроцесуалния
кодекс
Чл. 97. Доколкото в тази глава не са
предвидени особени правила, прилагат се
съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИ
ДЪРЖАВИ
Раздел I
Сътрудничество и обмен на информация с
Европейския съюз и с компетентните органи
на други държави – членки на Европейския
съюз
Цел
Чл. 98. Комисията си сътрудничи с органите
на Европейския съюз и със съответните компетентни органи на другите държави – членки
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на Европейския съюз, с цел осъществяване на
правомощията им в областта на публичния
надзор над регистрираните одитори.
Обмен на информация с Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО)
Чл. 99. Комисията е компетентният орган
за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на КЕОНО съгласно
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014.
Обмен на информация с компетентните органи
за публичен надзор над регистрираните одитори
в другите държави – членки на Европейския съюз,
и в трети държави
Чл. 100. (1) Комисията е компетентният
орган за сътрудничество и за получаване и
предоставяне на информация на компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави – членки
на Европейския съюз, и в трети държави.
(2) При постъпване на искане от компетентен орган на друга държава – членка на
Европейск и я съюз, Комиси ята незабавно
предприема необходимите действия за събиране на исканата информация.
(3) Изискването за професионална тайна
по чл. 82 не възпрепятства обмена на поверителна информация меж ду Комисията
и компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз.
(4) За получената по реда на тази глава
информация от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, се
прилага изискването за професионална тайна
по чл. 82 и тя може да се използва от Комисията и от нейната администрация само
във връзка с упражняване на правомощията
є по този закон.
(5) Когато Комисията има основателни
съмнения, че на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията
на Директива 2006/43/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г.
относно задължителния одит на годишните
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за
отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета,
наричана по-нататък „Директива 2006/43/
ЕО“, на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО
относно задължителния одит на годишните
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.),
наричана по-нататък „Директива 2014/56/
ЕО“, или на Регламент (ЕС) № 537/2014, тя
предоставя подробна информация за това на
компетентния орган на съответната държава
членка.
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(6) Когато Комисията е уведомена от компетентния орган на друга държава – членка на
Европейския съюз, за нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, Директива
2014/56/ЕО или на Регламент (ЕС) № 537/2014
на територията на Република България, тя
предприема необходимите мерки и уведомява
компетентния орган на съответната държава
членка за резултатите от тях.
(7) Комисията ежегодно предоставя на
Европейския орган за ценни книжа и пазари
обобщена информация за приложените надзорни мерки и наложените административни
наказания.
(8) Комисията незабавно информира Европейския орган за ценни книжа и пазари
за приложените надзорни мерки по чл. 89,
ал. 2, т. 5 – 7.

изисквания във връзка с финансовия одит
относно регистрацията, контрола за гарантиране на качеството, стандартите за одит,
професионалната етика и независимостта на
регистрирания одитор, който извършва одита
на това предприятие.
(2) В случай на финансов одит на финансов
отчет на предприятие със седалище в друга
държава – членка на Европейския съюз, чиито ценни книжа се търгуват на български
регулиран пазар, не се налагат допълнителни
изисквания във връзка с финансовия одит
относно регистрацията, контрола на гарантиране на качеството, стандартите за одит,
професионалната етика и независимостта на
регистрирания одитор, който извършва одита
на това предприятие.

Разследвания
Чл. 101. (1) Комисията извършва разследване по искане на съответния компетентен
орган на друга държава – членка на Европейския съюз.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията може
да разреши представители на компетентния
орган на държавата членка да участват като
наблюдатели в разследването, когато е направено такова искане.
(3) Комисията може да поиска да се извърши
разследване от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, на
нейна територия, както и нейни членове да
участват като наблюдатели в това разследване.

Раздел II
Сътрудничество и обмен на информация с
компетентни органи на трети държави

Отказ от предоставяне на информация
Чл. 102. (1) Комисията може да откаже да
изпълни искане за информация по чл. 100 или
извършване на разследване, или участие на
наблюдатели по чл. 101, когато:
1. извършването на разследване или предоставянето на информация може да засегне
суверенитета, националната сигурност или
обществения ред на Република България;
2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България
по отношение на същите действия и срещу
същите регистрирани одитори, във връзка с
които е поискано съдействие;
3. е налице влязло в сила съдебно решение
в Република България по отношение на същите действия и същите регистрирани одитори,
във връзка с които е поискано съдействие.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията уведомява органа, поискал съдействието.
Неприлагане на допълнителни изисквания
Чл. 103. (1) В случай на финансов одит на
консолидиран финансов отчет на местно дружество, на одитор или одиторско дружество,
извършващо финансов одит на дъщерно дружество, установено в друга държава – членка на
Европейския съюз, не се налагат допълнителни

Предоставяне на работни документи от Комисията
Чл. 104. (1) Комисията може да разреши
предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на
други документи, държани от регистрираните
одитори, на компетентните органи на трета
държава, при условие че:
1. работните и другите документи са свързани с извършването на финансов одит на
дружества, емитирали ценни книжа в тази
трета държава, или когато дружествата са
част от група, която изготвя консолидираните
финансови отчети в тази трета държава;
2. предоставянето се осъществява чрез
Комисията до компетентните органи на тази
трета държава и по тяхно искане;
3. компетентните органи на третата държава отговарят на изисквания, обявени за
адекватни от Европейската комисия в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 48
от Директива 2006/43/ЕО;
4. са налице действащи договорености въз
основа на реципрочност, договорена между
Комисията и компетентните органи на третата държава;
5. предоставянето се осъществява при спазване изискванията на глава шеста от Закона
за защита на личните данни.
(2) Действащите договорености, посочени
в ал. 1, т. 4, трябва да гарантират, че:
1. предоставянето на работни документи,
свързани с извършването на финансов одит,
или на други документи, държани от регистрираните одитори, се извършва въз основа на
обосновано искане от компетентните органи
на третата държава, което посочва целите
на искането;
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2. служителите или лицата, наети от компетентните органи на третата държава, както
и другите лица, които получават предоставяните документи, са задължени да спазват
изискването за професионална тайна;
3. компетентните органи на третата държава ще използват предоставените документи
само за упражняване на своите функции по
публичен надзор, инспекции за гарантиране на
качеството и разследвания, които отговарят
на условията на чл. 29, 30 и 32 от Директива
2006/43/ЕО;
4. искането на компетентните органи на
третата държава може да бъде отказано,
когато:
а) предоставянето на документите може
да засегне суверенитета, сигурността или
обществения ред на Република България;
б) е образувано производство пред органите
на съдебната власт в Република България по
отношение на същите действия и между същите страни, във връзка с които е поискано
предоставяне на документите.
(3) Комисията сътрудничи на Европейската комисия при извършване на оценката
за адекватността по ал. 1, т. 3 и предприема
необходимите действия за изпълнение на
решенията на Европейската комисия.
Пряко предоставяне на работни документи
от регистрирани одитори
Чл. 105. Комисията може да не приложи
чл. 104, ал. 1 и да разреши регистрираните
одитори да предоставят работни документи,
свързани с извършването на задължителен
финансов одит, или други документи, държани
от тях, пряко на компетентните органи на
трета държава, при условие че:
1. е образувано разследване от компетентните органи в тази трета държава;
2. п редос та вянет о не п ро т и вореч и на
изисквания, които регистрираните одитори
са длъжни да спазват в съответствие с този
закон;
3. са налице действащи договорености с
компетентните органи на третата държава,
които позволяват на Комисията реципрочен
пряк достъп до работни документи, свързани
с извършването на задължителен финансов
одит, или до други документи на регистрирани
одитори от тази трета държава;
4. запитващи ят компетентен орган на
третата държава информира предварително
Комисията за всяко искане за пряко предоставяне на документи, като посочва причините
за това;
5. са спазени условията по чл. 104, ал. 2.
Уведомяване на Европейската комисия
Чл. 106. Комисията уведомява Европейската комисия за действащите договорености
по чл. 104, ал. 1, т. 4 и чл. 105, т. 3.
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Ч АСТ Ч ЕТ ВЪР ТА
ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Формиране на одитен комитет
Чл. 107. (1) Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет.
(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите
или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или
на управителя на предприятието. За членове
на одитния комитет могат да се избират и
членове на надзорния орган на предприятието
или членове на управителния орган, които
не са изпълнителни членове на органите на
управление.
(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователноквалификационна степен „магистър“, познания
в областта, в която работи предприятието,
като поне един от членовете трябва да има не
по-малко от 5 години професионален стаж в
областта на счетоводството или одита.
(4) Мнозинството от членовете на одитния
комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим
член на одитен комитет не може да е:
1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител
на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган,
прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от
обществен интерес.
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се
установява с писмена декларация, подадена
преди датата на избора до общото събрание
от всяко номинирано лице за член на одитен
комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният
член на одитния комитет незабавно уведомява
писмено управителните и надзорните органи
на предприятието и прекратява изпълняването
на функциите си, като на негово място на
следващото общо събрание се избира нов член.
(6) Председателят на одитния комитет се
избира от неговите членове. Председателят
също трябва да отговаря на изискванията
по ал. 4.
(7) Общото събрание на акционерите или
съдружниците одобрява статут на одитния
комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на
финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията
му с органите за управление.
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(8) С решение на общото събрание на
акционерите или съдружниците могат да се
създават одитни комитети и в други предприятия.
Права и задължения на одитния комитет
Чл. 108. (1) Одитният комитет:
1. информира управителните и надзорните
органи на предприятието за резултатите от
задължителния одит и пояснява по какъв
начин задължителният одит е допринесъл
за достоверността на финансовото отчитане,
както и ролята на одитния комитет в този
процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения,
за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната
контролна система, на системата за управление
на риска и на дейността по вътрешен одит
по отношение на финансовото отчитане в
одитираното предприятие;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително
неговото извършване, като взема предвид
констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 537/2014;
5. проверява и наблюдава независимостта
на регистрираните одитори в съответствие
с изискванията на глави шеста и седма от
закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС)
№ 537/2014, включително целесъобразността
на предоставянето на услуги извън одита на
одитираното предприятие по чл. 5 от същия
регламент;
6. отговаря за процедурата за подбор на
регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато
одитираното предприятие разполага с комисия
за подбор;
7. уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието
за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3
и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на
решението;
8. отчита дейността си пред органа по
назначаване;
9. изготвя и предоставя на Комисията в срок
до 30 юни годишен доклад за дейността си.
(2) Управителният орган на предприятието
осигурява достатъчни ресурси на одитния
комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
(3) Членовете на управителните и надзорните органи и служителите на предприятието
са длъжни да оказват съдействие на одитния
комитет при изпълнение на дейността му,
включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.
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Наблюдение, оценка и мерки на Комисията по
отношение дейността на одитните комитети
Чл. 109. (1) Комисията извършва редовно наблюдение на качеството, развитието и
конкуренцията на пазара на предоставяне на
услуги във връзка със задължителния одит
на предприятията от обществен интерес съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент
(ЕС) № 537/2014.
(2) Комисията може да дава предписания
за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
Ч АСТ П ЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Административни нарушения и наказания
Чл. 110. (1) На регистриран одитор се налага
глоба или имуществена санкция в размер до
10 на сто от общия обем на нетните приходи
от продажби за предходната финансова година
спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато при
инспекция или разследване се установи, че:
1. е издал одиторски доклад с одиторско
мнение или отказ от издаване на мнение, което
не съответства на доказателствата, събрани
при извършване на финансовия одит;
2. не е спазил изискванията на приложимите одиторски стандарти, което е повлияло
отрицателно върху резултатите от работата му
и върху издаденото от него одиторско мнение;
3. не е спазил изискванията за независимост
и липса на конфликт на интереси;
4. не е спазил изискванията за опазване на
професионалната тайна по чл. 11;
5. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор
на информацията съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4
и/или ал. 2, т. 2;
6. не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл. 31,
ал. 1, т. 10;
7. не е изпълнил задълженията по чл. 56,
ал. 6 и 7 за създаване и поддържане на досиета
или същите са непълни;
8. не е изпълнил задължението за докладване на компетентен орган, осъществяващ
надзор над предприятие от обществен интерес,
както и на Комисията, или е предоставил
непълна или невярна информация по чл. 61;
9. не е изпълнил задължението да публикува годишен доклад за прозрачност или
публикуваният доклад съдържа непълна или
невярна информация съгласно изискванията
на чл. 62;
10. не е спазил ограниченията или забраните по чл. 64;
11. не е спазил изискванията за максимална
продължителност по чл. 65;
12. не е спазил изискванията за възнагражденията по чл. 66;
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13. откаже или не съдейства при извършването на инспек ц и я и разследване и ли
възпрепятства по друг начин функциите на
Комисията или на ИДЕС;
14. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от
обществен интерес по негова вина, ако не са
налице основателни причини по чл. 49, ал. 2,
или при отказ да продължи изпълнението на
договора за одит, както и при неиздаване на
одиторски доклад в определения срок, който
поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил
възложен одитът;
15. не е предоставил на Комисията изискваната по този закон информация или я
е предоставил по-късно от един месец след
определения срок, или е предоставил непълна
или невярна информация;
16. не е изпълнил предписанията, дадени от
Комисията или от ИДЕС, по реда на чл. 89,
ал. 2, т. 2;
17. не е извършил преглед за контрол на
качеството в съответствие с изискванията на
чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС)
№ 537/2014 и е издаден одиторски доклад с
одиторско мнение или отказ от издаване на
мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено
адекватно от извършващия прегледа преди
издаване на одиторския доклад;
19. не е представил в срока по чл. 11 от
Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет или е предаден такъв
доклад с невярно или с непълно съдържание.
(2) Регистриран одитор се наказва с глоба
или имуществена санкция в размер от 500 до
5000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
1. не са спазени други изисквания на приложимите одиторски стандарти, непосочени
в ал. 1;
2. е предоставена на Комисията изискваната
от този закон информация до един месец след
определения срок;
3. не са спазени други изисквания на този
закон или актове на Комисията по прилагането му.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2
са извършени от регистриран одитор, който
извършва задължителен финансов одит и
свързани с одита услуги от името на одиторското дружество, наказание се налага както
на регистрирания одитор – физическо лице,
така и на одиторското дружество, от чието
име е извършен одитът.
(4) Когато исканите по чл. 77, ал. 1, т. 9
и чл. 88, ал. 1 документи и информация не
бъдат предоставени или са предоставени след

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

определения срок, или ако са неверни или
непълни, на съответното лице, различно от
регистриран одитор, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(5) Председател на управителен съвет или
на надзорен съвет или председател на съвета
на директорите или управител на предприятие от обществен интерес, който не изпълни
задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва
с глоба в размер от 500 до 5000 лв.
(6) На предприятие от обществен интерес,
което не изпълни задължението си по чл. 107,
ал. 1, се налага имуществена санкция в размер
от 2000 до 20 000 лв.
(7) На предприятие от обществен интерес,
което не изпълни задължението си по чл. 107,
ал. 7, се налага имуществена санкция в размер
от 2000 до 20 000 лв.
(8) При повторно нарушение се налага глоба
или имуществена санкция в двоен размер.
(9) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспекторите на Комисията и от оправомощени от председателя є
контрольори от ИДЕС, на които е възложено
извършването на инспекцията или разследването.
(10) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
(11) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
Публикуване на информация за наложените
административни наказания и предприетите
административни мерки
Чл. 111. (1) Комисията публикува на интернет страницата си всички наложени и влезли
в сила административни наказания и надзорни
мерки, като се посочва информация за вида и
естеството на нарушението и за самоличност
та на физическото или юридическото лице,
по отношение на което същите са наложени.
(2) Комисията публикува информацията
по ал. 1 на анонимна основа, когато:
1. санкцията е наложена на физическо
лице и след предварителна оценка на пропорционалността на публикуването на лични
данни се установи, че това публикуване е
непропорционално;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо
разследване;
3. публикуването би причинило непропорционални вреди на засегнатите институции
или лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Дейност, аналогична на финансов одит“
е дейността като инспектор в Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори.
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2. „Добра репутация“ е налице, когато регистрираният одитор – физическо лице, или съдружниците, членовете на управителните или
контролните органи на одиторско дружество
не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер и не са лишени от право да
упражняват одиторска професия или дейност
или други подобни професии или дейности
в областта на финансите и счетоводството.
3. „Държава членка по произход“ е друга
държава – членка на Европейския съюз, която
е дала разрешение на регистриран одитор или
одиторско дружество да извършва финансов
одит в тази държава съгласно националното є
законодателство в съответствие с изискванията
на чл. 3, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕС.
4. „Експерт“ е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари,
финансовото отчитане, одитиране или други
области, свързани с проверките и практиката
на извършваните одити по този закон.
5. „Заинтересовано лице“ е лице, което
притежава правен интерес от дейността на
регистриран одитор, Комисията или ИДЕС.
6. „Инспектор“ е лице, което е в служебни или в извънтрудови правоотношения с
Комисията, има подходящо професионално
образование и съответстващ опит в областта
на финансовия одит и финансовото отчитане,
не упражнява дейност, свързана с финансовия
одит, и е преминало обучение за контрол на
качеството на дейността на регистрираните
одитори.
7. „Инспекция“ е съвкупност от процедури
за преглед на работата на регистрираните
одитори с цел да се гарантира качеството на
дейността им и включва оценка за спазването
на приложимите одиторски стандарти и на
изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси,
на полученото одиторско възнаграждение
и на системата за вътрешен контрол на качеството. Инспекциите могат да са планови
и извънпланови, както и пълни и тематични.
8. „Комисия за подбор“ е комисия, в която
акционерите или съдружниците имат съществено влияние и на която е възложено да направи препоръка относно избора на одитор.
9. „Компетентен орган на трета държава“ е органът, който отговаря за публичния
надзор или за одобряването и регистрацията
на лицата, извършващи одит на годишните
финансови отчети в държави, които не са
членки на Европейския съюз.
10. „Компетентен орган“ е органът или
органите, определени със закон, на които
са възложени регулирането и/или надзорът
над дейността на регистрираните одитори
или конкретни функции от рег улирането
или надзора. Позоваването на „компетентен
орган“ в конкретен член означава позоваване
на органа, отговарящ за функциите, посочени
в същия член.
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11. „Контрольор“ е лице – член на ИДЕС,
преминало обучение за контрол на качеството
на дейността на регистрираните одитори и
утвърдено от съвета за контрол по качеството
на одиторските услуги при ИДЕС.
12. „Лице, което не упражнява дейност,
свързана с финансовия одит“ е всяко физическо лице, което по време на участието
си в публичния надзор и през тригодишния
период, непосредствено предхождащ това му
участие, не е извършвало финансов одит по
смисъла на този закон, не е притежавало
дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било
член на управителен или контролен орган на
одиторско дружество и не е било наето от
одиторско дружество или свързано по друг
начин с него такова дружество.
13. „Нетни приходи от продажби“ са общите
суми от продажби, получени от дейността на
регистрирания одитор, намалени с търговските
отстъпки, данъка върху добавената стойност
и други данъци, пряко свързани с приходите.
Когато регистрираният одитор упражнява
одиторска дейност пряко, нетните приходи от
продажби за целите на закона обхващат общите
суми от продажби, получени от физическото лице пряко, от дейността на търговското
дружество, чрез което предоставя одиторски
услуги, както и от участието му в гражданско дружество по Закона за задълженията и
договорите, когато е приложимо.
14. „Области, свързани с финансовия одит“
са вътрешният одит, външният одит в публичния сектор и счетоводството.
15. „Одитор на група“ е регистриран одитор,
който извършва финансов одит на консолидирани финансови отчети на предприятие.
16. „Одитор от трета държава“ е физическо лице, което извършва финансов одит на
годишни финансови отчети на предприятие,
учредено в трета държава, и което е различно
от лице, регистрирано в държава – членка на
Европейския съюз.
17. „Одиторска мрежа“ е обединение, към
което принадлежи регистриран одитор или
одиторското дружество и което има за цел
сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или
управление, общи политики и процедури за
контрол на качеството, обща бизнес стратегия,
използване на обща фирма или на значителна
част от професионалните ресурси.
18. „Одиторска професия“ е професията на
регистрираните одитори по предоставянето на
услуги по финансов одит, свързани с одита
услуги или аналогични на тях, пряко или чрез
одиторско дружество.
19. „Одиторски ангажимент“ е ангажимент
за финансов одит.
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20. „Одиторско дружество от трета държава“
е предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което извършва финансов
одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което
е различно от предприятието, регистрирано
като одиторско дружество в държава – членка
на Европейския съюз.
21. „Опит в областта на финансовия одит“
е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
22. „Основен предмет на дейност“ е дейността на търговското дружество, когато общата
стойност на нетните приходи от продажби от
тази дейност е повече от 50 на сто от общата
стойност на нетните приходи от продажби за
отчетния период.
23. „Отговорен одитор“ е одитор:
а) определен от одиторското дружество за
ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит от името на одиторското
дружество, или
б) определен от одиторското дружество за
ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит на финансовите отчети на
групата, и одитор, определен като ръководещ
и основно отговорен за извършването на одита
на финансовите отчети на основните дъщерни
компании, в случаи на одит на група, или
в) който подписва одиторския доклад.
24. „Предприятие“ е понятие по смисъла
на чл. 2 от Закона за счетоводството.
25. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид
нарушение.
26. „Предприятие от обществен интерес“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
27. „Приложима рамка за финансово отчитане“ е възприетата от предприятието рамка
за финансово отчитане при изготвяне на финансовия отчет, която е подходяща от гледна
точка на естеството на предприятието и целта
на финансовия отчет или която се изисква от
закон или от друг нормативен акт. Приложимата рамка за финансово отчитане определя
формата и съдържанието на финансовия отчет.
28. „Приложима счетоводна база“ са счетоводните стандарти, представляващи общата
рамка за изготвяне на годишните финансови
отчети съгласно глава четвърта от Закона за
счетоводството.
29. „Професионална година“ е период от
12 месеца на упражняване на професионална
дейност от регистрираните одитори, започващ
на 1 юли и завършващ на 30 юни на следващата година.
30. „Професионален скептицизъм“ е такова
поведение, при което се поставя под въпрос
и се отделя повишено внимание на условия,
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които може да са показателни за евентуални
неточности, дължащи се на грешка или измама,
както и критична оценка на одитните данни.
31. „Професионална дейност на член на
ИДЕС“ е дейността по предоставянето на
услуги, изискващи счетоводни или свързани
с тях умения, извършвани от членовете на
ИДЕС, включващи ангажименти за финансов
одит, за преглед на финансова информация и
за изразяване на сигурност, различни от одит
или преглед, по договорени процедури и за
компилация.
32. „Професионална дейност на регистрирания одитор“ е дейността по задължителен
финансов одит и свързани с одита услуги.
33. „Професионална преценка“ е компетентно, адекватно и съответно на обстоятелствата прилагане на полученото практическо
обучение, знанията и опита на регистрирания
одитор в съответствие с одиторските стандарти, етичните изисквания и приложимата
счетоводна база при вземането на решения
при извършването на финансов одит.
34. „Разследване“ е изпълнението на съвкупност от процедури за преглед на работата
на регистрираните одитори с цел разкриване
и оценяване на неправилно изпълнение на
ангажименти за задължителен финансов одит
и свързани с одита услуги спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти и
на законовите разпоредби.
35. „Разумна степен на сигурност“ е висока степен на сигурност, изразена позитивно
в одиторския доклад като уверение, че информацията – обект на одита, не съдържа
съществени пропуски, грешки и недостатъци.
36. „Регистриран одитор“ е физическо лице
или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва
одиторски доклади с мнение върху финансови
отчети.
37. „Регистриран одитор от държава – членка на Европейския съюз“ е физическо лице или
одиторско дружество, което е придобило право
в държава – членка на Европейския съюз, да
подписва одиторски доклади с мнение върху
годишните финансови отчети на предприятия.
38. „Ръководство“ са лицата, управляващи
и представляващи одитираното предприятие.
39. „Ръководна длъжност“ е длъжност,
включваща изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, които
имат пряко отношение към осъществяване на
основния предмет на дейност на предприятието.
40. „Свързани с одита услуги“ са:
а) одити на финансови отчети, изготвени в
съответствие с рамки със специално предназначение за регулаторни или надзорни цели, на
предприятия от обществен интерес;
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б) ангажименти за изразяване на сигурност,
предназначени за широк кръг потребители и
различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, на предприятия
от обществен интерес;
в) ангажименти за изразяване на сигурност
относно отчети за парникови газове.
41. „Свързани лица“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
42. „Тесни връзки“ е понятие по смисъла на
член 4, параграф 1, точка 38 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от
27 юни 2013 г.).
43. „Условно възнаграждение“ – условни са
възнагражденията за одиторски ангажименти,
изчислени върху предварително определена
основа, свързана с резултата от дадена сделка
или от извършената работа. Възнагражденията
не се смятат за условни, когато са определени
от съд или от компетентен орган.
44. „Финансови инструменти“ е понятие
съгласно чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
45. „Широк кръг потребители“ са неограничен брой лица, различни от ръководството на
одитираното предприятие и/или от посочените
в договора за съответната услуга конкретни
потребители на финансовата информация.
§ 2. (1) Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2006/43/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни
отчети, за изменение на Директиви 78/660/
ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на
Директива 84/253/ЕИО на Съвета;
2. Директива 2014/56/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за
изменение на Директива 2006/43/ЕО относно
задължителния одит на годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети;
3. член 35 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно годишните финансови отчети,
консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия
и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО
на Съвета (OB, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
(2) Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. относно специфични изисквания по
отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на
Решение 2005/909/ЕО на Комисията.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от
2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от
2006 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и
102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 и 95
от 2015 г.).
§ 4. Председателят и членовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните
одитори продължават да изпълняват своите
правомощия до изтичане на мандата, за който
са избрани.
§ 5. За извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен
интерес и на одити на финансови отчети по
Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните
институции за отчетни периоди, завършващи
на 31 декември 2016 г., се прилага отмененият
Закон за независимия финансов одит.
§ 6. (1) Предприятие от обществен интерес,
което е приело ангажимент за задължителен
финансов одит до 16 юни 2014 г. включително,
с регистриран одитор, който е предоставял
към тази дата на същото предприятие услуги
за задължителен финансов одит в продължение на 20 и повече последователни години, не
може да приеме или продължи ангажимент за
задължителен финансов одит с този одитор,
считано от 17 юни 2020 г.
(2) Предприятие от обществен интерес,
което е приело ангажимент за задължителен
финансов одит до 16 юни 2014 г. включително,
с регистриран одитор, който е предоставял
към тази дата на същото предприятие услуги
за задължителен финансов одит в продължение на 11 и повече последователни години,
но по-малко от 20 последователни години, не
може да приеме или продължи ангажимент за
задължителен финансов одит с този одитор,
считано от 17 юни 2023 г.
(3) Предприятие от обществен интерес,
което до 17 юни 2016 г. включително е приело ангажимент за задължителен финансов
одит с регистриран одитор, който до 16 юни
2014 г. включително е предоставял на същото
предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на по-малко от 11
последователни години, може да приема и
продължава ангажименти за задължителен
финансов одит с този одитор до достигане
на максималната продължителност по чл. 65.
§ 7. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на закона Комисията за публичен надзор
на регистрираните одитори и Институтът на
дипломираните експерт-счетоводители привеждат дейността си в съответствие с него.
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(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привежда в съответствие
с него професионалните печати на регистрираните одитори.
§ 8. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона:
1. предприятията от обществен интерес
създават одитен комитет и приемат правила
за дейността му в съответствие с чл. 107, ал. 7;
2. Агенцията по вписванията привежда
дейността си в съответствие с него.
§ 9. Актовете на Комисията за публичен
надзор на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители, издадени до влизането в сила на закона,
се прилагат, доколкото не му противоречат.
§ 10. Незавършените административнона к а зат ел н и п роизводс т ва, и нспек ц и и и
разследвания до влизането в сила на закона
се довършват по реда на отменения Закон за
независимия финансов одит.
§ 11. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 101:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател,
застрахователен холдинг и финансов холдинг
със смесена дейност със седалище в Република
България, техните консолидирани финансови
отчети, когато е приложимо, както и годишни
справки, доклади и приложения по чл. 126,
ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от
две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия
финансов одит. Когато застрахователят е без
право на достъп до единния пазар по чл. 16,
проверката и заверката се извършват от едно
одиторско дружество.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката
от негово име, е отнемана правоспособност
като одитор в Република България или в
друга държава членка или не отговаря на
критериите по чл. 101а, ал. 3.“;
в) алинея 4 се отменя.
2. Създава се чл. 101а:
„Утвърждаване на одитори
Чл. 101а. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните холдинги и
финансовите холдинги със смесена дейност
със седалище в Република България избират
одиторите по чл. 101, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за
финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора
на одитори по ал. 1 се приемат от комисията,
съгласувано с Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори.
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(3) Когато в 14-дневен срок от датата на
искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се
приема, че предложението за избор на одитор
е съгласувано.“
3. В чл. 103 навсякъде думите „одиторско
предприятие“ се заменят с „одиторите по
чл. 101, ал. 1“.
4. В чл. 125 се създава ал. 3:
„(3) Управителният орган на застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност със седалище в Република България,
който е начело на група, изготвя и представя
в комисията финансови отчети на предприятието, както и консолидираните финансови
отчети, одитирани в съответствие с чл. 101,
ал. 1 в срок не по-късно от 20 седмици след
края на финансовата година.“
5. В чл. 126, ал. 3 думите „специализираното
одиторско предприятие по чл. 101“ се заменят
с „одиторите по чл. 101, ал. 1“.
6. В чл. 587, ал. 3:
а) в т. 1 думите „одиторското предприятие“
се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1“;
б) в т. 10 думите „одиторско предприятие“
се заменят с „регистрирани одитори съгласно
Закона за независимия финансов одит“.
7. В чл. 599, ал. 3 и 4 думите „одиторското предприятие“ се заменят с „одиторите по
чл. 101, ал. 1“.
§ 12. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102
и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и
109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 187:
а) в ал. 1 думите „от двама регистрирани
одитори или от специализирано одиторско
предприятие“ се заменят със „съвместно от
две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия
финансов одит“;
б) в ал. 2 думите „и специализираните
одиторски предприятия“ се заличават.
2. Създава се чл. 187а:
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„Избор и назначаване на одитори
Чл. 187а. (1) Пенсионноосигурителните
дружества избират одиторите по чл. 187, ал. 1
след предварително съгласуване на избора с
Комисията за финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора на
одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за
финансов надзор, съгласувано с Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Когато в 14-дневен срок от датата на
искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се
приема, че предложението за избор на одитор
е съгласувано.“
§ 13. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62 и 81 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 71, ал. 1, т. 7 думата „одитор“ се
заменя с „одитори“.
2. В чл. 76:
а) в а л. 1 д у мите „от специа лизирано
одиторско предприятие, което е регистриран
одитор“ се заменят със „съвместно от две
одиторски дружества, които са регистрирани
одитори“;
б) в ал. 4 думата „одитор“ се заменя с
„одитори“ и се създава изречение второ:
„Българската народна банка, съгласувано
с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, приема критерии за
съгласуване на избора.“;
в) в ал. 6 думата „одитор“ се заменя с
„одитори“;
г) в ал. 7 в текста преди т. 1 думите „одиторът дава“ се заменят с „одиторите дават“,
а думите „Одиторът извършва преглед и изразява“ се заменят с „Одиторите извършват
преглед и изразяват“.
3. В чл. 77, ал. 1, т. 4 думите „одиторът да
завери“ се заменят с „одиторите да заверят“.
4. В чл. 78, ал. 1 думите „от специализирано
одиторско предприятие, което е регистриран
одитор“ се заменят със „съвместно от две
одиторски дружества, които са регистрирани
одитори“.
§ 14. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38 се създава ал. 11:
„(11) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в
електронен вид на Националната агенция за
приходите списък с предприятията, които
не са публикували годишните си финансови
отчети за предходната година в срока по ал. 1
и 2. Списъкът трябва да съдържа наименова-
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нието на предприятието и код по БУЛСТАТ.
В срок до 30 септември на текущата година
Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на
проверки и установяване на нарушения по
ал. 1 – 10.“
2. В чл. 74, ал. 1 след думите „не публикува финансов отчет“ се добавя „в сроковете
по чл. 38“.
3. В § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби
буква „л“ се изменя така:
„л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които
са средни и големи предприятия.“
§ 15. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.
и бр. 42 и 76 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В глава четиринадесета в наименованието
на раздел III думата „независим“ се заменя
с „регистриран“.
2. В чл. 150:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „независим одитор“ се заменят с „регистриран
одитор съгласно Закона за независимия финансов одит“;
б) в ал. 2 думата „независимия“ се заменя
с „регистрирания“;
в) в ал. 3 думите „независим“ и „независимият“ се заменят съответно с „регистриран“
и „регистрираният“.
3. В чл. 151, ал. 1, т. 3 думата „независимия“
се заменя с „регистрирания“.
§ 16. В Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77
и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г. и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 19, ал. 2 думите „независим одитор“
се заменят с „регистриран одитор съгласно
Закона за независимия финансов одит“.
2. В чл. 20, ал. 3, т. 7 думата „независим“
се заменя с „регистриран“.
§ 17. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.;
изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 57 и
102 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) в чл. 23, ал. 1
думите „специализирано одиторско предприятие“ се заменят с „одиторско дружество“.
§ 18. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99
от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82
от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 26,
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ал. 3 думите „независим финансов одитор“
се заменят с „регистриран одитор съгласно
Закона за независимия финансов одит“.
§ 19. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от
2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 61 от 2014 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 29а, ал. 3 думата „одитор“ се заменя с „регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит“.
2. В чл. 29б, ал. 5 думата „независим“ се
заменя с „регистриран“.
§ 20. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 78, ал. 1 думите „изготвянето на
оценката по чл. 80, ал. 1“ се заменят със „завършването на инвентаризацията и оценката
по чл. 52, ал. 1“.
2. В чл. 80, ал. 7 думите „специализирано
одиторско предприятие“ се заменят с „одиторско дружество“.
§ 21. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г. и бр. 13, 15, 57 и 61 от 2016 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 170, ал. 1, т. 5 думите „или специализирано одиторско предприятие“ се заличават.
2. В чл. 172, ал. 1, т. 13 думите „или от
специализирано одиторско предприятие“ се
заличават.
§ 22. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 172, ал. 2 думите „независим одитор“ се заменят с „регистриран одитор съгласно
Закона за независимия финансов одит“.
2. В чл. 188, ал. 4 думата „независим“ се
заменя с „регистриран“.
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3. В чл. 222, ал. 8 думата „независим“ се
заменя с „регистриран“.
§ 23. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,
92 и 95 от 2015 г. и бр. 45 и 58 от 2016 г.) в
чл. 48, ал. 2, т. 18 думите „или специализирано
одиторско предприятие“ се заличават.
§ 24. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от
2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и
98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от
2015 г. и бр. 15, 51 и 52 от 2016 г.) в § 46, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
думата „одитор“ се заменя с „регистриран
одитор съгласно Закона за независимия финансов одит“.
§ 25. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23,
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и
бр. 58, 60, 74 и 88 от 2016 г.) в чл. 166, ал. 3,
т. 2 думите „или специализирано одиторско
предприятие“ се заличават.
§ 26. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 15 от
2013 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 16 ал. 2 и 3
се изменят така:
„(2) За изпълнение на задачите по този закон
министърът на финансите се подпомага от
служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите,
което е на негово пряко подчинение.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да имат
завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ и най-малко три години стаж в
областта на вътрешния контрол, вътрешния
или външния одит.“
§ 27. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм.,
бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от
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2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г.
и бр. 43 и 51 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение
трето: „Вътрешният одит в Министерството
на финансите може да се осъществява от
вътрешни одитори в рамките на звеното по
чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като
в този случай ръководителят на звеното е
ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите и трябва да отговаря
на изискванията на чл. 21, ал. 1 и 2.“
2. В чл. 14, ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 2“.
3. В чл. 47 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За изпълнение на задачите по този
закон министърът на финансите се подпомага
от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1.“
§ 28. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и
доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85
от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от
2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63,
73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г.,
бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г.
и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 48 думата „независим“
се заличава.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр.,
бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр.,
бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,
бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.;
попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г. и бр. 32, 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 59, ал. 4 след думата „ред“ се
добавя „или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс“.
§ 2. В чл. 78а, ал. 7 думите „Алинеи 1 – 5“
се заменят с „Алинеи 1 – 6“.
§ 3. В чл. 108, ал. 2 след думите „Република
България“ се поставя запетая и се добавя „или
знамето или химна на Европейския съюз“.
§ 4. В чл. 325 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено при управляване на моторно превозно
средство, наказанието е: по ал. 1 – лишаване
от свобода до три години и лишаване от право
по чл. 37, ал. 1, т. 7; по ал. 2 – лишаване от
свобода до пет години и лишаване от право
по чл. 37, ал. 1, т. 7.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 5. В чл. 343 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:
1. за престъпления по ал. 1, буква „а“;
2. за престъпления по ал. 1, буква „б“,
когато спрямо дееца не е било прекратявано
наказателно производство на това основание
през последните пет години.“
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§ 6. В чл. 343в се създава ал. 3:
„(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна
административна мярка за временно отнемане
на свидетелството за управление на моторно
превозно средство.“
§ 7. Член 345 се изменя така:
„Чл. 345. (1) Който си служи с табела с
регистрационен номер, издадена за друго
моторно превозно средство, или с табела,
неиздадена от съответните органи, се наказва
с лишаване от свобода до една година или с
глоба от петстотин до хиляда лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи,
който управлява моторно превозно средство,
което не е регистрирано по надлежния ред.“
Заключителна разпоредба
§ 8. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 32,
39, 62 и 81 от 2016 г.) се създава чл. 69а:
„Временно отнемане на свидетелство за
управление
Чл. 69а. (1) Когато обвиняемият е привлечен за престъпление по глава единадесета,
раздел ІІ от особената част на Наказателния
кодекс, в резултат на което е причинена смърт
или телесна повреда, както и за престъпление
по чл. 325, ал. 3 от Наказателния кодекс, прокурорът може да постанови временно отнемане
на свидетелството за управление на моторно
превозно средство или на друг документ, с
който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7
от Наказателния кодекс.
(2) Постановлението се изпраща за изпълнение на органите, които признават това право
и контролират упражняването му.
(3) Обвиняемият и неговият защитник могат
да обжалват постановлението на прокурора по
ал. 1 пред съответния първоинстанционен съд.
(4) Съдът незабавно разглежда жалбата
еднолично в закрито заседание и се произнася
с определение, с което потвърждава или отменя постановлението на прокурора по ал. 1.
Определението е окончателно.
(5) Когато отпадне нуждата от временното
отнемане на свидетелството за управление
на моторно превозно средство или на друг
док у мент, с който се признава право по
чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс,
то се отменя в досъдебното производство от
прокурора или по искане на обвиняемия или
неговия защитник от съда по реда на ал. 4.
(6) За отмяната на временното отнемане
на свидетелството за управление на моторно
превозно средство или на друг документ, с
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който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7
от Наказателния кодекс, незабавно се уведомяват органите, които признават това право
и контролират упражняването му.
(7) В съдебното производство правомощията по ал. 1, 5 и 6 се осъществяват от съда,
който разглежда делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен
протест.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 ноември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9287

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № Із-2205
от 2012 г. за условията и реда за извършване
на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия (ДВ, бр. 85 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 8 т. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
9399

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 3 от 2010 г. за т ърг ови я на
о в о щ е н п о с а д ъч е н м а т е р и а л и о в о щ н и
растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския съюз
(ДВ, бр. 20 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и 3 думата „приложението“ се
заменя с „приложение № 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Наредбата се прилага, като е съобразена
с фитосанитарните изисквания, установени
с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 6:
„(6) Посадъчен материал, който отговаря на
изискванията за дадена категория, не се смесва
с посадъчен материал от друга категория.“
§ 3. В глава втора се създават чл. 4а – 4п:
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„Чл. 4а. (1) Посадъчният материал, различен
от майчини растения и от подложки, които не
принадлежат към даден сорт, при поискване
подлежи на официално сертифициране като
предбазов материал, ако отговаря на следните
изисквания:
1. размножен е директно от майчино растение съгласно чл. 4ж;
2. съответства на описанието на своя сорт
съгласно чл. 4д;
3. съхранява се съгласно чл. 4е;
4. изпълнява фитосанитарните изисквания
по чл. 5б;
5. когато съгласно чл. 4е, ал 5 Европейската
комисия е разрешила дерогация за отглеждане
на предбазови майчини растения и предбазов
материал на полето при необезопасеност от
насекоми, почвата отговаря на изискванията
на чл. 7а;
6. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 5
и 7 относно дефектите.
(2) Майчиното растение по ал. 1, т. 1 е
прието в съответствие с чл. 4в или е получено
чрез вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадено предбазово майчино
растение или предбазов материал не отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а,
чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, производителят го отстранява от близостта на други
предбазови майчини растения и предбазов
материал. Отстраненото майчино растение
може да се използва като базов, сертифициран
или САС материал, при условие че отговаря
на изискванията на тази наредба относно
съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме
мерки, за да гарантира, че майчиното растение по ал. 3 отговаря на изискванията. В този
случай майчиното растение не се отстранява
от близостта на други предбазови майчини
растения и предбазов материал.
Чл. 4б. (1) Подложка, която не принадлежи
към даден сорт, при поискване подлежи на
официално сертифициране като предбазов материал, ако е пряко размножена с вегетативно
или полово размножаване от майчино растение (при полово размножаване опрашващите
дървета (опрашители) са пряко произведени
чрез вегетативно размножаване от майчино
растение), съответства на описанието на своя
вид и отговаря на изискванията на чл. 4а,
ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) Майчиното растение по ал. 1 е прието
в съответствие с чл. 4г или е получено чрез
вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадена подложка, която е предбазово майчино растение и ли п редбазов
материал, не отговаря на изискванията на
чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а,
производителят я отстранява от близостта
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на други предбазови майчини растения и
предбазов материал. Отстранената подложка
може да се използва като базов, сертифициран
или САС материал, при условие че отговаря
на изискванията на тази наредба относно
съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме
мерки, за да гарантира, че подложката по
ал. 3 отговаря на изискванията. В този случай
подложката не се отстранява от близостта на
други предбазови майчини растения и предбазов материал.
Чл. 4в. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
приема дадено растение за предбазово майчино
растение, ако то отговаря на изискванията на
чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и
чл. 7а и ако съответствието му с описанието
на сорта е съгласно ал. 3, 4 и 5.
(2) Приемането по ал. 1 се извършва въз
основа на официална инспекция и резултатите
от изпитването, документацията и процедурите
по чл. 5, ал. 3 – 5.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол установява
съответствието на предбазовото майчино
растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките
на сорта. Наблюдението се основава на един
от следните елементи:
1. официалното описание на сортовете,
регистрирани в който и да е от националните регистри, както и за сортовете с правна
закрила;
2. описанието по т. 14 от заявката съгласно
приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 от Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от Официалната
сортова листа на Република България (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм., бр. 34 от 2014 г.,
бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2016 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 7 от 2013 г.“;
3. описанието, придружаващо заявлението
за сортове, които са предмет на заявление за
правна закрила върху сортовете растения;
4. официално признатото описание, ако
сортът, предмет на това описание, е регистриран в национален регистър.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 предбазовото майчино растение се приема само когато е придружено от окончателен доклад от
техническото изпитване за РХС, изготвен от
ИАСАС или друг официален отговорен орган
в ЕС или трета държава, който показва, че
съответният сорт е различим, хомогенен и
стабилен. До регистрацията на сорта съответното майчино растение и произведеният
от него материал могат да се използват само
за производство на базов или сертифициран
материал и не се предлагат на пазара като
предбазов, базов или сертифициран материал.
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(5) Когато установяването на съответствието с описанието на сорта е възможно само
въз основа на характеристиките на плодното
растение, наблюдението на проявите на характеристиките на сорта се извършва върху
плодовете на плододаващо растение, размножено от предбазовото майчино растение. Тези
плододаващи растения се съхраняват отделно
от предбазовите майчини растения и предбазовия материал.
(6) Плододаващите растения по ал. 5 подлежат на визуална инспекция в най-подходящите периоди от годината, като се вземат
предвид климатичните условия и условията
на отглеждане на растения от съответните
родове или видове.
Чл. 4г. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема
подложка, която не принадлежи към даден
сорт, за предбазово майчино растение, ако
тя съответства на описанието на нейния вид
и ако отговаря на изискванията в чл. 4е,
чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а. Това
приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването,
документацията и процедурите, използвани
от производителя съгласно чл. 5, ал. 3, 4 и 5.
Чл. 4д. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато
е целесъобразно – производителят, извършват
редовни проверки на съответствието на предбазовите майчини растения и предбазовия
материал с описанието на сорта им съгласно
чл. 4в, ал. 3 и 4, както е подходящо за съответния сорт и използвания метод за размножаване. Те проверяват получените предбазови
майчини растения след всяко подновяване.
Чл. 4е. (1) Производителите поддържат
предбазовите майчини растения и предбазовия материал в съоръжения, определени
за съответните родове или видове, които са
обезопасени срещу насекоми и гарантират
отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници по време
на целия производствен процес.
(2) Кандидатите за предбазови майчини
растения се съхраняват при условия, обезопасени срещу насекоми и физически изолирани от предбазовите майчини растения, в
съоръженията по ал. 1 до приключването на
всички изпитвания относно съответствието
с чл. 5а, ал. 1, 2 и 3.
(3) Предбазовите майчини растени я и
предбазовият материал се съхраняват по начин, който гарантира тяхната индивидуална
идентификация по време на целия производствен процес.
(4) Предбазовите майчини растени я и
предбазовият материал се отглеж дат или
произвеждат изолирано от почвата, в саксии с
хидропонна или стерилизирана растежна среда. Те се идентифицират посредством етикети
с цел гарантиране на тяхната проследимост.
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(5) Могат да се предвидят изключения от
ал. 1, 2, 3 и 4 и да бъде дадено разрешение за
производство на предбазови майчини растения
и предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми за определени родове
или видове. Този материал се идентифицира
посредством етикети с цел гарантиране на
тяхната проследимост. Разрешението се дава
от Европейската комисия, при условие че се
гарантира, че са взети необходимите мерки за
предотвратяване на зараза на растенията чрез
въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти
за присаждане и други възможни източници.
(6) Предбазовите майчини растени я и
предбазовият материал могат да се съхраняват
чрез криоконсервация.
(7) Предбазовите майчини растения могат
да се използват само за срок, изчислен въз
основа на стабилността на сорта или условията
на околната среда, при които се отглеждат,
както и други фактори, които влияят върху
стабилността на сорта.
Чл. 4ж. (1) Производителят може да размножава вегетативно или да подновява предбазовото майчино растение в съответствие с
чл. 4в, ал. 1 и 2.
(2) Производителят може да размножава
предбазовото майчино растение, за да произвежда предбазов материал.
(3) Вегетативното размножаване, подновяването и разсаждането на предбазови майчини
растения се извършват в съответствие с протоколите на Европейската и средиземноморска
организация за растителна защита (EPPO)
или други международно признати протоколи.
Когато такива протоколи не съществуват, се
прилагат съответните протоколи, установени
на национално равнище. В този случай при
поискване те се предоставят на другите държави-членки и на ЕК.
(4) Съответните родове или видове трябва
да са били тествани съгласно протоколите по
ал. 3 за период от време, подходящ за тези
родове или видове. За подходящ се счита
периодът от време, който позволява потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на
сорта въз основа на наблюдение в период на
плододаване или на вегетативното развитие
на подложките.
(5) Производителят може да подновява
предбазовото майчино растение само преди
края на периода, посочен в чл. 4е, ал. 7.
(6) Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването чрез микроразмножаване на предбазови майчини растения за
производство на други предбазови майчини
растения или предбазов материал се извършват в съответствие с протоколите, посочени
в ал. 3 и 4.
Чл. 4з. (1) Посадъчният материал, различен
от базовите майчини растения и от подлож-
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ките, които не принадлежат към даден сорт,
при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако:
1. се размножава от базово майчино растение, което се произвежда от предбазов материал, или чрез вегетативно размножаване
от базово майчино растение в съответствие
с чл. 4к;
2. е бил проверен съгласно чл. 4д, да се използва за срока по чл. 4е, ал. 7, да е преминал
визуална инспекция съгласно чл. 7, ал. 5, да
отговаря на изискванията за фитосанитарно
състояние по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за
съхранението по чл. 4й и за разсаждане по
чл. 4к.
(2) Когато дадено базово майчино растение
или базов материал вече не отговаря на изиск
ванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5 и
7, чл. 4и и чл. 7а, производителят го отстранява
от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстраненото майчино
растение или материал може да се използва
като сертифициран или САС материал, при
условие че изпълнява изискванията относно съответните категории. Производителят
може да не отстранява майчиното растение
или материал, ако предприеме съответните
мерки, за да гарантира, че то отново отговаря
на изискванията.
(3) Подложка, която не принадлежи към
даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал,
ако съответства на описанието на своя вид,
изпълнява изискванията за съхранение и срок
на използване по чл. 4е, ал. 3 и 7, преминала
е визуална инспекция по чл. 7, ал. 5, отговаря
на изискванията за фитосанитарно състояние
по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за съхранение
по чл. 4й и за разсаждане по чл. 4к.
(4) Когато подложка, която не принадлежи
към даден сорт, е базово майчино растение
или базов материал, който вече не изпълнява
изискванията по чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5
и 7, чл. 4и и чл. 7а, производителят я отстранява от близостта на други базови майчини
растения и базов материал. Отстранената
подложка може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че
изпълнява изискванията относно съответните
категории. Производителят може да не отстранява подложката, ако предприеме съответни
мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря
на изискванията.
Чл. 4и. (1) Базовото майчино растение и
базовият материал трябва да отговарят на
изискванията на чл. 5б.
(2) Изискванията на чл. 5б, ал. 1, 2, 3 и 4
не се прилагат за базови майчини растения и
базов материал по време на криоконсервация.
Чл. 4й. (1) Базовите майчини растения и
базовият материал се съхраняват в полета,
изолирани от потенциални източници на за-
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разяване чрез въздушни вектори, контакт с
корени, кръстосано заразяване чрез машини,
инструменти за присаждане и други възможни
източници.
(2) Разстоянието на изолиране на полетата
по ал. 1 зависи от регионалните обстоятелства, типа посадъчен материал, наличието на
вредители в съответната зона и съответните
рискове, установени от отговорния официален
орган въз основа на официална инспекция.
Чл. 4к. (1) Базовите майчини растения,
които се размножават от предбазов материал
съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1, могат да се размножават вегетативно няколко поколения, за
да се получи необходимият брой базови майчини растения. Базовите майчини растения
се размножават вегетативно или с микрораз
множаване съгласно чл. 4ж. Максималният
разрешен брой поколения и максималният
разрешен живот на базовите майчини растения
се посочва в приложение № 2 за съответните
родове или видове.
(2) Когато са разрешени няколко на брой
поколения от базови майчини растения, всяко
поколение, различно от първото, може да се
получава от предходното поколение.
(3) Посадъчният материал от различни
поколения се съхранява поотделно.
Чл. 4л. (1) Посадъчен материал, различен
от майчини растения и овощни растения, при
поискване се сертифицира официално като
сертифициран материал, ако:
1. се размножават от сертифицирано майчино растение, което се произвежда от предбазов или базов материал;
2. отговарят на изискванията на чл. 4д,
чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а;
3. отговарят на изискванията на чл. 7а по
отношение на почвата.
(2) Подложка, която не принадлежи към
даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като сертифициран
материал, ако съответства на описанието на
своя вид, отговаря на изискванията на чл. 4е,
ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а.
(3) Когато дадено сертифицирано майчино
растение или сертифициран материал вече
не изпълнява изискванията на чл. 4д, чл. 4е,
ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът го отстранява от близостта на други
сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино
растение или материал може да се използва
като САС материал, при условие че изпълнява
изискванията на чл. 4н – 4п, чл. 5в и чл. 7,
ал. 6 и 7. Производителят може да не отстранява сертифицираното майчино растение или
материал, ако предприеме съответни мерки,
за да гарантира, че те отново отговарят на
изискванията.
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(4) Когато подложка, която не принадлежи
към даден сорт, е сертифицирано майчино
растение или сертифициран материал, който
вече не изпълнява изискванията на чл. 4е, ал. 7,
чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът
я отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран
материал. Отстраненото майчино растение
или материал може да се използва като САС
материал, при условие че изпълнява изискванията на чл. 4н – 4п, чл. 5в и чл. 7, ал. 6
и 7. Производителят може да не отстранява
подложката, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря
на изискванията.
Чл. 4м. (1) Сертифицираното майчино растение и сертифицираният материал трябва да
отговарят на изискванията на чл. 5б.
(2) Изискванията на чл. 5б, ал. 1, 2, 3 и 4
не се прилагат за сертифицирани майчини
растения и сертифициран материал по време
на криоконсервация.
Чл. 4н. (1) САС материалът, различен от
подложки, които не принадлежат към даден
сорт, може да бъде предлаган на пазара само
ако е установено чрез проверка от производителя, че отговаря на следните изисквания:
1. размножава се от идентифициран източник на материал, документиран от доставчика;
2. съответства на описанието на сорта
съгласно чл. 4п;
3. изпълнява фитосанитарните изисквания
съгласно чл. 5в;
4. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6
и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря
на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал; или
2. взема съответни мерки да гарантира,
че посоченият материал отново отговаря на
изискванията.
Чл. 4о. (1) При подложки, които не принадлежат към даден сорт, САС материалът
отговаря на следните изисквания, установени
чрез проверка от производителя:
1. съответства на описанието на своя вид;
2. изпълнява фитосанитарните изисквания
на чл. 5в;
3. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6
и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря
на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал, или
2. взема съответни мерки да гарантира,
че посоченият материал отново отговаря на
изискванията.
Чл. 4п. (1) Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се установява чрез
наблюдение на проявата на характеристиките
на сорта. Наблюдението се извършва чрез:
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1. официалното описание на регистрирани
сортове и за сортовете с правна закрила, или
2. описанието, придружаващо заявлението
за сортове, които подлежат на заявление за
регистрация съгласно чл. 19 от Наредба № 7
от 2013 г.;
3. описанието, придружаващо заявлението
за правна закрила на сортовете;
4. официално признатото описание на даден
сорт съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 и 4.
(2) Съответствието на САС материала
с описанието на сорта му се потвърждава
редовно чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта в съответния САС
материал.“
§ 4. В глава трета се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) създават се нова ал. 3 и ал. 4, 5 и 6:
„(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
официални инспекции, състоящи се от визуални инспекции, а БАБХ при необходимост
взема проби за изпитване.
(4) При осъществяване на официалните
инспекции по ал. 3 ИАСАС следи за:
1. уместността и действителната употреба
от производителя на методи за проверка на
всяка от критичните точки в производствения процес;
2. общата компетентност на производителя
да извършва дейностите по чл. 8, ал. 2, 3 и 4.
(5) Взетите проби по ал. 3 се изпитват в
лабораториите на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и
посадъчния материал.
(6) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ изготвят и поддържат документация за резултатите
и датите на всички извършени официални
инспекции, вземане на проби и изпитвания.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 7.
2. Създават се чл. 5а – 5в:
„Чл. 5а. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробаци я и конт рол, а
когато е целесъобразно – и производителят,
извършва визуална инспекция по отношение
на кандидатите за предбазови майчини растения в съоръженията или полетата с цел да
се установи, че са свободни от вредителите
по приложение № 3 и приложение № 4 за
съответния род или вид.
(2) Когато възникне съмнение за наличие
на вредителите по приложение № 3, БАБХ, а
когато е целесъобразно – и производителят,
взема проба за изпитване на кандидата за
майчино растение.
(3) По отношение на установяване наличието на вредители по приложение № 4 вземането на проби за изпитване се извършва
в най-подходящия период от годината, като
се вземат предвид климатичните условия и
условията на отглеждане на растението и би-
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ологията на вредителите по него. Вземането
на проби и изпитването се извършват също
и по всяко време на годината при съмнения
относно наличието на тези вредители.
(4) По отношение на вземането на проби
съгласно ал. 2 и 3 се прилагат протоколите
на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или
други международно признати протоколи.
Когато такива протоколи не съществуват,
БА БХ прилага протоколи, установени на
национално равнище, които предоставя на
други държави-членки или ЕК при поискване.
(5) Българската агенция по безопасност
на храните, респективно производител ят,
изпраща пробите по ал. 2 и 3 в лаборатории на БАБХ или одобрени лаборатории по
чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния
материал. Изпитването за вируси, вироиди,
вирусоподобни болести и фитоплазми на
кандидатите за предбазови майчини растения
се извършва чрез биологично индексиране на
индикаторни растения. Могат да се прилагат
и други методи, ако те водят до също толкова
надеждни резултати, колкото биологичното
индексиране на индикаторни растения.
(6) Ако даден кандидат за предбазово майчино растение е разсад, визуална инспекция
и вземане на проби и изпитване се изискват
само за вируси, вироиди или вирусоподобни
болести, които се предават чрез полени и са
посочени в приложение № 4 по отношение
на съответния род или вид, при условие
че официалната инспекция е потвърдила,
че съответният разсад е отгледан от семе,
получено от растение, свободно от симптомите, причинявани от тези вируси, вироиди
и вирусоподобни болести, и че разсадът е
съхраняван в съответствие с чл. 4е, ал. 1 и 4.
(7) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за предбазови
майчини растения, получени чрез подновяване.
(8) Предбазовите майчини растения по ал. 7
трябва да са свободни от вируси и вироиди по
приложение № 4 по отношение на съответния
род или вид, което се установява посредством
визуална инспекция в съоръженията, полетата
и партидите, извършена от ИАСАС, а когато
е целесъобразно – и от производителя.
Чл. 5б. (1) Предбазовото майчино растение или предбазовият материал трябва да са
свободни от вредителите в приложение № 3,
част А, и приложение № 4 по отношение на
съответния род или вид.
(2) С ъ о т ве т н и т е п редба зови ма й ч и н и
растения или предбазов материал подлежат
на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те
са свободни от вредителите в приложение
№ 3, част А, и приложение № 4 по отношение на съответния род или вид. Визуалната
инспекция се извършва от ИАСАС и когато
е целесъобразно – от производителя.
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(3) Процент ът на предбазови майчини
растения или предбазов материал, заразен с
вредители, не трябва да надхвърля допустимото
отклонение съгласно приложение № 3, част Б,
което се установява чрез визуална инспекция
в съоръженията, извършена от ИАСАС, и
когато е целесъобразно – от производителя.
(4) При съмнения за наличие на посочените
вредители ИАСАС и когато е целесъобразно – производителят, взема проба за изпитване
на съответното предбазово майчино растение
или предбазов материал.
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е
целесъобразно – производителят, извършва
визуална инспекция, а Българската агенция
по безопасност на храните и когато е целесъобразно – производителят, взема проби за
изпитване на предбазовото майчино растение
или предбазовия материал съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род
или вид.
(6) Българската агенция по безопасност на
храните, съответно производителят, изпраща
пробите в лаборатории на БАБХ или одобрени
лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния
и посадъчния материал.
(7) По отношение на вземането на проби
за изпитването съгласно ал. 4 и 5 се прилагат
протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита
(EPPO) или други международно признати
п ротоколи. Когато так ива п ротоколи не
с ъщес т ву ват, БА БХ п ри ла га п ро т окол и,
установени на национално равнище, които
предоставя на други държави-членки или ЕК
при поискване.
(8) Алинеи 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за
предбазови майчини растения и предбазов
материал по време на криоконсервация.
Чл. 5в. (1) САС материалът трябва да е
практически свободен от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4,
по отношение на съответния род или вид.
(2) Съответният САС материал подлежи на
визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са
свободни от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение
на съответния род или вид.
(3) При съмнения за наличие на посочените
вредители производителят извършва вземане
на проба за изпитване на съответния САС
материал.
(4) Производителят извършва визуална инспекция и взема проби за изпитване на САС
материала, както е посочено в приложение
№ 5, по отношение на съответния род или вид.
(5) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат по
отношение на САС материал по време на
криоконсервация.
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(6) Освен на изискванията на ал. 1, 2, 3 и 4
САС материал, който принадлежи към видовете Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.,
трябва да отговаря и на следните изисквания:
1. да се произвежда от идентифициран
източник на материал, за който се установява чрез вземане на проба и изпитване, че
е свободен от вредителите за тези видове,
посочени в приложение № 4;
2. от началото на последния вегетативен
цикъл въз основа на визуална инспекция и
вземане на проба и изпитване да е установено,
че той е практически свободен от вредителите,
посочени в приложение № 4, по отношение
на съответните видове.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 1“.
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Предбазовите майчини растения и
предбазовият материал подлежат на визуална
инспекция, която да установи, че са свободни
от дефекти. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно – от
производителя.
(6) САС материалът подлежи на визуална
инспекция, която да установи, че е свободен
от дефекти.
(7) Наранявания, обезцветяване, фиброзна
тъкан или изсушаване се считат за дефекти,
ако влияят на качеството и полезността на
посадъчния материал по ал. 5 и 6.“
§ 6. В глава четвърта след чл. 7 се създава
чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал, базовите
майчини растения и базовият материал и
сертифицираните майчини растения могат
да се отглеждат само в почва, свободна от
вредителите, посочени в приложение № 6,
за съответния род или вид, ако вредителите
са гостоприемници на вируси, които засягат
посочения род или вид. Наличието от тези
вредители, гостоприемници на вирусите, се
установява посредством вземане на проба и
изпитване.
(2) Вземането на проба се извършва от Българската агенция по безопасност на храните
и когато е целесъобразно – от производителя.
(3) Вземането на проба и изпитването се
извършват преди засаждането на сертифицираните майчини растения и се повтарят по
време на растежа, когато е налице съмнение
за наличие на вредителите, посочени в ал. 1.
(4) Вземането на проба и изпитването се
извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите,
посочени в приложение № 6, и когато същите
вредители засягат съответните сертифицирани майчини растения или сертифициран
материал.
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(5) Вземане на проба и изпитване не се
извършва:
1. когато растенията, гостоприемници на
вредителите, посочени в приложение № 6, за
съответния род или вид не са отглеждани в
почвата за производство за срок от най-малко
пет години и когато няма съмнение относно
отсъствието на съответните вредители в същата почва;
2. когато БАБХ е стигнала до заключението въз основа на официална инспекция, че
почвата е свободна от вредителите, посочени
в приложение № 6, за съответния род или
вид, които са гостоприемници на вирусите,
засягащи посочения род или вид;
3. при сертифицирани овощни растения.
(6) По отношение на вземането на проби
и изпитването, предвидени в ал. 1, 2, 3 и 4,
се прилагат протоколите на EPPO или други
международно признати протоколи. Когато
такива протоколи не съществуват, се прилагат
съответните протоколи, установени на национално равнище, които ИАСАС при поискване
предоставя на другите държави-членки или
на Комисията.“
§ 7. В чл. 8, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. идентифицират (установяват) и наблюдават критичните точки в своя производствен
процес, отчитайки:
а) местоположение и брой на растенията;
б) срок на отглеждането им;
в) дейности по размножаването;
г) пакетиране, съхранение и транспортни
операции;
2. съхраняват в рамките на най-малко три
години след производството на съответния
материал информацията относно наблюдението на критичните точки и я предоставят
за проверка при поискване от официалните
отговорни органи – ИАСАС/БАБХ;“.
2. Създава се т. 6:
„6. поддържат документация за полските
инспекции, вземането на проби и изпитванията през цялото време, докато съответният
посадъчен материал и овощни растения са под
техния контрол, и за срок от най-малко три
години след отстраняването или пускането
на пазара на посочения посадъчен материал
и овощни растения.“
§ 8. В глава пета се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
уведомява официалните отговорни органи на
другите държави-членки и ЕК във връзка с
информацията, която се изисква за достъп до
регистъра на сортовете на Република България.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява ЕК
във възможно най-кратък срок за включването
на сорт в своя регистър на сортовете, както
и за всяко друго изменение в него.
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(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване
предоставя на друга държава-членка или на ЕК:
1. официалното или официално признатото описание на сортовете, регистрирани в
регистъра на сортовете;
2. резултатите от проверките на заявленията за регистрация на сортове, извършени
от ИАСАС в съответствие с разпоредбите на
Наредба № 7 от 2013 г.;
3. всяка друга налична информация по
отношение на сортовете, включени във или
заличени от регистъра на сортовете;
4. списъка на сортовете, за които заявленията за регистрация са в процес на разглеждане.“
§ 9. В чл. 10 се създава ал. 11:
„(11) Регистрацията на даден сорт, за който
не е било подадено писмено заявление, може
да се поднови, ако подновяването има за цел
да запази генетичното разнообразие, устойчивото производство или друг общ интерес.“
§ 10. В чл. 12 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Предбазовият, базовият и сертифицираният овощен посадъчен материал се
предлага на пазара в партиди от по две или
повече растения или резници, чиито партиди
са достатъчно еднородни.
(5) Растенията или резниците по ал. 4 се
предлагат на пазара в опаковки, контейнери
или връзки, които са:
1. затворени по начин, който не позволява
отваряне без нарушаване целостта на опаковката – за опаковки или контейнери;
2. завързани така, че растенията или резниците да представляват връзка, която не може
да бъде разделена, без да се наруши целостта
є – за връзки.
(6) Опаковката, контейнерът или връзката
по ал. 5 се етикетират така, че отстраняването
на етикета да нарушава целостта им.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Овощ н и я т поса д ъчен мат ериа л и
овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлагат на пазара
само в достатъчно хомогенни партиди:
1. одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ или етикет
на производителя или търговеца, отпечатан
незаличимо на български език или на друг
от официалните езици на Европейския съюз
и лесновидим и четлив и съответстващ на
изискванията по приложение № 7; всяка друга
информация на производителя или търговеца
върху документа или етикета се поставя по
такъв начин, че да се отличава от реквизитите
на документа или етикета; или
2. сертифицирани като предбазов, базов
или сертифициран материал от ИАСАС по
чл. 7 и отговарящи на изискванията по отношение на опаковането, етикетирането и/или
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пломбирането по ал. 5, 6, 7, 8 и 9 и чл. 12,
ал. 4, 5 и 6; когато е целесъобразно, етикетът
може да се допълни с документа по чл. 13а.“
2. Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
„(5) Етикетът на предбазовия, базовия и
сертифицирания овощен посадъчен материал
се поставя от ИАСАС или от производителя
под контрола на ИАСАС върху растенията или
частите от растенията, които ще се предлагат на пазара като посадъчен материал или
овощни растения. Когато тези растения или
части от растения се предлагат на пазара в
една опаковка, връзка или контейнер, етикетът се поставя върху тази опаковка, връзка
или контейнер.
(6) Посадъчният материал или овощните
растения, които са част от една и съща партида, могат да бъдат предлагани на пазара
с единен етикет, когато този материал или
растения представляват част от една и съща
опаковка, връзка или контейнер. Етикетът
се поставя върху опаковката, връзката или
контейнера.
(7) Когато овощните растения са на повече
от една година, могат да бъдат етикетирани
поотделно. В този случай етикетирането може
да се извърши на полето – преди, по време
на изкореняването или по-късно. В случай че
етикетирането се извършва по-късно, растенията от една и съща партида се изкореняват
заедно и се държат отделно от другите партиди
в етикетирани съдове до момента, в който
тези растения бъдат етикетирани.
(8) Информацията на етикета на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен
посадъчен материал се отпечатва по начин,
който не позволява нейното заличаване, на
български език или на друг от официалните
езици на Европейския съюз и отговаря на
изискванията на приложение № 8.
(9) Цветът на етикета е:
1. бял с диагонална виолетова ивица – за
предбазов материал;
2. бял – за базов материал;
3. син – за сертифициран материал.“
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Освен етикета съгласно чл. 13,
ал. 5 ИАСАС или производителят под контрола
на ИАСАС може да приложи и придружителен
документ за партиди от различни сортове
или видове предбазов, базов и сертифициран
овощен посадъчен материал.
(2) Придружителният документ трябва да:
1. включва информацията по чл. 13, ал. 8;
2. е написан на български език или на друг
от официалните езици на Европейския съюз;
3. е изготвен в поне два екземпляра (производител и получател);
4. придружава овощния посадъчен материал
от мястото на производителя до мястото на
получателя;

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

5. включва наименованието и адреса на
получателя;
6. включва датата на издаване;
7. включва, когато е целесъобразно, допълнителна информация от значение за съответните партиди.
(3) Когато информацията в придружителния документ противоречи на информацията
върху етикета, информацията, съдържаща се
върху етикета, има предимство.“
§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Резници“ са семенни растения или
вегетативно размножени растения, предназначени за използването им като размножителен
материал.“;
б) в т. 6 думата „означава“ се заменя със
„са“;
в) в т. 7 и 10 думата „означава“ се заменя
с „е“;
г) създават се т. 11 – 27:
„11. „Базово майчино растение“ е майчино
растение, предназначено за производство на
базов материал.
12. „Вегетативно размножаване“ е вегетативно производство на майчини растения с
цел получаване на достатъчен брой майчини
растения от същата категория.
13. „Визуална инспекция“ е прегледът на
растения или части от растения с невъоръжено
око, лупа, стереоскоп или микроскоп.
14. „Вредител“ е всеки вид, щам или биотип
на растение, животно или патогенен агент,
който вреди на растенията или растителните продукти и е посочен в приложение № 3,
приложение № 4 и приложение № 6.
15. „Изпитване“ е преглед, различен от
визуална инспекция, с цел определяне на наличието на вредители и тяхното идентифициране.
16. „Кандидат за предбазово майчино растение“ е майчино растение, което производителят възнамерява да приеме като предбазово
майчино растение.
17. „Категория“ е предбазов материал, базов
материал, сертифициран материал или САС
материал.
18. „Криоконсервация“ е съхраняването
на растителен материал чрез охлаждане до
много ниски температури, за да се запази
жизнеспособността му.
19. „Лаборатория“ е всяко съоръжение, използвано за изпитване на посадъчен материал
и овощни растения.
20. „Майчино растение“ е идентифицирано
растение, предназначено за размножаване.
21. „Микроразмножаване“ е размножаване
на растителен материал с цел производство на
голям брой растения, като се използва in vitro
култура от диференцирани вегетативни пъпки
или диференцирани вегетативни меристеми,
взети от растение.
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22. „Плододаващо растение“ е растение,
размножено от майчино растение и отгледано
за производство на плодове, за да се позволи
потвърждаването на сортовата идентичност
на майчиното растение.
23. „Подновяване на майчино растение“
е заменяне на майчино растение с растение,
което е вегетативно произведено от него.
24. „Практически свободни от дефекти“ са
посадъчният материал и овощните растения,
при които дефектите, които има вероятност да
навредят на качеството и полезността им, са
на равнище, равно или по-ниско от равнището, което се очаква да се постигне при добри
практики за отглеждане и обработка, което
равнище е съобразено с добрите практики за
отглеждане и обработка.
25. „Практически свободни от вредители“ са посадъчният материал и овощните
растения, при които степента, до която са
налице вредители, е достатъчно ниска, за да
гарантира приемливо качество и полезност
на посадъчния материал.
26. „Предбазово майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство
на предбазов материал.
27. „Сертифицирано майчино растение“ е
майчино растение, предназначено за производство на сертифициран материал.“
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г.
относно предлагането на пазара на посадъчен
материал от овощни растения и на овощни
растения, предназначени за производство на
плодове (ОВ, L 267/8 от 8 октомври 2008 г.);
Дирек тива за изпълнение 2014/96/ЕС на
Комисията от 15 октомври 2014 г. относно
изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал
от овощни растения и на овощни растения,
предназначени за производство на плодове,
попадащи в обхвата на Директива 2008/90/ЕО
(ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); изисквания
на Директива за изпълнение 2014/97/ЕС на
Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане
на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на
сортовете, както и общ списък на сортовете
(ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); Директива
за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15
октомври 2014 г. за прилагане на Директива
2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете
овощни растения, посочени в Приложение І
към нея, специфичните изисквания, които
да бъдат изпълнени от доставчиците, както
и подробни правила относно официалните
инспекции (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.).“
§ 14. Досегашното приложение към чл. 1,
ал. 2 става приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.
§ 15. Създава се приложение № 2 към
чл. 4к, ал. 1:
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„Приложение № 2
към чл. 4к, ал. 1

Максимален разрешен брой поколения на полето
при необезопасени от насекоми условия и максимален разрешен живот на базовите майчини
растения по родове или видове
Castanea sativa Mill.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1,
т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато
базовото майчино растение се размножава от
предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е
подложка, то може да се размножава вегетативно
максимум три поколения. Когато подложките са
част от базови майчини растения, тези подложки
са базов материал първо поколение.
Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение.
Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1,
т. 1 и е подложка, то може да се размножава
вегетативно максимум три поколения. Когато
подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо
поколение.
Corylus avellana L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1,
т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато
базовото майчино растение се размножава от
предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е
подложка, то може да се размножава вегетативно
максимум три поколения. Когато подложките са
част от базови майчини растения, тези подложки
са базов материал първо поколение.
Ficus carica L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Fragaria L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум пет поколения.
Juglans regia L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Olea europaea L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение.

ВЕСТНИК
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Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P.
persica и P. salicina
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1,
т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато
базовото майчино растение се размножава от
предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е
подложка, то може да се размножава вегетативно
максимум три поколения. Когато подложките са
част от базови майчини растения, тези подложки
са базов материал първо поколение.
Prunus avium и P. cerasus
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1,
т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато
базовото майчино растение се размножава от
предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е
подложка, то може да се размножава вегетативно
максимум три поколения. Когато подложките са
част от базови майчини растения, тези подложки
са базов материал първо поколение.
Ribes L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум три поколения.
Майчините растения се съхраняват като майчини
растения максимум шест години.
Rubus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Майчините растения от всяко поколение се
съхраняват като майчини растения максимум
четири години.
Vaccinium L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з,
ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.“

§ 16. Създава се приложение № 3 към
чл. 5а, ал. 1:
„Приложение № 3
към чл. 5а, ал. 1

Списък на вредителите, за наличието на които се
изисква визуална инспекция и, при определени
условия, вземане на проби и изпитване
ЧАСТ A
Списък на вредителите, от които се изисква
растенията да бъдат свободни или практически
свободни
Род или вид

Вредители

Castanea sativa Гъби
Mill.
Mycosphaerella maculiformis
Phytophthora cambivora
Phytophthora cinnamomi
Вирусоподобна болест
Ви рус н а мо з а й к ат а по ке с т ен а
(Chestnut mosaic virus (ChMV)
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Род или вид
Citrus L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus Raf.

ДЪРЖАВЕН
Вредители
Насекоми
Aleurotrixus floccosus
Parabemisia myricae
Нематоди
Pratylenchus vulnus
Tylenchus semi-penetrans
Гъби
Phytophthora citrophtora
Phytophthora parasitica

C o r y l u s Акари
a v e l l a n a L . Phytoptus avellanae
Гъби
Armillariella mellea
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Бактерии
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Pseudomonas avellanae
Cydonia oblonga Насекоми
M i l l . , M a l u s Eriosoma lanigerum
Mill. и Pyrus L. Psylla spp.
Нематоди
Meloidogyne hapla
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Гъби
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Glomerella cingulata
Pezicula alba
Pezicula malicorticis
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Roessleria pallida
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Бактерии
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Вируси
Различни от посочените в приложение № 4
Ficus carica L.

Насекоми
Ceroplastes rusci
Нематоди
Heterodera fici
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Гъби
Armillaria mellea
Бактерии
Phytomonas fici
Вирусоподобни болести
Мозайка по смокинята (Fig mosaic
disease)

Juglans regia L. Насекоми
Epidiaspis leperii
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Гъби
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora cactorum
Бактерии
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

ВЕСТНИК
Род или вид
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Olea europaea L. Нематоди
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus vulnus
Бактерии
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Вирусоподобни болести
Комплексна жълтеница по листата
3 (Leaf yellowing complex disease 3)
Pistacia vera L. Нематоди
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Гъби
Phytophthora cryptogea
Phytophthora cambivora
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica
и P. salicina

Насекоми
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Нематоди
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Гъби
Phytophthora cactorum
Verticillium dahliae
Бактерии
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae (по
P. armeniaca)
Pseudomonas viridiflava (по P. armeniaca)

Prunus avium, P. Насекоми
cerasus
Quadraspidiotus perniciosus
Нематоди
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Гъби
Phytophthora cactorum
Бактерии
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Ribes L.

Насекоми и акари
Dasyneura tetensi
Ditylenchus dipsaci
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Tetranycus urticae
Cecidophyopsis ribis
Гъби
Sphaerotheca mors-uvae
Microsphaera grossulariae
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Гъби
Peronospora rubi
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ЧАСТ Б
Списък на вредителите, от които се изисква
свобода или практическа свобода или чието
наличие е ограничено от допустимо отклонение
Вредители по родове и видове

Допустимо отклонение (%)
пред- базо- сертибазо- ви фициви
рани

1

2

3

4

Fragaria L.
Насекоми и акари
Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

Apple mosaic virus (ApMV), Black
raspberry necrosis virus (BRNV),
Cucumber mosaic virus (CM V),
Raspberry leaf mottle (R LM V),
R a s p b e r r y l e a f s p o t ( R L S V ),
R a spb er r y vei n ch loro si s v i r u s
(RVCV), Rubus yellow net virus
(RYNV)

0

0

0,5

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (а на морф
Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Vaccinium L.
Гъби

Бактерии

Нематоди

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Вируси

0

0

0,5

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

„Приложение № 4
към чл. 5а, ал. 1

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth)
Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Списък на вредителите, за чието наличие се
изискв а визуална инспекция и, в особени случаи,
вземане на проба и изпитване

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

0

0

1

Strawberry mottle virus (SMoV)

0

0,1

2

Фитоплазмени болести

0

0

1

Aster yellows phytoplasma

0

0

1

Citrus L., Fortunella Вируси
Swingle и Poncirus Citrus variegation virus (CV V)
Raf.
Citrus psorosis virus (CPsV)
Citrus leaf Blotch virus (CLBV)
Вирусоподобни болести
Impietratura
Cristacortis
Вироиди
Citrus exocortis viroid (CEVd)
Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia
variant

Multiplier disease

0

0

1

Corylus avellana L.

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

0,5

Strawberry green petal phytoplasmas

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

0

0,05

0,5

Aucuba mosaic и blackcurrant yellows
комбинирана

0

0,05

0,5

Vein clearing и vein net по касиса,
Gooseberry vein banding

0

0,05

0,5

0

0

0,5

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Гъби

Бактерии
Candidatus Phlomobacter fragariae
Вируси

Ribes L.
Нематоди
Aphelenchoides ritzemabosi
Вируси

“
§ 17. Създава се приложение № 4 към
чл. 5а, ал. 1:

Род или вид

Fragaria L.

Нематоди
Aphelenchoides blastoforus
Aphelenchoides fragariae
Aphelenchoides ritzemabosi
Ditylenchus dipsaci
Гъби
Phytophthora cactorum
Colletotrichum acutatum
Вируси
Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Вируси
Cherry leaf roll virus (CLRV)

Насекоми
Бактерии

Вируси

Вируси
Apple mosaic virus (ApMV)
Фитоплазми
Hazelnut maculatura lineare
phytoplasma

C y d o n i a o b l o n g a Вируси
Mill. и Pyrus L.
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple stem-grooving virus (ASGV)
Apple stem-pitting virus (ASPV)
Вирусоподобни болести
Bark split, bark necrosis
Rough bark Rubbery wood, quince
yellow blotch
Вироиди
Pear blister canker viroid (PBCVd)

Rubus L.
Resseliella theobaldi

Вредители
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Род или вид
Malus Mill.

Olea europaea L.

ДЪРЖАВЕН
Вредители
Вируси
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Apple stem-grooving virus (ASGV)
Apple stem-pitting virus (ASPV)
Вирусоподобни болести
Rubbery wood, flat limb
Horseshoe wound
Fruit disorders: chat fruit, green
crinkle, bumpy fruit of Ben Davis,
rough skin, star crack, russet ring,
russet wart
Вироиди
Apple scar skin viroid (ASSVd)
Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

ВЕСТНИК
Род или вид

Вируси
както е подходящо за съответния вид
Arabis mosaic virus (ArMV)
Blackcurrant reversion virus (BRV)
Cucumber mosaic virus (CMV)
Gooseberry vein banding associated
viruses (GVBaV)
St rawbe r r y l ate nt r ing s p o t v ir u s
(SLRSV)
Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Гъби
Phytophthora spp. заразяващ Rubus
Вируси
както е подходящо за съответния вид
Apple mosaic virus (ApMV)
Black raspberry necrosis virus (BRNV)
Cucumber mosaic virus (CMV)
Raspberry leaf mottle (RLMV)
Raspberry leaf spot (RLSV)
Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)
Rubus yellow net virus (RYNV)
Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)
Фитоплазми
Rubus stunt phytoplasma
Вирусоподобни болести
Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Вируси
Blueberry shoestring virus (BSSV)
Blueberry red ringspot virus (BRRV)
Blueberry scorch virus (BlScV)
Blueberry shock virus (BlShV)
Фитоплазми
Blueberry stunt phytoplasma
Blueberry witches‘ broom phytoplasma
Cranberry false blossom phytoplasma
Вирусоподобни болести
Blueberry mosaic agent
Cranberry ringspot agent

P r unus amygdalus Вируси
Batsch
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Prune dwarf virus (PDV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium и P. Вируси
cerasus
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Arabis mosaic virus (ArMV)
C h e r r y g re e n r i n g m o t tl e v i r u s
(CGRMV)
Cherry leaf roll virus (CLRV)
Cherr y necrotic rusty mottle virus
(CNRMV)
Little cherr y virus 1 и 2 (LChV1,
LChV2)
Cherry mottle leaf virus (ChMLV)
Prune dwarf virus (PDV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
Raspberry ringspot virus (RpRSV)
St rawbe r r y l ate nt r ing s p o t v ir u s
(SLRSV)
Tomato black ring nepovirus (TBRV)
Prunus domestica и Вируси
P. salicina
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
My robal a n l ate nt r ing s p o t v ir u s
(MLRSV)
Prune dwarf virus (PDV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
Prunus persica

Вируси
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Apricot latent virus (ApLV)
Prune dwarf virus (PDV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
St rawbe r r y l ate nt r ing s p o t v ir u s
(SLRSV)
Вироиди
Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Вредители

Ribes L.

Гъби
Verticillium dahliae
Вируси
Arabis mosaic virus (ArMV)
Cherry leaf roll virus (CLRV)
Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus armeniaca L. Вируси
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Apricot latent virus (ApLV)
Prune dwarf virus (PDV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
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§ 18. Създава се приложение № 5 към
чл. 5б, ал. 5:
„Приложение № 5
към чл. 5б, ал. 5
Изисквания за визуалната инспекция, вземането
на проби и изпитванията по родове или видове
и категории
Castanea sativa Mill.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършва при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва шест години след
приемането му за предбазово майчино растение
и на последващи интервали от шест години за
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наличие на вредителите, посочени в приложение
№ 4, и при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини
растения се взема проба за изпитване на всеки
шест години въз основа на оценката на риска от
зараза на тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Corylus avellana L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва петнадесет години
след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от петнадесет
години за наличие на вредители, различни от
вирусоподобните болести и вироидите, посочени
в приложение № 4, и при съмнения за наличие
на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини
растения се взема проба и се изпитва петнадесет
години въз основа на оценката на риска от зараза
на тези растения за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите,
посочени в приложение № 4, и при съмнения за
наличие на вредителите, посочени в част А от
приложение № 3.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от сертифицираните
майчини растения се взема проба и се изпитва
петнадесет години въз основа на оценката на
риска от зараза на тези растения за наличие на
вредители, различни от вирусоподобните болести
и вироидите, посочени в приложение № 4, и при
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съмнения за наличие на вредителите, посочени в
част А от приложение № 3. От сертифицираните
овощни растения се взема проба и се изпитва при
съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и анализ
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Ficus carica L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и анализ
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
Fragaria L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно по време на вегетационния сезон. За
растения и материал, произведени чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок,
по-кратък от три месеца, е необходима само
една инспекция през този период.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва една година след
приемането му за предбазово майчино растение
и на последващи интервали от една година за
наличие на вредителите, посочени в приложение
№ 4, и при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част Б от приложение № 3.
Базова категория, сертифицирана категория
и САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и
приложение № 4.
Juglans regia L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва една година след
приемането му за предбазово майчино растение
и на последващи интервали от една година за
наличие на вредителите, посочени в приложение
№ 4, и при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини
растения се взема проба за изпитване всяка година
въз основа на оценката на риска от зараза за тези
растения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
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От представителна част от сертифицираните
майчини растения се взема проба за изпитване
на всеки три години въз основа на оценката на
риска от зараза за тези растения за наличие на
вредителите, посочени в част А от приложение
№ 3 и приложение № 4. От сертифицираните
овощни растения се взема проба и се изпитва при
съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват
при съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Olea europaea L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път
годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема
проба и се изпитва десет години след приемането
му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години за наличие на
вредителите, посочени в приложение № 4, и при
съмнения относно наличието на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини
растения се взема проба, за да се изпитат всички
растения в срок от тридесет години въз основа
на оценката на риска от зараза за тези растения
за наличие на вредителите, посочени в част А от
приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения, използвани за производство на семена (наричани по-долу „майчини
растения за производство на семена“), се взема
проба от представителна част от майчините
растения за производство на семена, за да се
изпитат всички растения в срок от четиридесет
години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4. При майчини растения, различни от
майчините растения за производство на семена,
се взема проба от представителна част от тези
семена, за да се изпитат всички растения в срок
от тридесет години въз основа на оценката на
риска от зараза за тези растения за наличие на
вредителите, посочени в част А от приложение
№ 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват
при съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Pistacia vera L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част А от приложение № 3.
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Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P.
persica и P. salicina
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
О т вся ко ц ъф тя що п редба зово ма й ч и но
растение се взема проба за изпитване за PDV
и PNRSV една година след приемането му за
предбазово майчино растение и на последващи
интервали от една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и където е
целесъобразно, основните опрашващи дървета в
околната среда се взема проба за изпитване за
PDV и PNRSV. При P. persica от всяко цъфтящо
предбазово майчино растение се взема проба
една година след приемането му за предбазово
майчино растение и се изпитва за PLMVd. От всяко предбазово майчино растение се взема проба
десет години след приемането му за предбазово
майчино растение и на последващи интервали
от десет години се изпитва за вируси, различни
от PDV и PNRSV, по отношение на видовете,
посочени в приложение № 4, и се изпитва при
съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите базови
майчини растения се взема проба всяка година
и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на
оценката на риска от зараза на тези растения.
От представителна част от предназначените
за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в
околната среда се взема проба за изпитване за
PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. При P. persica
от представителна част от цъфтящите базови
майчини растения се взема проба един път на
година и се изпитва за PLMVd въз основа на
оценката на риска от зараза на тези растения.
От представителна част от нецъфтящите базови
майчини растения се взема проба на всеки три
години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа
на оценката на риска от зараза на тези растения.
От представителна част от базовите майчини
растения се взема проба на всеки десет години
и се изпитва за вредители, различни от PDV и
PNRSV, по отношение на видовете, посочени в
част А от приложение № 3 и приложение № 4,
въз основа на оценката на риска от зараза на
тези растения.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба
всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз
основа на оценката на риска от зараза на тези
растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където
е целесъобразно, основните опрашващи дървета
в околната среда се взема проба за изпитване
за PDV и PNRSV въз основа на оценката на
риска от зараза на тези растения. При P. persica
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от представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба един
път годишно и се изпитва за PLMVd въз основа
на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от нецъфтящите
сертифицирани майчини растени я се взема
проба на всеки три години и се изпитва за PDV
и PNRSV въз основа на оценката на риска от
зараза на тези растения. От представителна част
от сертифицираните майчини растения се взема
проба на всеки петнадесет години и се изпитва
за вредители, различни от PDV и PNRSV, по
отношение на видовете, посочени в част А от
приложение № 3 и приложение № 4, въз основа
на оценката на риска от зараза на тези растения.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Prunus avium и P. cerasus
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV
една година след приемането му за предбазово
майчино растение и на последващи интервали от
една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и където е целесъобразно,
основните опрашващи дървета в околната среда
се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV. От
всяко предбазово майчино растение се взема проба
десет години след приемането му за предбазово
майчино растение и на последващи интервали
от десет години се изпитва за вируси, различни
от PDV и PNRSV, по отношение на видовете,
посочени в приложение № 4, и се изпитва при
съмнения за наличие на вредителите, посочени
в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите базови
майчини растения се взема проба всяка година
и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на
оценката на риска от зараза на тези растения.
От представителна част от предназначените
за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в
околната среда се взема проба за изпитване за
PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска
от зараза на тези растения. От представителна
част от нецъфтящите базови майчини растения се
взема проба на всеки три години и се изпитва за
PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от
зараза на тези растения. От представителна част
от базовите майчини растения се взема проба
на всеки десет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение
на видовете, посочени в част А от приложение
№ 3 и приложение № 4, въз основа на оценката
на риска от зараза на тези растения.
Сертифицирана категория
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Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба
всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз
основа на оценката на риска от зараза на тези
растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където
е целесъобразно, основните опрашващи дървета
в околната среда, се взема проба за изпитване за
PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска
от зараза на тези растения. От представителна
част от нецъфтящите сертифицирани майчини
растения се взема проба на всеки три години
и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на
оценката на риска от зараза на тези растения.
От представителна част от сертифицираните
майчини растения се взема проба на всеки
петнадесет години и се изпитва за вредители,
различни от PDV и PNRSV, по отношение на
видовете, посочени в част А от приложение № 3
и приложение № 4, въз основа на оценката на
риска от зараза на тези растения.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и
приложение № 4.
Ribes L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва четири години след
приемането му за предбазово майчино растение
и на последващи интервали от четири години за
наличие на вредителите, посочени в приложение
№ 4, и при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в приложение № 3.
Базова категория, сертифицирана категория
и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Rubus L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва две години след приемането му за предбазово майчино растение и
на последващи интервали от две години по отношение на наличието на вредителите, посочени
в приложение № 4, и при съмнения за наличие
на вредителите, посочени в приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
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Когато растенията се отглеждат на полето
или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно. За растения и материал,
произведени чрез микроразмножаване, които се
съхраняват за срок, по-кратък от три месеца,
е необходима само една инспекция през този
период.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Vaccinium L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се
взема проба и се изпитва пет години след приемането му за предбазово майчино растение и
на последващи интервали от пет години за наличие на вредителите, посочени в приложение
№ 4, и при съмнения за наличие на вредителите,
посочени в част Б от приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти
годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и
приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един
път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и
приложение № 4.“

§ 19. Създава се приложение № 6 към
чл. 7а, ал. 4:

„Приложение № 6
към чл. 7а, ал. 4
Списък на недопустимите вредители в почвата
Род или вид

Конкретни вредители

Fragaria L.

Нематоди
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L

Нематоди
Xiphinema diversicaudatum
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Конкретни вредители

Olea europaea L

Нематоди
Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Нематоди
Xiphinema index

P r unus avium и P. Нематоди
cerasus
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
P. domestica, P. persica Нематоди
и P. salicina
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Xiphinema diversicaudatum
Ribes L.

Нематоди
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Нематоди
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

“
§ 20. Създава се приложение № 7 към
чл. 13, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 7
към чл. 13, ал. 1, т. 1

Данни, които се поставят на документа/етикета на производителя
1. обозначение „правила и стандарти на ЕС“;
2. кодът на Република България;
3. официалният отговорен орган или съответният код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговият код – ИАСАС, София, бул. Цариградско
шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на
храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или
регистрационният му номер/код, издаден от
официалния отговорен орган;
5. индивидуален сериен номер, номер на
седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. САС материал;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които не
принадлежат към даден сорт, наименованието
на съответния вид или междувидов хибрид; при
присадени растения такава информация се дава
за подложката и за връхния присадков калем;
при сортове, за които заявлението за официална
регистрация или за правна закрила на сортовете
растения е в ход, тази информация включва: „предложено наименование“ и „заявлението е в ход“;
9. количество;
10. по отношение на трети страни – име на
държавата, на чиято територия е произведен
овощният посадъчен материал;
11. дата на издаване на документа.“

§ 21. Създава се приложение № 8 към
чл. 13, ал. 8:
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„Приложение № 8
към чл. 13, ал. 8

Съдържание на етикета
1. обозначение „правила и стандарти на ЕС“;
2. кода на Република България;
3. официалния отговорен орган или съответния код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговия код – ИАСАС, София, бул. Цариградско
шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на
храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или
регист рационни я м у номер/код, изда ден от
официалния отговорен орган;
5. референ тен номер на опаковката и ли
снопчето, индивидуален сериен номер, номер
на седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. категория, а за базовия материал – и номера
на поколението;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които
не принадлежат към сорт, наименованието на
съответния вид или междувидов хибрид; при
присадени овощни растения такава информация
се дава за подложката и за връхния присадков
калем; при сортове, за които заявлението за
официална регистрация или за правна закрила
на сортовете растения е в ход, тази информация
включва: „предложено наименование“ и „заявлението е в ход“;
9. обозначение „сорт с официално признато
описание“, когато е целесъобразно;
10. количество;
11. по отношение на трети страни – име на
държавата, на чиято територия е произведен
овощният посадъчен материал;
12. годината на издаването;
13. годината на издаване на оригиналния
етикет се посочва, когато оригиналният етикет
се заменя с друг.“

Допълнителна разпоредба
§ 22. Навсякъде в наредбата думите „Националната служба за растителна защита“
се заменят с „Българската агенция по без
опасност на храните“, абревиатурата „НСРЗ“
с „БАБХ“, думите „Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“
с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“, а думите
„Общността“ и „Европейската общност“ със
„Съюза“ и „Европейския съюз“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) До 31 декември 2022 г. се разрешава
пускането на пазара на посадъчен материал и
овощни растения, произведени от предбазови,
базови и сертифицирани майчини растения
или САС материал, които са съществували
до 1 януари 2017 г. и са били официално
сертифицирани или изпълняват условията
за квалифициране като САС материал преди
31 декември 2022 г.
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(2) При пускане на пазара посадъчният
материал и овощните растения по ал. 1 се
идентифицират с позоваване на ал. 1 на етикета и с документ.
§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Министър:
Десислава Танева
9285

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 20
от 18 ноември 2016 г.

за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските
карти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването,
поддържането и съхраняването на горско
стопанските карти.
Чл. 2. (1) Горскостопанск ите карти ca
специализирани карти по смисъла на чл. 32
от Закона за кадастъра и имотния регистър,
които съдържат:
1. данни от кадастралната карта за:
а) границите на териториите с трайно
предназначение горска територия;
б) границите на поземлените имоти;
в) данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти – идентификатор на имота,
вид територия, вид собственост и начин на
трайно ползване;
2. специализирани данни за:
а) границите на подотделите в горските
територии;
б) границите на ловностопанските райони,
ловностопанското им деление, местоположението на биотехническите съоръжения и
специализираната фуражна база;
в) количествени и качествени данни за
подотделите.
(2) Горскостопанските карти документират
границите на териториите с еднакво трайно
предназначение (местоположението на под
отделите и поземлените имоти в горските
територии), определени със закон, с друг нормативен акт или с одобрен устройствен план.
(3) Горскостопанските карти служат за:
1. актуализиране на данни от информационна система за горите и дейностите в тях;
2. изработване на горскостопански планове
и програми;
3. изработване на ловностопански планове
и ловностопански карти;
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4. изработване на планове за управление
на защитени територии извън тези, които са
изключителна държавна собственост по Закона
за защитените територии;
5. изработване на планове за управление
на защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие;
6. изработване на планове за опазване на
горските територии от пожари;
7. комплектуване на документация, свързана с промяна на трайното предназначение
на поземлени имоти в горски територии, с
признаване или прехвърляне на право на собственост или с учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право
върху поземлени имоти в горски територии;
8. други случаи, предвидени в закон или
друг нормативен акт.
Чл. 3. (1) Горскостопанск ите карти се
изработват за горските територии за цялата
територия на Република България, определена
от държавните є граници.
(2) Горскостопанските карти се създават и
поддържат по горски териториални единици
(ГТЕ) и по землища на населените места по
чл. 18, ал. 1 от Закона за административнотериториалното устройство на Република
България.
(3) Горскостопанските карти могат да се
изработват и приемат за части от едно зем
лище или за две, или за повече землища в
зависимост от обхвата на горските територии
в съответните землища.
Чл. 4. (1) Горскостопанските карти се създават в цифров и графичен вид и се поддържат в цифров вид – файлов формат, съгласно
приложение № 1.
(2) Горскостопанските карти се предават
на възложителя по чл. 16, ал. 1 от Закона за
горите от лицата, които са ги изработили,
във формата по ал. 1 и shape формат. В shape
формат се предават:
1. полигонов слой за имотите по землища;
2. полигонов слой за подотделите с атрибути – код на горската териториална единица,
отдел, подотдел;
3. линеен слой;
4. точков слой за текстове;
5. точков слой за символи.
(3) Съдържащите се във файловия формат
по ал. 1 атрибутни данни се предават в MS
EXCEL формат.
(4) Горскостопанските карти се изработват
в приетата и дефинирана за територията на
цялата страна геодезическа система.
(5) Координатите на точките от границите
на поземлените имоти в горски територии се
съхраняват в информационната система за
горските територии с точност до сантиметър,
а площите – с точност до квадратен метър.
(6) Площта на залесените и незалесените
горски територии се изчислява чрез координатите на определящите ги гранични точки.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ К АРТИ
Чл. 5. Горскостопанските карти съдържат:
1. държавните граници;
2. границите и наименованията на облас
тите;
3. границите и наименованията на общините;
4. границите на землищата и наименованията на населените места по чл. 18, ал. 1 от
Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
5. границите и идентификаторите/номерата
на поземлените имоти;
6. границите на видовете територии по смисъла на Закона за устройство на територията;
7. границите на защитени и специални
горски територии;
8. границите и наименованията на отделните горскостопански единици;
9. границите и наименованията на горскостопанските участъци;
10. границите и наименованията на ловностопанските райони;
11. границите и наименованията на ловищата;
12. биотехническите съоръжения и специализираната фуражна база в ловностопанския
план;
13. номерацията и площта на горскостопанските отдели;
14. номерацията и площта на подотделите;
15. подробните точки, определящи границите на обектите в горски територии;
16. наименования, условни знаци и линейни
обекти съгласно приложение № 2.
Чл. 6. Горскостопанската карта се изчертава в свободна разграфка при спазване на
изискванията, дефинирани в приложение № 2,
т. 2 на Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране,
реализация и поддържанe на Българската
геодезическа система, оформена съгласно
приложение № 3 към настоящата наредба и
приложение № 1 на наредбата по чл. 31 от
Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 7. (1) Държавната сухоземна граница
и държавната речна граница се изобразяват
в горскостопански карти така, както са изобразени в кадастралната карта, а ако такава
не е одобрена, в съответствие с установеното
им местоположение с международни договори.
(2) Геодезическите координати на точките
от държавната граница, когато не е одобрена
кадастрална карта, се получават от Главна
дирекция „Гранична полиция“.
(3) Землищните граници се изобразяват
в съответствие с кадастралната карта, а ако
такава не е одобрена – така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
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Чл. 8. Всяко горскостопанско насаждение
или незалесена горска територия (подотдел)
съдържа информацията, предвидена в чл. 22,
ал. 2 от Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии,
наричана по-нататък „Наредба № 18 от 2015 г.“.
Г л а в а

т р е т а

СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ К АРТИ
Чл. 9. Точността на нанесените в горскостопанските карти граници на подотдели отговаря
на точността на кадастралната карта съгласно
изискванията на наредбата по чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Когато
границите на подотделите съвпадат с имотни
граници от кадастралната карта, те трябва да
бъдат идентични.
Чл. 10. Горскостопанските карти се изработват едновременно с извършване на инвентаризацията на горските територии в единен
цифров формат. За основа при изработването им
се използват кадастралната карта и данни от
кадастралния регистър на недвижимите имоти
съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“, картата
на възстановената собственост и регистрите
към нея, едромащабната топографска карта в
М 1:5000 и М 1:10 000, цифровата ортофотокарта и други специализирани карти и планове.
Чл. 11. (1) Възложителят на инвентаризацията на горските територии предоставя на
изпълнителя:
1. задание за инвентаризация на горските
територии и изработване на горскостопанската
карта;
2. копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях,
предоставени от съответната общинска администрация, когато са проведени процедури по
промяна на трайното предназначение на поземлени имоти в горски територии – в цифров
и графичен вид;
3. цифрови модели, планове и актове за
стопанисваните имоти за производство и пренос на електроенергия и за териториите на
железопътните линии, съответно за териториите, заети от републиканската пътна мрежа, и
други територии на транспорта, предоставени
от Националната електрическа компания,
Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Агенция „Пътна инфраструктура“;
4. цифрови модели от действащите планове
за управление на водните територии и кадастър на водите, предоставени от съответната
басейнова дирекция за управление на водите;
5. копия от актовете за промяна на трайното предназначение на горски територии и за
учредяване на ограничени вещни права върху
горски територии;
6. данни за защитените територии, архитектурни и археологически паметници и
паметниците на културата;
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7. цифрова ортофотокарта, кадастрална
карта и кадастрални регистри и/или карта
на възстановената собственост и регистъра
към нея.
(2) Данните по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7 се
предоставят в цифров вид в актуалните за
съответното ведомство формати към момента
на предаването им, записани върху магнитен,
оптически или друг технически носител и
устройство за еднократен запис.
(3) Данните за горската техническа инфраструктура, получени при изработването на
горскостопанските карти, се предоставят на
общинската администрация за ползването им
при възникване на природни и други бедствия.
Чл. 12. Производството по създаване на
горскостопански карти се открива със сключването на договор за изпълнение на обществена поръчка за инвентаризация на горските
територии.
Чл. 13. (1) В едномесечен срок от започване на теренните работи по инвентаризацията
на горските територии и изработването на
горскостопанската карта възложителят по
чл. 16, ал. 1 от Закона за горите организира
провеждане на съвещание по чл. 34, ал. 1 от
Наредба № 18 от 2015 г., което има за цел да:
1. разгледа обстоятелства и проблеми,
свързани с горската териториална единица,
възникнали след изработването на заданието;
2. уточни задълженията на трети страни,
от чиято компетентност е решаването на
проблеми, свързани с изработването на горскостопанската карта;
3. разгледа други въпроси, отнасящи се към
изработването на горскостопанската карта.
(2) За провеждане на съвещанието се назначава комисия със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите, издадена не по-късно от 10 дни преди
датата на провеждането му.
Чл. 14. (1) Когато в процеса на изработване
на горскостопанските карти се констатира
несъответствие между съществуващите на
местността трайни топографски обекти с
естествен или изкуствен произход и данните
за тях в кадастралната карта или в картата
на възстановената собственост, е налице явна
фактическа грешка по смисъла на § 1, т. 9
от допълнителните разпоредби на Закона за
кадастъра и имотния регистър, съответно в
чл. 26, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 18а, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от
горския фонд.
(2) В случаите по ал. 1 явната фактическа
грешка се отстранява по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър, съответно на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд и правилниците за тяхното прилагане.
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(3) В случаите по чл. 83 и 84 от Закона за
горите и § 49 от преходните и заключителните
разпоредби към ЗИДЗГ (ДВ, бр. 60 от 2015 г.)
несъответствие между данните за имота в кадастралната карта/картата на възстановената
собственост относно трайното предназначение
на територията за имота и фактическото му
състояние се отстранява при условия и ред,
определени в Закона за горите.
(4) В случаите по ал. 1, когато за съответното землище е одобрена кадастрална карта,
съответната регионална дирекция по горите
възлага изработването на проект за изменение на кадастралната карта по смисъла на
чл. 51, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
(5) Регионалната дирекция по горите предоставя служебно информация на общинските
служби по земеделие за отстраняване на явни
фактически грешки по ал. 1 по реда на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд,
когато за съответното землище няма одобрени
кадастрална карта и кадастрални регистри.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ И
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ К АРТИ
Чл. 15. (1) Проектите на горскостопанските
карти се разглеждат едновременно с приемането на инвентаризацията на горските територии.
(2) Проектите на горскостопанските карти се проверяват за наличието на грешки и
непълноти.
(3) Резултатите от проверката по ал. 2 се
документират с протокол по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(4) Проектите на горскостопански карти
се предоставят от съответната регионална
дирекция по горите на службата по геодезия,
картография и кадастър и/или на общинската
служба по земеделие за становище.
(5) При поискване проектите на горскостопанските карти се предоставят от съответната
регионална дирекция по горите за становище
и на други заинтересовани лица във формата
съгласно приложение № 1.
(6) Постъпилите становища по ал. 4 и 5
се разглеждат едновременно с резултатите от
извършената проверка по изпълнение на инвентаризацията от експертния съвет по чл. 39,
ал. 1 от Наредба № 18 от 2015 г.
(7) След утвърждаване на протокола по
чл. 39, ал. 4 от Наредба № 18 от 2015 г. изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите със заповед назначава
комисия за приемане на горскостопанската
карта, в която участват представители на
Изпълнителната агенция по горите, на съответната регионална дирекция по горите,
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съответната служба по геодезия, картография
и кадастър, общинската служба по земеделие
и други заинтересовани страни.
Чл. 16. (1) Приетите горскостопански карти
са неразделна част от извършената инвентаризация на горските територии за съответната
горска териториална единица.
(2) Заповедта по чл. 15, ал. 7 ведно с приетите материали и писмените становища и
предложения по изработената горскостопанска
карта се съхраняват в регионалната дирекция
по горите.
(3) Един екземпляр от документацията
по ал. 2 се съхранява и в Изпълнителната
агенция по горите.
(4) Възложителят по чл. 16, ал. 1 от Закона
за горите в едномесечен срок след приемането
на горскостопанската карта предава копие от
нея на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър и на общинската администрация
в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от
Закона за кадастъра и имотния регистър. Информацията за предадените специализирани
карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11
от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(5) Възложителят по ал. 4 в едномесечен
срок след приемането на горскостопанска карта
предава копие от нея на общинските служби по
земеделие във формата съгласно приложение
№ 1 за отразяването є в картата на възстановената собственост и регистрите към нея по реда
на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на
картата на възстановената собственост.
Чл. 17. (1) Служебните промени, включително и отразяването на данните от извършената инвентаризация на горските територии
в картата на възстановената собственост, се
извършват по реда на Наредба № 49 от 2004 г.
за поддържане на картата на възстановената
собственост.
(2) Предложението за промени се прави от:
1. държавните предприятия по чл. 163 от
Закона за горите – за държавните горски
територии;
2. кмета на съответната община – за горските територии, общинска собственост;
3. физически и/или юридически лица – за
имотите, тяхна собственост.
Г л а в а

п е т а

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ К АРТИ
Чл. 18. (1) Горскостопанските карти се актуализират въз основа на получените данни за
настъпилите промени в кадастралната карта
и картата на възстановената собственост.
(2) Горскостопанските карти се изменят при
настъпили промени в таксационната характеристика и/или границите на подотделите.
(3) Измененията на специализираните данни в горскостопанските карти, произтичащи
от изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри/картата на възстановената
собственост, са за сметка на заинтересованите лица с изключение на случаите на явна
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фактическа грешка, които не са по вина на
собственика, както и при промяна на границите на административно-териториалните и
териториалните единици.
(4) Горскостопанските карти се поддържат
от Изпълнителната агенция по горите.
(5) Проектът за изменение на горскостопанската карта се изработва от лица по чл. 14,
ал. 1 от Закона за горите.
(6) Специализираната информационна система за горите, която използва кадастрални
данни, поддържа връзка с информационните
системи на кадастъра и за имотния регистър.
Чл. 19. (1) Проектът за изменение на специализираните данни в горскостопанските
карти се изработва при настъпили изменения
в основните кадастрални данни в резултат на:
1. отстраняване на явна фактическа грешка,
установена в кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. отстраняване на явна фактическа грешка, установена в картата на възстановената
собственост и регистрите към нея;
3. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на
техни изменения в случаите, когато е променено
трайното предназначение на горски територии;
4. промяна на границите на поземлени
имоти в резултат на промяна на границите
на административно-териториалните единици,
на землищните граници и на границите на
територии с еднакво трайно предназначение;
5. промяна на трайното предназначение на
територията и на начина на трайно ползване
на имотите;
6. промяна на данните при учредяване на
ограничени вещни права и за носителите им;
7. изпълнение на влязло в сила съдебно
решение по спор за граници на териториални
единици.
(2) Изменения в специализираните данни
се извършват и в случаите по чл. 18, ал. 2,
както и при допусната техническа грешка в
приетите горскостопански карти.
Чл. 20. (1) Измененията в горскостопанските
карти в случаите по чл. 19 се извършват:
1. по заявление на заинтересованото лице
или на упълномощено от него лице до директора на регионална дирекция по горите по
местонахождение на имота;
2. служебно – в случаите по чл. 19, ал. 1,
т. 3 и 5 и ал. 2 или в други случаи, когато
информацията за настъпилите промени е получена служебно.
(2) Заявлението по ал. 1, т. 1 съдържа:
1. името, адреса и други данни за заявителя;
2. вида на исканото изменение;
3. идентификатора на недвижимия имот;
4. подпис на заявителя.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. актуална скица от картата на възстановената собственост и регистрите към нея; в
случаите, когато за имота има одобрена кадастрална карта, скица не се изисква;
2. материали и данни от геодезическите
измервания – в цифров и графичен вид;
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3. проект за изменение на горскостопанската
карта – в цифров и графичен вид;
4. документ за собственост или друго вещно
право върху недвижимия имот;
5. пълномощно – когато заявлението се
подава чрез пълномощник.
(4) Проектите за изменение на горскостопанските карти се приемат от комисия, назначена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите или от оправомощено от
него лице, в едномесечен срок след представяне
на всички необходими документи, за което се
съставя протокол.
(5) В седемдневен срок от приключване на
работата на комисията по ал. 4 протоколът
ведно с проекта за изменение на горскостопанската карта се представя на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за одобряване.
Чл. 21. Извън случаите по чл. 19 горско
стопанските карти се изменят и в резултат на
инвентаризацията по чл. 18, ал. 1 от Закона
за горите.
Чл. 22. (1) За всяко горскостопанско насаждение или незалесена горска територия
(подотдел) може да се издаде извадка от горско
стопанската карта (комбинирана скица), която
да съдържа и границите на отделен поземлен
имот в горски територии.
(2) За всеки поземлен имот в горски територии може да се издаде извадка от горско
стопанската карта, която да съдържа границите на включените в него горскостопански
насаждения и/или незалесени горски територии
(подотдели).
(3) Извадките по ал. 1 и 2 се изготвят и
заверяват от съответната регионална дирекция
по горите.
(4) Извадките от горскостопанската карта
по ал. 3 се презаверяват след изтичане на шест
месеца от издаването им, ако в този период
не е настъпила промяна в границите или в
собствеността на поземлените имоти в горски
територии и/или на подотделите.
(5) Извадките от горскостопанската карта
се използват за дейности, свързани със стопанисването на горските територии.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „Атрибути“ е съвкупност от данни, с чиято помощ
се отразяват качествените характеристики на
различни обекти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на регионалното развитие
и благоустройството и министърът на земеделието и храните.
§ 4. Започналите производства по изработване и приемане на горскостопанските
карти по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за
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устройство на горите и земите от горския фонд
и ловностопанските райони в Република България се довършват по реда на тази наредба.
§ 5. С тази наредба се отменя глава трета,
раздел втори от Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и
ловностопанските райони в Република България.
§ 6. Наредбата заедно с приложенията към
нея се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
9373

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-000001 от 2011 г. за извършване на теренни
археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 и 101 от 2012 г.
и бр. 40 от 2016 г.)
§ 1. Параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г.
за извършване на теренни археологически проучвания (ДВ, бр. 40 от 2016 г.) се изменя така:
„§ 12. (1) Заявления за теренни археологически проучвания, подадени през 2016 и 2017 г.,
се разглеждат, без да е извършено вписване
в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН.
(2) Лицата, подали заявления по ал. 1, подават заявления за вписване в регистъра по
чл. 150, ал. 2 ЗКН до края на 2017 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
9408

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 14
от 16 ноември 2016 г.

за представителното облекло на лицата от
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на
представително облекло на педагогическите
специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски
градини, училища, от центровете за подкрепа
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за личностно развитие, от Националния дворец
на децата и Държавния логопедичен център,
наричани за краткост „институциите“.
Чл. 2. (1) При изпълнение на служебните
си задължения педагогическите специалисти,
заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от
институциите имат право на представително
облекло за всяка календарна година. Средствата за представителното облекло се осигуряват
от бюджета на съответната институция.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото
се осигурява от всяко от посочените в ал. 1
лица съобразно деловия вид, съответстващ
на служебното му положение.
Чл. 3. (1) Средствата за представителното
облекло за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на
институцията.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора
за всяка календарна година в съответствие с
бюджета на институцията и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.
(3) Стойността на представителното облекло на директора на институцията е равна
на определената по реда на ал. 2 стойност.
Ч л. 4. (1) При пос т ъп ва не на рабо та
през календарната година лицата по чл. 2,
ал. 1 имат право на представително облекло
пропорционално на оставащите до края на
годината месеци.
(2) Когато лицето, което е получило представително облекло, напусне по време на календарната година, то възстановява частта от
получената сума, установена пропорционално
на неотработените месеци за годината.
Чл. 5. Лицата по чл. 2, ал. 1, които работят
на непълно работно време, имат право на сума
за представително облекло пропорционално
на определената в трудовите им договори
продължителност на работното време.
Чл. 6. За времето на неплатен отпуск,
което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на
труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. 2, ал. 1 не се полагат средства за
представително облекло.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител,
които са получили безплатно работно облекло
по реда на Наредбата за безплатното работно и
униформено облекло и срокът на износването
му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на
представително облекло след изтичане на този
срок пропорционално на оставащите месеци
до края на календарната година.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и
у чилищно т о о бра зова н ие и о т мен я Нар ед
ба № 1 от 2012 г. за представителното облек
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ло на лицата от педагогическия персонал в
детските градини, училищата и обслужващите
звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Министър:
Меглена Кунева
9368

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.)
§ 1. Глава първа „Общи положения“ се
изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка
и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради, захранвани с променливо
напрежение до 1000 V с номинална честота 50
или 400 Hz или с постоянно напрежение до
1500 V, наричани за краткост „електрически
уредби в сгради“.
(2) С наредбата се определят правилата
за проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради, чрез които се осигурява:
1. безопасността на хората и домашните
животни;
2. защитата на имуществото срещу опаснос
тите и вредите, които могат да възникнат при
нормална работа на електрическите уредби;
3. правилното функциониране на уредбите.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при изграждане на нови и при реконструкция и основен
ремонт на електрически уредби, включително
на зависими от тях части от съществуващи
уредби, в сгради, помещения или части от тях,
класифицирани като места с нормална пожарна
опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.;
Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и
89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 2 от 2016 г.).
(2) За електрически уредби в сгради, помещения или части от тях, класифицирани
като места с повишена пожарна опасност и/
или места с експлозивна опасност, се спазват
изискванията на тази наредба и на наредбата
по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за:
1. електрически уредби на:
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а) сгради на основното застрояване с жилищно, общественообслужващо, производствено,
смесено и друго предназначение;
б) второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване;
в) временни строежи и преместваеми обекти;
2. специфични електрически уредби и части
от такива уредби:
а) токови кръгове, различни от вътрешното окабеляване на машини, които работят
при напрежения, превишаващи 1000 V, но са
получени от уредби с напрежение до 1000 V
(например вериги на рек ламно (неоново)
осветление или електростатични филтри за
пречистване на въздуха);
б) кабелни системи и инсталации, които не
са обект на стандарти за оборудване (машини с
електрическо захранване, електрически табла);
в) електрически уредби на собственика/
ползвателя на сградата, разположени извън
сградата;
г) фиксирани (стационарни) инсталации за
информационно, комуникационно, сигнално,
контролно и друго подобно оборудване (с изключение на радиосъоръженията и крайните
далекосъобщителни устройства), които не са
елемент от вътрешната електрическа част на
това оборудване;
3. електрически уредби, които са свързани
с предназначението на сградите, но са разположени в близост до тях.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. електрически уредби в сгради или в помещения, в които се произвеждат или съхраняват
взривни вещества;
2. електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия,
както и за електропроизводство и електро
пренос в такива мрежи;
3. съоръжения за намаляване на електромагнитни смущения с изключение на случаите,
когато техните характеристики могат да окажат
неблагоприятно въздействие върху безопасността на електрическите уредби в сгради;
4. специфични части от асансьорни уредби – например веригите за у правление и
сигнализация;
5. външни мълниезащитни уредби на сгради
(за защита при преки попадения на мълнии);
6. специфичното присъщо електрообзавеждане на машини и съоръжения с изключение на
неговия избор в съответствие с приложението
му в електрическата уредба;
7. електрически съоръжения, апарати и
други устройства, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до
1000 V и при постоянно напрежение от 75 V
до 1500 V, които са градивни елементи за
електрически уредби в сгради, с изключение
на техния избор в съответствие с приложението им в електрическата уредба.
Чл. 4. (1) При проектирането на електричес
ки уредби в сгради трябва да се осигуряват:
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1. безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими,
които е било възможно да бъдат предвидени;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ремонтопригодност;
4. електроенергийна ефективност.
(2) За осигуряване на безопасността се
прилагат мерки за:
1. защита срещу поражения от електрически ток;
2. защита срещу топлинни въздействия,
изразяващи се във високи температури, които могат да причинят пожари, изгаряния и
други травми;
3. защита срещу свръхтокове;
4. защита срещу пренапрежения;
5. защита срещу прекъсвания на захранването и/или прекъсвания на системи за
безопасност;
6. защита срещу електрическа дъга, която
може да причини увреждане на зрението,
високо налягане и/или отделяне на токсични
газове.
(3) Редът, по който са описани мерките за
защита съгласно ал. 2, не определя тяхната
степен на важност. За специални електрически
уредби или условия могат да се прилагат и
допълнителни видове защити.
(4) Мерките за защита по ал. 2 се прилагат
за цялата електрическа уредба, за част или
за елемент от нея. Когато някои условия за
дадена защитна мярка не могат да бъдат спазени, се вземат допълнителни мерки, така че
комбинацията от защитни мерки да осигурява
същото ниво на защита както цялостното
изпълнение на условията за дадената мярка.
Чл. 5. (1) При проектирането се предвиждат продукти (електрически и електронни
г ра дивни елемен т и), чии т о парамет ри и
показатели при взаимното им съгласуване
удовлетворяват изискванията на тази наредба
и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение
и контрол на строежите.
(2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат
оценено с ъо т ве т с т вие с ъ с с ъщес т вен и т е
изискв ания, определени в наредбите по чл. 7
от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП), включително в наредбите, въвеждащи разпоредби на Директива
2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС или Директива 2014/53/ЕС, когато те са приложими
към характеристиките на продуктите. Когато няма издадени наредби по реда на чл. 7
ЗТИП, продуктите трябва да се придружават
от документи (сертификати и удостоверения
за качество, протоколи от изпитвания и др.),
удостоверяващи съответствието им с приложимите съществени изисквания.
(3) Даден продукт може да бъде представен
законно в друга държава членка, ако той е
законно произведен и/или пуснат на пазара в
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друга страна – членка на ЕС, или в Турция,
или законно произведен в страна от ЕАСТ,
която е договоряща страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство. Принципът за взаимно признаване се
прилага за:
1. продукти от други държави – членки на
ЕС, държави от ЕАСТ или Турция;
2. методи за изпитване, използвани в други
държави – членки на ЕС, държави от ЕАСТ
или Турция, за оценка на съответствието на
продукта със стандартите, посочени в проекта
(проектната документация).“
§ 2. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите „пожарна
безопасност и спасяване“ се заменят с „пожарна безопасност и защита на населението“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 17 думата „експлоатация“ се
заменя с „поддържане“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „ако не са определени със
заданието за проектиране“.
§ 4. В чл. 17, ал. 2, таблица 8, след код АН3
се добавя нов ред със следното съдържание:
„
АJ

Други механични въздействия

“
§ 5. В глава трета „Защити за безопасност“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на раздел IV се изменя така:
„Защита срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход“.
2. Създават се раздел V и раздел VІ:
„Раздел V
Безопасност на електрически инсталации
Чл. 41. (1) Електрическите уредби се проектират така, че техните електрически инсталации да не създават опасност за хора и да
не причиняват увреждане на имущество при
нормална работа.
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за безопасност на електрическите
инсталации са съгласно приложение № 5.
Чл. 42. Електрическите инсталации се
проектират така, че да имат необходимата
устойчивост срещу електромагнитни смущения, да функционират правилно в конкретната съществуваща електромагнитна среда
и да са в съответствие с приложимите общи
и специфични изисквания към неподвижно
мон т и ра н и т е и нс т а ла ц и и, оп р еде лен и в
приложение № 1 на наредбата, въвеждаща
Директива 2014/35/ЕС. При проектирането
се отчитат очакваните електромагнитни излъчвания, генерирани от уредбата или друго
инсталирано оборудване, които трябва да са
в съответствие с изискванията за електрическото оборудване, което ще се използва
заедно с инсталацията или ще бъде свързвано
към нея.
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Раздел VI
За щ и та ч рез разед и н я ва не, изк л юч ва не,
включване и превключване
Чл. 43. (1) За разединяване на електричес
ката уредба, на нейни вериги или на отделно
оборудване в съответствие с изискванията за
поддържане, изпитване, откриване на повреди или ремонт се предвиждат устройства за
разединяване и изключване.
(2) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита чрез разединяване,
изключване, включване и превключване са
съгласно приложение № 6.“
§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. изиск вани ята за елек т роенергийна
ефективност съгласно приложение № 8.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. разпределителните табла, съдържащи
средства (уреди) за търговско измерване, да
се разполагат на границата на собственост на
електрическите съоръжения съгласно Наредба
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия
към преносната или към разпределителните
електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.);“.
§ 7. В чл. 61, ал. 1 думите „стандартите и“
се заличават.
§ 8. В чл. 64 думите „в правилата за безопасност“ се заменят с думите „в проекта,
приложимите нормативни актове и правилата
за безопасност и здраве при работа“.
§ 9. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „преди изпитването и“
се заличават и накрая се добавя „и преди
измерването и/или изпитването“.
2. В ал. 2, т. 1 думата „приложимите“ се
заменя с „продуктовите“.
3. В ал. 3 се създава т. 12:
„12. проверка за наличие на пожаротехничес
ки средства за първоначално гасене на пожари
съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, когато такива са
предвидени в проекта.“
§ 10. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Измерванията/изпитванията по ал. 1
се разширяват с допълнително предвидени в
проекта, ако има такива.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 11. В чл. 82, ал. 2, т. 3 думата „компрометиращи“ се заменя с „нарушаващи“.
§ 12. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и изпитванията“ се
заличават.
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2. В ал. 3 думите „като привеждане“ се
заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Периодичният доклад трябва да бъде
подписан от лицето/лицата, извършили проверката, и да бъде регистриран (заверен) от
лице, упълномощено за това.“
§ 13. В § 1 – допълнителната разпоредба,
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 23 се изменя така:
„23. „Проверка“ е дейност, посредством
която се проверява съответствието на електрическата уредба или на части от нея с
определени изисквания. Проверката включва
преглед, измерване и/или изпитване и завършва с доклад с резултатите от проверката.“
2. Точка 27 се изменя така:
„27. „Поддържане“ е съвкупност от организационни и технически действия за осигуряване на нормалното експлоатационно
състояние на електрическата уредба и за поддържане на нейната безопасност, надеждност
и безаварийност.“
3. Създават се т. 28 и 29:
„28. „Доклад с резултати от проверката“ е
запис на резултатите от преглед, измервания и/
или изпитвания и на оценката за съответствие.
29. „Електрическа инсталация“ е съвкупност от изолирани и неизолирани проводници, кабели и шини и елементи, служещи
за закрепването им, както и затварящите ги
обвивки, когато такива са необходими.“
§ 14. В приложение № 1 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на първия абзац след заглавието
се изменя така:
„Това приложение въвежда основните текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-4-41:2011 „Електрически уредби
за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за
безопасност – Защита срещу поражения от
електрически ток“.
В него са определени основните изисквания
за защита срещу поражения от електрически
ток на хора и домашни животни по отношение
на основната защита (защита срещу директен
допир) и на защитата при дефект на изолация
(защита при индиректен допир).“
2. Навсякъде в приложението думите „при
дефект“ се заменят с „при дефект на изолация“.
3. В т. 2.3.2 накрая се добавят думите „на
изолация“.
4. В т. 8.1 думата „Приложение“ се заличава.
5. В т. 8.3.1, изречение второ, думите „(достъпния обем)“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавят думите „показана
на фигура П1.1“.
6. Думите „Фиг. 8.1“ под фигурата се заменят с „Фигура П1.1“.
§ 15. Приложение № 2 към чл. 34, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 34, ал. 3

Защита срещу топлинни въздействия
Това приложение въвежда основните текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-4-42:2011 „Електрически уредби за
ниско напрежение. Част 4-42: Защити за без
опасност – Защита срещу топлинни въздействия“
и определя изисквания за защита срещу:
а) запалване, горене или повреждане на материали и изгаряния, причинени от използването
на електрооборудване;
б) разпространение на пламъци, изходящи от
електрическа уредба към други намиращи се в
близост места, отделени с прегради;
в) влошаване на сигурността на работата на
електрооборудване, включително на системите
за осигуряване на безопасност.
Хората, домашните животни и имуществото
трябва да бъдат защитени от увреждане или
унищожаване, причинени от въздействие на
топлина или огън, които могат да възникнат
или да се разпространяват от електрическите
уредби, като се отчитат изискванията на това
приложение и инструкциите на производителите
на електрооборудването.
1. Защита срещ у пожар, предизвикан от
електрооборудване
1.1. Топлината, отделяна от електрооборудването, не трябва да създава опасност или да
оказва вредно въздействие на близко разположени
фиксирани материали или върху материали, които могат да бъдат разположени в съседство до
електрооборудването. Увреждане, унищожаване
или възпламеняване могат да бъдат предизвикани
от следните въздействия:
а) акумулиране на топлина, излъчване на
топлина, нагорещени елементи;
б) влошаване на функциите за безопасност
на електрооборудването, например на защитни
устройства, като комутационни апарати, терморегулатори, термоограничители, уплътнители в
местата на навлизане на кабели и проводници;
в) свръхтокове;
г) дефекти на изолация;
д) електрически дъги;
е) токове с висши хармоници;
ж) попадения на мълнии;
з) повишено напрежение (свръхнапрежение);
и) неправилен избор или инсталиране на
електрооборудване.
Указанията на производителите за изпълнение
на инсталирането трябва да бъдат отчетени и
правилно приложени.
1.2. Когато температурата на повърхността
на стационарно електрооборудване може да
достигне стойности, предизвикващи опасност
от пожар за близко разположени материали,
електрооборудването трябва да бъде:
а) инсталирано на повърхност или затворено
в обвивка, изпълнени от продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2, или
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б) разделено от елементите на строителната
конструкция, изпълнени от продукти с класове
по реакция на огън B, C, D, E и F, посредством
подложки от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2 и дебелина най-малко 3
mm, излизащи извън контурите на оборудването
най-малко 10 mm, или
в) инсталирано на достатъчно разстояние
от който и да е материал, чието съхраняване
може да бъде компрометирано от такива температури, позволяващо безопасно разсейване
на топлината, при това опорните конструкции
на електрооборудването трябва да са с ниска
топлинна проводимост.
1.3. Постоянно инсталираното електрооборудване, при нормалната работа на което може
да се получават дъги или искри, трябва да бъде:
а) напълно затворено в обвивка от дъгоустойчив материал, или
б) разделено от конструктивните елементи,
върху които излъчването може да окаже неблагоприятно въздействие, чрез екрани от дъгоустойчив
материал с клас по реакция на огън не по-нисък
от А2, с ниска топлопроводимост и подходяща
дебелина за осигуряване на механична якост, или
в) инсталирано на достатъчно разстояние от
конструктивните елементи, върху които излъчването може да окаже неблагоприятно въздействие,
позволявайки сигурно гасене на дъгата.
1.4. Неподвижно инсталирано електрооборудване, което предизвиква концентриране на
топлина, трябва да е разположено на достатъчно
разстояние от който и да е стационарен обект
или елемент на строителната конструкция така,
че при нормални условия да не ги подлага на
въздействие на опасна температура, например
температура, по-висока от температурата на
самовъзпламеняване.
1.5. Когато различно електрооборудване, инсталирано в едно и също място, съдържа горима
течност в значително количество, трябва да се
вземат съответни защитни мерки за предотвратяване разпространението на запалена течност и
на продукти от горенето на течността съгласно
раздел II на глава четиринадесета от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар.
1.6. Ограждения, разполагани около електрооборудването по време на въвеждането му в
действие, трябва да имат огнеустойчивост, съответстваща на най-високата температура, която
може да създаде електрооборудването, съобразно
указанията на производителя или проектанта.
Продукти с класове по реакция на огън В,
С, D, Е, F не са подходящи за изработването
на такива ограждения, освен ако са взети превантивни мерки срещу запалване – например
покритие с продукти с клас по реакция на огън
не по-нисък от А2 и с ниска топлопроводимост.
2. Мерки за защита при конкретни рискове
от пожар
2.1. Общи положения
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2.1.1. Инсталираното електрооборудване трябва да бъде ограничено само до това необходимо
за използването на съответното помещение с
изключение на инсталации съобразно т. 2.3.5.
2.1.2. Електрооборудването трябва да бъде
избрано и инсталирано така, че неговата температура при нормална работа и повишаването
на температурата при неизправност да не могат
да предизвикат пожар или експлозия. Това може
да се осигури чрез конструкцията на електрооборудването или чрез условията за неговото
инсталиране.
Никакви специални мерки не са необходими,
когато вероятността за запалване на съседни
материали от температурата на повърхността на
електрооборудването е незначителна.
2.1.3. Термичните изключватели трябва да са
само с ръчно възвръщане.
2.2. Мерки за защита в условия за евакуация
при аварийни обстоятелства
2.2.1. Кодовете за класове на външни въздействия по условия за евакуация при аварийни
обстоятелства (кодове BD) са дадени в чл. 26,
таблица 17 на наредбата.
В условия BD2, BD3 и BD4 електрическите
инсталации не трябва да се разполагат по изходите за евакуация, освен когато проводниците
са снабдени със собствена защитна обвивка (покритие) или с обвивка на самата електрическа
инсталация или не са защитени по друг начин.
Електрическите инсталации в изходите за
евакуация не трябва да се разполагат в зоните
на ръчен обсег, когато нямат механична защита
от възможни увреждания по време на евакуация.
Електрическите инсталации за указателите
на изходите за евакуация трябва да са с наймалката възможна дължина.
2.2.2. В условия BD2, BD3 и BD4 комутационната апаратура и устройствата за управление, с
изключение на специалните устройства за улесняване на евакуацията трябва да бъдат достъпни
само за упълномощени лица.
2.2.3. В условия BD3 и BD4 и в зоните на
изходите за евакуация не трябва да се инсталира
оборудване, съдържащо леснозапалими течности.
2.3. Помещения с пожарна опасност поради
естеството на обработвани или ск ладирани
материали
2.3.1. Кодът за клас на външни въздействия
е BE2, даден в чл. 26, таблица 17 на наредбата.
Осветителите трябва да бъдат разположени
на достатъчно разстояние от горими материали.
При отсъствие на специални указания от производителя, спотове и прожектори, трябва да
се разполагат, в зависимост от мощността, на
минимални разстояния от горими материали,
както следва:
≤ 100 W – 0,5 m;
> 100 W до 300 W – 0,8 m;
> 300 W до 500 W – 1,0 m.
Над 500 W минималното разстояние от горими
материали е 1,0 m, като може да са необходими
и по-големи разстояния.
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Лампите и другите съставни елементи на
осветителите трябва да са защитени от възможните механични въздействия. Такива защитни
средства не трябва да са закрепени за фасунгите
на лампите, освен когато те са неотменима част
на осветителя. Доработване на осветителите на
мястото на инсталиране не се разрешава.
Осветител с лампа, от който при повреда
могат да изпаднат нагорещени частици, трябва
да се инсталира с екран за защита и безопасност на лампите съобразно инструкцията на
производителя.
За осветителите, предназначени за директен
монтаж върху негорими повърхности, не се
прилага никаква специална маркировка. Осветителите, които не са предназначени за това, са
означени със знаците

2.3.2. Трябва да се вземат мерки за предот
вратяване нагряването на корпусите на електрооборудване, като радиатори или резистори, до
температури, по-високи от:
90 °С при нормални условия;
115 °С при условия на дефект.
2.3.3. Когато материали като прах или влакна
могат да се натрупат върху корпуса на електрооборудване в количество, достатъчно за иницииране
на пожар, трябва да се вземат съответстващи
мерки за предотвратяване превишението на температурата над посочените в т. 2.3.2 стойности.
2.3.4. Комутационната апаратура за защита,
управление и разединяване трябва да се разполага извън помещения, съответстващи на
код за клас на външни въздействия ВЕ2, освен
когато апаратурата е разположена в обвивка,
осигуряваща степен на защита IP4X, или IP5X
при наличие на прах, или IP6Х при наличие на
токопроводим прах с изключение на случаите,
когато се прилага т. 2.3.11.
2.3.5. Електрически инсталации, които преминават през помещения, без да са предназначени
да бъдат използвани в тях, трябва да отговарят
на следните условия:
– да нямат никакви съединения по протежение
на трасето в помещенията, освен когато съединенията са разположени в негорими корпуси;
– да са защитени от свръхтокове съобразно
т. 2.3.10;
– да не се използват неизолирани проводници.
2.3.6. В отоплителни инсталации с принудително движение на въздуха въздуховземното
устройство трябва да бъде разположено извън
помещения, съдържащи горим прах. Температурата на изходящия въздух не трябва да превишава
стойности, които могат да предизвикат пожар
в помещението.
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2.3.7. Електродвигатели, които се управляват
автоматично или дистанционно или които не се
контролират постоянно, трябва да бъдат защитени
от прекомерно повишаване на температурата чрез
устройства, бързо реагиращи на превишения на
температурата, освен когато са проектирани със
самоограничаване на температурата.
2.3.8. Всеки осветител трябва:
а) да е пригоден за условията в даденото
помещение;
б) да има корпус, осигуряващ степен на защита
IP4Х, или при наличие на прах – IP5Х, или при
наличие на токопроводим прах – IP6Х;
в) да има ограничена температура на повърхността съобразно продуктовия стандарт;
г) конструкцията да не допуска изпадане от
осветителя на части от лампата.
В пожароопасни помещения с наличие на
прах или влакна осветителите трябва да бъдат
инсталирани така, че прах или влакна да не могат
да се натрупват в опасно количество.
2.3.9. Крайните вериги и електрооборудването трябва да бъдат защитени при дефект на
изолацията по следния начин:
а) в схеми ТN и ТТ трябва да се използват
устройства за защита от токове с нулева последователност с обявен (номинален) ток на
задействане ≤ 300 mA; когато съпротивителен
дефект може да предизвика пожар, например за
нагреватели с нагревателно фолио, обявеният
(номиналният) ток на задействане трябва да е
≤ 30 mA;
б) в схема IТ трябва да се използват устройства за контрол на изолацията, контролиращи
уредбата цялостно, или устройства за защита от
токове с нулева последователност в крайните
вериги, със звукова и светлинна сигнализация;
като алтернатива може да се използват устройства
за защита от токове с нулева последователност с
обявен (номинален) ток на задействане съобразно буква „а“; при втори дефект максималното
време за изключване трябва да се избира по
приложение № 1;
в) кабели с минерална изолация и магистрални
шинопроводи не се разглеждат като вероятни
източници на пожар при дефект на изолацията
и за тях не се изисква защита.
2.3.10. Електрически инсталации, захранващи
помещения или преминаващи през помещения,
съответстващи на условията по код за клас на
външни въздействия ВЕ2, трябва да бъдат защитени срещу претоварване и къси съединения
със защитни устройства, разположени извън тези
помещения от страната на захранването; веригите, изхождащи от помещенията, трябва да бъдат
защитени срещу свръхтокове чрез устройства,
разположени при техния източник.
2.3.11. Във вериги БСНН и ПСНН тоководещите части трябва да са:
а) разположени в обвивка със степен на защита IP2Х или IPХХВ, или
б) в допълнение на изискванията на приложение № 1 веригите трябва да са с изолация,
издържаща 500 V изпитвателно постоянно напрежение в продължение на 1 min, независимо
от номиналното напрежение на веригата.
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2.3.12. В помещения, съответстващи на условията по код за клас на външни въздействия
ВЕ2, не трябва да се използват проводници PEN
с изключение на веригите, преминаващи през
тези помещения, които нямат връзка между
преминаващия проводник PEN и която и да е
токопроводима част в даденото помещение.
2.3.13. Всяка верига, захранваща оборудване в
помещения (места), съответстващи на условията
по код за клас на външни въздействия ВЕ2, трябва да бъде снабдена с устройство, изключващо
всички тоководещи проводници, така че никакъв
тоководещ проводник да не остава включен, когато един или повече проводници са изключени;
това се постига например чрез механически
свързан превключвател или изключвател.
Допуска се група вериги да се изключват чрез
общ апарат, когато условията на експлоатация
го позволяват.
2.4. Помещения в сгради с горими строителни
материали
2.4.1. Кодът за клас на външни въздействия
е СА2, даден в чл. 27, таблица 18 на наредбата.
Трябва да се вземат предпазни мерки, които
гарантират, че електрооборудването няма да
може да предизвика възпламеняване на стени,
подове или тавани. Това се постига чрез съответно проектиране, избор и инсталиране на
електрооборудването.
Обвивките на табла и други комплектни
комутационни устройства, инсталирани в ниши
на стени, трябва да имат степен на защита наймалко IP3Х откъм страната на монтажа.
2.4.2. За осветителите трябва да се прилагат
изискванията на т. 2.3.1.
2.5. Конструкции, способстващи разпространението на пожар
Кодът за клас на външни въздействия е СВ2,
даден в чл. 27, таблица 18 на наредбата.
За конструкции, чи ято форма и размери
улесняват разпространението на пожар, трябва
да се вземат предпазни мерки, които гарантират,
че електрическата уредба не може да разпространява пожар (например чрез коминен ефект).
2.6. Избор и инсталиране на електрически
уредби в помещения, в които може да се подлага
на опасност невъзстановимо имущество
Изискванията на т. 2.1.2 трябва да бъдат изпълнени. Когато изпълнението на тези изисквания практически не е възможно, за повишаване
на безопасността за имуществото се използват
системи за пожарна безопасност.
3. Защита срещу изгаряния
Достъпните части на електрооборудването,
разположени в зоната на досегаемост, не трябва да се нагряват до температури, които могат
да предизвикат изгаряния на хора, и не трябва
да превишават граничните стойности, дадени
в таблицата. Всички части на уредбата, които
при нормална работа могат да достигнат дори
за кратки периоди температури, превишаващи
граничните стойности, дадени в таблица П2.1,
трябва да имат защита срещу случайно допиране.
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Таблица П2.1
Максимални стойности за температури на достъпни части в зоната на досегаемост при нормална
работа на електрооборудването

Достъпни части

Материал
на достъпните
повърхности

Максимални стойности на температурите,
°С

Устройства за ръчно
управление

метал
неметал

55
65

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

метал
неметал

70
80

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

метал
неметал

80
90

Стойностите, дадени в таблицата, не се прилагат за електрооборудване, за което максималните
температури на достъпните повърхности съответстват на максималните температури от гледна
точка на защита срещу изгаряния, определени в
продуктови европейски стандарти или европейски хармонизиращи документи за разглежданото
електрооборудване, а при отсъствие на такива
стандарти или хармонизирани документи – в
съответните национални стандарти.
4. Защита срещу прегрявания
4.1. Отоплителни системи с принудителна
циркулация на въздуха
Отоплителните системи с принудителна циркулация на въздуха с изключение на централизирани акумулиращи отоплители се проектират
така, че нагревателните им елементи да не могат
да се включват под напрежение, докато не се
постигне зададеният дебит на въздушния поток,
и да се изключват, когато дебитът е по-малък
от зададения. Освен това те трябва да имат два
независими един от друг термоограничители,
които да предотвратяват превишаване на допустимата температура във въздухопроводите.
4.2. Уреди за получаване на гореща вода
или пара
Всеки уред за получаване на гореща вода или
пара трябва да бъде защитен, чрез конструкцията
или чрез инсталирането, срещу прегряване при
всички режими на работа. Ако даден уред в своята цялост не отговаря напълно на европейските
стандарти или на европейските хармонизиращи
документи, защитата се осигурява посредством
устройство без самовъзвръщане в изходно положение, което функционира независимо от
термостата.
Когато уредът не е със свободно изтичане (без
налягане), той трябва да има предпазно устройство, ограничаващо налягането на водата в него.
4.3. Уреди за локално отопление на помещения
Когато производителят не е предписал друго
за осигуряване на пожарна безопасност, уредите
за лъчисто отопление трябва да се инсталират
така, че по направление на излъчването да е
осигурено разстояние, най-малко 2 m между
уреда и леснозапалими части.“
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§ 16. Приложение № 3 към чл. 39 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 39
Защита срещу свръхтокове
Това приложение въвежда основните текстове
от европейския хармонизиращ документ HD
60364-4-43:2010 „Електрически уредби за ниско
напрежение. Част 4-43: Защити за безопасност – Защита от въздействия на свръхтокове“.
В него са определени изисквания за защита
от въздействия на свръхтокове върху тоководещи
проводници, принадлежащи към една и съща верига, без да се отчитат външни влияния. Използваните защитни устройства трябва да прекъсват
всеки свръхток, възникнал в проводниците на
електрическата верига, преди този свръхток да
може да предизвика опасност поради топлинни
или механически въздействия, вредни за изолация, съединения, или материали, разположени
около проводниците.
Защитата срещу свръхтокове съгласно това
приложение не осигурява във всички случаи и
защита на присъединеното електрооборудване.
Терминът „прекъсване“, използван в това
приложение, не означава „разделяне“ за осигуряване на безопасността.
1. Изисквания за защита на различните вериги
1.1. Защита на линейни (фазови) проводници
1.1.1. Защита срещу претоварване се предвижда
за всички линейни проводници освен случаите,
когато се прилага т. 1.1.2.
Защитата трябва да осигурява прекъсване
на веригата на проводника с претоварване, без
непременно да прекъсва веригите на всички
други тоководещи проводници.
Когато прекъсването на веригата на една
фаза може да създаде опасност, например при
трифазен електродвигател, трябва да се вземат
съответни предпазни мерки.
1.1.2. В схема TT или TN за верига, захранвана
между линейни проводници и в която неутралният проводник не е изведен, не е необходимо
да се предвижда защита срещу свръхток за един
от линейните проводници, при условие че са
изпълнени едновременно следните условия:
а) от страна на захранването на тази верига
има защита, предназначена за откриване на несиметрични (небалансирани) товари и предназначена да изключва всички линейни проводници;
б) неутралният проводник не се извежда от
изкуствена неутрална точка от веригите, намиращи се на страната на товара на защитното
устройство, посочено в буква „а“.
1.2. Защита на неутралния проводник
1.2.1. Схеми TT или TN
Когато напречното сечение на неутралния
проводник е най-малко равно на това на линейните проводници и за тока в неутралата не се
очаква да превишава тока в линейните провод-
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ници, не е необходимо да се предвижда защита
срещу свръхток за неутралния проводник или
устройство за изключване на този проводник.
Когато напречното сечение на неутралния
проводник е по-малко от това на линейните
проводници, е необходимо да се осигури защита срещу свръхток за неутралния проводник в
съответствие с неговото напречно сечение, като
защитата трябва да осигурява прекъсване на
линейните проводници, но не непременно и на
неутралния проводник.
И в двата случая неутралният проводник
трябва да бъде защитен срещу късо съединение.
Тази защита може да бъде осъществена чрез
устройствата за защита срещу свръхток в линейните проводници. В този случай не е необходимо
да се осигурява защита срещу претоварване
на неутралния проводник или изключвателно
устройство за този проводник.
Когато се очаква токът в неутралния проводник да превишава тока на линейните проводници,
се прилагат изискванията в т. 1.2.3.
Изискванията за защита на неутрален проводник се прилагат и за проводник PEN с изключение на прекъсването.
1.2.2. Схеми IT
Когато неутралният проводник е изведен,
трябва да се осигури защита срещу свръхток за
неутралния проводник на всяка верига. Защитата срещу претоварване трябва да предизвиква
изключване на всички тоководещи проводници
на съответната верига, включително неутралния
проводник. Тази мярка не е необходима, когато:
– неутралният проводник е ефективно защитен
срещу претоварване чрез защитно устройство,
разположено от страната на захранването, например на въвода в уредбата, или когато
– конкретната верига е защитена с прекъсвач
за защита от токове с нулева последователност
(дефектнотокова защита) с номинален ток на
задействане не повече от 0,20 пъти продължително допустимия ток за съответния неутрален
проводник; защитни ят прекъсвач т рябва да
изключва всички тоководещи проводници на
съответната верига, включително неутралния
проводник, и да има достатъчна комутационна
способност за всички полюси.
Препоръчва се да не се използват схеми IТ с
изведен неутрален проводник.
1.2.3. Токове с висши хармоници
Защита срещу претоварване трябва да се
предвижда за неутралния проводник в многофазна схема, където хармоничният състав на
токовете в линейните проводници е такъв, че
очакваният ток в неутралния проводник може
да превиши продължително допустимия ток за
този проводник. Защитата срещу претоварване
трябва да бъде съвместима с естеството на тока
през неутралния проводник и да предизвиква
изключване на линейните проводници, но не
непременно и на неутралния проводник. Когато
неутралният проводник се изключва, се прилагат
изискванията на т. 3.
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1.3. Изключване и последващо включване
на неутралния проводник в многофазни мрежи
Когато се изисква изключване на неутралния
проводник, изключването и последващото включване трябва да се извършват така, че веригата
на неутралния проводник да не се изключва
преди веригите на линейните проводници и да
се включва отново едновременно с линейните
проводници или преди тях.
2. Видове защитни устройства
За защита срещу свръхтокове трябва да се
използват най-подходящите от видовете, посочени в т. 2.1 до 2.3.
2.1. Устройства за защита едновременно срещу
претоварване и срещу къси съединения
С изключение на посоченото в т. 4.5.1 устройствата, които осигу ряват защита срещу
претоварване и срещу късо съединение, трябва да
изключват всички свръхтокове до и включително
проспектния ток на късо съединение в точката,
където съответното устройство е инсталирано.
Те трябва да отговарят на изискванията на т. 3.1
и 4.5. Такива защитни устройства са:
а) автоматични прекъсвачи с изключватели
за претоварване и късо съединение;
б) прекъсвачи в съчетание с предпазители;
в) предпазители със стопяема вложка с характеристики gG.
Не се изключва използването и на други
защитни устройства, ако изискванията на т. 3.1
и 4.5 са изпълнени.
2.2. Устройства, осигуряващи само защита
срещу претоварване
Устройствата, осигуряващи само защита срещу претоварване, трябва да отговарят на изиск
ванията на т. 3 и може да имат комутационна
способност, по-малка от проспектния ток на късо
съединение в мястото, където са инсталирани.
По правило това са защитни устройства с
обратно зависима времетокова характеристика.
Предпазители със стопяеми вложки от типа аМ не
са предназначени за защита срещу претоварване.
2.3. Устройства за защита само срещу токове
на къси съединения
Устройствата за защита само срещу токове
на къси съединения се използват, когато защитата срещу претоварване се осигурява с други
средства или в случаите, когато е допустимо да
не се предвижда защита срещу претоварване. Те
трябва да могат да прекъсват всички свръхтокове,
включително очакваната стойност на тока на
късо съединение в мястото на инсталиране, и
да отговарят на изискванията по т. 4.
Такива защитни устройства са:
а) автоматични прекъсвачи само с изключвател за къси съединения;
б) предпазители със стопяеми вложки с характеристики gM и аM.
2.4. Характеристики на защитните устройства
Експлоатационните характеристики на устройствата за защита срещу свръхтокове трябва
да съответстват на описаните в продуктовите
стандарти.
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3. Защита срещу токове на претоварване
3.1. Координация между проводници и устройства за защита срещу претоварване
Работните характеристики на устройствата за
защита на кабели срещу претоварване трябва да
удовлетворяват следните две условия:
I B < In < I Z

(1)

I2 < 1,45 × IZ

(2),

където
IB е изчислителният ток, за който е проектирана тази верига, А;
IZ – продължително допустимият ток на натоварване на кабела, А;
In – номиналният ток на защитното устройство, като при регулируемо защитно устройство
това е избраният ток на настройка, А;
I2 – токът, който осигурява ефективно задействане на защитното устройство в общоприетото
време, даден в продуктовия стандарт за това
устройство, А.
Защита в съответствие с тази точка не може
да бъде осигурена в някои случаи, например
при продължителен свръхток, по-малък от I2 . В
такива случаи може да се пристъпи към избор
на кабел с по-голямо напречно сечение.
3.2. Места за инсталиране на устройства за
защита срещу претоварване
3.2.1. Устройство за защита срещу претоварване трябва да се инсталира на място, където се
променят параметри на мрежата, като например
промяна в напречното сечение, материала на
проводника, начина на инсталиране или разположението, водещи до намаляване на стойността
на продължително допустимия ток на проводниците, с изключение на случаите, посочени в
т. 3.2.2 и 3.3.
3.2.2. Устройство за защита на проводник
срещу претоварване може да се инсталира след
м ястото, където се промен ят парамет ри на
мрежата (промяна в напречното сечение, материала на проводника, начина на инсталиране
или разположението), ако в участъка между
точката, в която настъпва промяната, и мястото на инсталиране на устройството за защита
няма нито отклонени електрически вериги, нито
инсталационни контакти и се спазва поне едно
от следните две условия:
а) проводникът да е защитен срещу късо
съединение в съответствие с изискванията, посочени в т. 4;
б) дължината на проводника да не превишава
3 m и той да е прокаран така, че да е сведен до
минимум рискът от късо съединение, от пожар
или поражение на хора от електрически ток
(виж т. 4.2.1).
3.3. Случаи, при които не се изисква защита
срещу претоварване
3.3.1. Основни положения
Различните случаи, когато може да не се
предвижда защита срещу претоварване, посочени в тази подточка, не се прилагат за уредби,
разположени на места, представляващи риск от
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пожар или опасност от експлозия, или когато
изискванията за специални съоръжения и места
уточняват различни условия.
Не е необходимо да се предвиждат устройства
за защита срещу претоварване:
а) за проводници, разположени на страната
на товара, при промяна в напречното сечение,
вида, начина на инсталиране или в съставна част,
когато са ефективно защитени срещу претоварване чрез защитно устройство, инсталирано от
страната на захранването;
б) за проводници, за които няма вероятност
да настъпи претоварване по ток, при условие
че тези проводници са защитени срещу късо
съединение в съответствие с изискванията на
т. 4 и че нямат нито електрически вериги, нито
обекти, присъединявани чрез инсталационни
контакти;
в) когато доставчикът на електроенергия
предоставя устройство за защита срещу претоварване в началото (въвода) на уредбата и
декларира, че това устройство осигурява защита
на частта от уредбата между началото (въвода)
и главната разпределителна точка на уредбата,
където се осигурява допълнителна защита срещу
претоварване;
г) за вериги за телекомуникации, контрол,
сигнализация и др.
3.3.2. Места за инсталиране или неизискващи
инсталиране на устройства за защита срещу
претоварване в схеми IT
3.3.2.1. Предписанията в т. 3.2.2 и 3.3.1 за
необходимост от инсталиране или за отказ от
инсталиране на устройства за защита срещу претоварване не са приложими за схеми IT, когато
всяка верига, незащитена срещу претоварване,
е защитена по един от следните начини:
а) с използване на предпазните мерки, описани в т. 2 на приложение № 1;
б) със защита на всяка верига от устройство
за защита от токове с нулева последователност,
която ще действа незабавно при втори дефект;
в) с постоянен контрол на съпротивлението
на изолацията, който или:
– прекъсва веригата при поява на първи
дефект, или
– подава сигнал за наличието на първи дефект;
дефектът трябва да бъде отстранен в съответствие с оперативните изисквания и с отчитане
на риска от втори дефект.
3.3.2.2. В схеми IT без изведен неутрален проводник защитно устройство срещу претоварване
може да не се предвижда за един от линейните
(фазовите) проводници, когато във всеки кръг
е инсталирано устройство за защита от токове
с нулева последователност.
3.3.3. Случаи, при които не се инсталират
устройства за защита срещу претоварване по
съображения за сигурност
Разрешено е да не се предвиждат устройства
за защита срещу претоварване за схеми, които
осъществяват захранване с помощта на апаратура,
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неочакваното прекъсване на чиято верига може
да причини опасност или повреда. Примери за
такива случаи са:
• възбудителни вериги на въртящи машини;
• за х ранване на вериг и за повдигателни
електромагнити;
• вторични вериги на токови трансформатори;
• вериги, които захранват средства и системи
за пожарогасене;
• схеми, предоставящи услуги за безопасност
(аларми срещу крадци, аларми за наличие на
газ и подобни).
В такива случаи може да се предвиди аларма
за претоварване.
3.4. Защита срещу претоварване на паралелно
свързани проводници
Когато едно устройство за защита срещу
претоварване защитава няколко паралелно свързани проводници, във веригите на паралелните
проводници не трябва да има отклонения или
устройства за разединяване или превключване.
3.4.1. Равномерно разпределение на токовете
между паралелните проводници
Когато едно устройство за защита срещу
претоварване защитава няколко проводника,
свързани паралелно, и токовете в тези проводници са равни, като стойност за IZ , използвана
в т. 3.1, се приема сумата от продължително
допустимите токове на различните проводници.
3.4.2. Неравномерно разпределение на токовете
между паралелните проводници
Когато използването само на един проводник
на фаза е нерационално и токовете в паралелните проводници не са равни, разчетният ток
и изискванията за защита срещу претоварване
за всеки проводник трябва да се разглеждат
индивидуално.
Приема се, че токовете в паралелни проводници са неравни, когато разликите между които
и да е токове превишават 10 % от разчетния ток
за всеки проводник.
4. Защита срещу токове на късо съединение
4.1. Определяне на проспектните (очакваните)
токове на късо съединение
Проспектните (очакваните) токове на късо
съединение трябва бъдат определени за всички
възлови точки на веригата. Определянето може да
бъде направено чрез изчисления или измервания.
Проспектните стойности на токовете на късо
съединение в точката на присъединяване на
захранването (въвода) могат са бъдат получени
от доставчика на електроенергия.
4.2. Места за инсталиране на устройства за
защита срещу токове на късо съединение
Устройства за защита срещу токове на късо
съединение трябва да се инсталират в точките,
където намаляването на площта на напречното
сечение на проводниците или други изменения
водят до промяна на стойностите на продължително допустимите токове на проводниците,
с изключение на случаите, дадени в т. 4.2.1,
4.2.2 или 4.3.
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4.2.1. Различните случаи, разглеждани в т. 4,
не се отнасят за уредби, разположени в пожароопасни или експлозивоопасни зони или където
изисквания за специални уредби и места за
тяхното разполагане се определят от специални
условия. Устройство за защита срещу късо съединение може да бъде разположено допълнително
към посоченото в т. 4.2 при следните условия.
В частта на проводника между точката на
намаляване на площта на напречното сечение
или друго изменение и мястото на инсталиране
на защитното устройство не трябва да има никакви отклонения или инсталационни контакти
и тази част на проводника трябва:
a) да не превишава 3 m по дължина,
б) да е изпълнена така, че да е сведен до минимум рискът от възникване на късо съединение.
4.2.2. Устройство за защита срещу токове
на късо съединение може да бъде инсталирано
от страната на захранването, преди участъка с
намалено сечение или с други изменения, при
условие, че има експлоатационна характеристика, която осигурява защита на електрическата
инсталация, разположена на страната на товара
(натоварването), от токове на късо съединение в
съответствие с изискванията на т. 4.5.2.
4.3. Случаи, при които не се изисква инсталиране на устройства за защита срещу токове
на късо съединение
Не се изисква инсталиране на устройства за
защита срещу токове на късо съединение, когато
едновременно се изпълняват следните условия:
– монтажът на електрическата инсталация се
извършва така, че е сведен до минимум рискът
от късо съединение;
– електрическата инсталация не се разполага
в близост до горими материали.
Устройства за защита срещу късо съединение
може да не се инсталират за:
a) проводници, свързващи генератори, преобразуватели, изправители, акумулаторни батерии
със съответните панели за управление, на които
са разположени защитни устройства;
б) вериги, където разединяването може да
предизвика опасност за работата на уредбата
(виж т. 3.3.3);
в) определени измервателни схеми;
г) когато доставчикът на електроенергия е
инсталирал едно или повече защитни устройства
за защита срещу късо съединение на въвода в
уредбата от страната на захранването и гарантира,
че тази защита осигурява защита на частта от
уредбата между въвода и главната разпределителна точка на уредбата, след която се осигурява
допълнителна защита срещу късо съединение.
4.4. Защита срещу токове на късо съединение
на паралелно свързани проводници
Едно защитно устройство може да защитава паралелно свързани проводници срещу
къси съединения във веригата при условие, че
експлоатационните характеристики на това устройство гарантират неговата ефективна работа,
ако възможната най-тежка повреда настъпи в
най-неблагоприятния случай в един от паралел-
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ните проводници. Приема се, че токът на късо
съединение се разпределя между паралелните
проводници относително равномерно.
Когато се прецени, че функцията на общото
защитно устройство не може да бъде ефективна,
трябва да се предприеме една или няколко от
следните мерки:
а) електрическата инсталация да се изпълни
така, че да се намали до минимум рискът от
възникване на късо съединение в който и да е
паралелен проводник, например с помощта на
защита от механично повреждане, и проводниците
да бъдат инсталирани така, че да се намали до
минимум рискът от пожар или опасността за
поражение на хора от електрически ток;
б) за два проводника, свързани паралелно, защитното устройство да е инсталирано от страната
на захранването за всеки паралелен проводник;
в) когато броят на паралелно свързаните проводници е повече от два, защитното устройство да
е инсталирано от страната на захранването и от
страната на товара за всеки паралелен проводник.
4.5. Характеристики на устройствата за защита
срещу токове на късо съединение
Всяко устройство за защита срещу токове
на късо съединение трябва да удовлетворява
изискванията, дадени в т. 4.5.1.
4.5.1. Изключвателната способност на защитното устройство да е не по-малка от проспектния
ток на късо съединение за мястото, в което е
инсталирано защитното устройство. Допуска се
използване на защитно устройство с по-малка
изключвателна способност, когато откъм страната на захранването, преди защитното устройство, е инсталирано друго защитно устройство
с необходимата изключвателна способност. В
този случай характеристиките на защитните
устройства трябва да са съгласувани така, че

С Т Р. 7 1

енергията, пренасяна през тези две устройства,
да не превишава енергията, която могат да издържат без повреди защитните устройства откъм
страната на товара и проводниците, защитавани
от тези устройства.
4.5.2. За кабели и изолирани проводници
времето за изключване на пълния ток на късо
съединение в която и да е точка на веригата не
трябва да превишава времето, в течение на което
се достига допустимата температура на изолацията на проводниците. За защитни устройства
с време на сработване, по-малко от 0,1 s, при
значителна асиметрия на тока, за токоограничаващите защитни устройства k 2 S 2 трябва да
бъде по-голямо от стойността I 2t, обявена от
производителя за защитното устройство.
За къси съединения с продължителност до 5 s
времето t, през което даден ток на късо съединение ще доведе до повишаване на температурата
на изолацията на проводниците от най-високата
допустима температура в нормален режим на
работа до граничната температура, може да се
изчисли по формулата:
t = (k * S/I)2 ,
(3)
където
t е продължителността, s;
S – площта на напречното сечение, mm 2;
I – ефективната стойност на действителния
ток на късо съединение, А;
k – коефициентът, който отчита специфичното съпротивление, температурния коефициент
на изменение на специфичното електрическо
съпротивление и топлоемкостта на материала
на проводника и съответните начални и крайни
стойности на температурата; за най-често употребяваните типове изолации на проводници
стойностите на k за линейни проводници са
дадени в следващата таблица.

Стойности на коефициента k за проводници
Характеристика на
проводника и условия на неговото
използване

Материал на изолацията
PVC
Термопластична

Напречно сечение на
≤ 300 > 300
проводника, mm 2
Начална температура, °С
К ра й на т ем перат ура, °С

Минерална
PVC
EPR, XLPE Каучук 60 °С
Термопластична
ТермоТермоPVC
Без
90 °С
реактивна
реактивна
обвивка обвивка
≤ 300

70

> 300
90

90

60

70

105

160

140

160

140

250

200

160

250

– мед

1

103

100

86

143

141

115

135 – 115а

– алуминий

15

68

66

57

94

93

– оловни спойки

76

– медни сплави

115

Материал на проводника:

а

Тази стойност се използва за кабели без обвивка, достъпни за допиране.
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5. Координация между защитата срещу претоварване и защитата срещу късо съединение
5.1. Защита посредством общо устройство
Защитно устройство, което трябва да осигурява защита срещу претоварване и срещу късо
съединение, трябва да отговаря на изискванията
на т. 3 и 4.
5.2. Защита посредством използване на отделни устройства
Изискванията на т. 3 и 4 се прилагат съответно
за устройствата за защита срещу претоварване и
за устройствата за защита срещу късо съединение.
Характеристиките на устройствата трябва да
са съгласувани така, че енергията, пренасяна
през устройството за защита срещу къси съединения, да не превишава енергията, която може
да издържи без повреда устройството за защита
срещу претоварване.
6. Ограничаване на свръхтоковете чрез характеристиките на захранващия източник
Проводниците се считат за защитени срещу
претоварване и срещу късо съединение, когато
са присъединени към източник, който не може
да осигурява ток, по-голям от продължително
допустимия ток на проводниците (например
звънчеви трансформатори, някои заваръчни преобразуватели и някои видове термоелектрични
преобразуватели).“

§ 17. Приложение № 4 към чл. 40, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 40, ал. 2

Защита срещу пренапрежения от атмосферен
и от комутационен произход
Това приложение въвежда съществените текстове от международния стандарт IEC 60364-4443:2013 „Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-44: Защити за безопасност – Защита
срещу напреженови и електромагнитни смущения – Точка 443: Защита срещу пренапрежения
от атмосферен и от комутационен произход“.
В него са определени общите мерки за защита
срещу пренапрежения от атмосферен произход,
предавани чрез електрозахранващата мрежа,
включително попадения на мълнии върху отдалечени участъци на мрежата, както и срещу
пренапрежения от комутационен произход.
Изискванията на това приложение не се прилагат за преходни пренапрежения, причинени от
преки или в непосредствена близост до сградата
попадения на мълнии, за които се прилагат
нормативните актове за мълниезащита.
1. Общи положения
По принцип комутационните пренапрежения
са по-ниски от преходните пренапрежения от
атмосферен произход, поради което изискванията, отнасящи се до защита срещу преходни
пренапрежения от атмосферен произход, обикновено осигуряват и защитата от комутационни
пренапрежения. Когато няма предвидена защита
срещу преходни пренапрежения от атмосферен
произход, може да е необходимо осигуряване на
защита срещу комутационни пренапрежения.
Изискванията за защита срещу преходни
пренапрежения от атмосферен произход в това
приложение не покриват изискванията към мрежите за пренос/предаване на данни.
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Стойностите на преходните пренапрежения
от атмосферен произход зависят от вида на захранващата мрежа (подземна или въздушна), от
евентуалното наличие на устройство за защита
срещу пренапрежения в началото на уредбата и
от нивото на напрежение на захранващата мрежа.
По отношение на преходните пренапрежения
от атмосферен произход не се прави разграничение между заземени и незаземени мрежи.
2. Контрол на пренапреженията
За щ и та с рещ у п реход н и п рена п режен и я
трябва да бъде осигурена, когато последиците
от пренапрежение могат да засягат:
а) грижа за човешки живот, например услуги по безопасност, съоръжения за медицинска
помощ;
б) обществени услуги и културно наследство,
например загуба на обществени услуги, IT центрове, музеи;
в) комерсиална или индустриална дейност,
например хотели, банки, индустриални предприятия, магазини, ферми и др.
Мълниезащита съгласно специалната нормативна уредба трябва да бъде приложена, когато
последиците от пренапрежения засягат:
а) конструкции с риск от експлозия;
б) сгради, щетите в които могат да засегнат
околни структури или околната среда (например
химически или радиоактивни емисии).
За всички други случаи трябва да се извърши
оценка на риска, за да се определи дали е необходима защита срещу преходни пренапрежения.
Ако не се извърши оценка на риска, електрическата уредба трябва да бъде снабдена със защита
срещу преходни пренапрежения с изключение на
случаите, когато общата стойност на уредбата
и оборудването є не оправдава такава защита.
Осигуряването на защита срещу комутационни пренапрежения може да бъде необходимо
в случаите, когато е вероятно оборудването да
предизвика комутационни пренапрежения или
смущения, превишаващи стойностите според
категорията за пренапрежение на уредбата.
3. Метод за оценяване на риска
Нивото на приемане на риска (R AL) се използва, за да се определи дали е необходима
защита срещу преходни пренапрежения от атмосферен произход.
Ако R AL ≥ 1000, не е необходима защита
срещу преходни пренапрежения от атмосферен
произход.
Ако 1 ≤ R AL < 1000, е необходима защита
срещу преходни пренапрежения от атмосферен
произход.
Ако R AL < 1, защитата срещу преходни пренапрежения от атмосферен произход трябва да
бъде осигурена съобразно нормативната уредба
за мълниезащита.
R AL се определя от:
а) Ng – средногодишният брой мълнии на
1 km 2 за година, за местонахождението на захранващия електропровод и присъединената сграда;
б) Lp, пресметнато по формулата:
Lp = 2*L PAL + L PCL + 0,4 L PAH + 0,2 L PCH ,
където
L PAL е дължината (km) на въздушна линия
ниско напрежение;
L PAH – дължината (km) на въздушна линия
високо напрежение;
L PCL – дължината (km) на подземен кабел
ниско напрежение;
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L PCH – дължината (km) на подземен кабел
високо напрежение.
Общата дължина (L PAL + L PCL + L PAH + L PCH)
се ограничава до:
– един километър или,
– разстоянието от първото устройство за
защита от пренапрежение, инсталирано в захранващата мрежа до входа на уредбата.
Приема се по-малкото от двете разстояния.
Когато дължините в разпределителната електрическа мрежа не са известни, дължината L PAL
се приема като 1 km и Lp става в най-лошия
случай на 1;
в) местоположението на уредбата (градска,
крайградска или селска среда).
Илюстрация към метода за оценяване на
риска е показана на фигура П4.1.

Фигура П4.1. Илюстрация към метода за оценяване на риска
Стойността на R AL се изчислява съобразно
таблица П4.1.
Таблица П4.1

Местоположение на уредбата
Селска и крайградска среда
Градска среда

RAL
85/(Lp*Ng)
850/(Lp*Ng)

4. Класификация на издържани импулсни
напрежения (категории на пренапрежение)
4.1. Цел на класификацията на издържани импулсни напрежения (категории на пренапрежение)
Категориите на пренапрежение са определени с цел координиране на изолацията и класификацията на оборудването по отношение на
издържано импулсно напрежение е представена
в таблица П4.2.
Издържаното импулсно напрежение за съответното оборудване или на част от него е
определено от производителя на оборудването,
като характеризира способността на неговата
изолация да издържа пренапрежения. Издържаното импулсно напрежение се използва за
класифициране на електрооборудване, захранвано с електроенергия пряко от електрическа
уредба, ниско напрежение, като категория на
пренапрежение. Издържаните импулсни напрежения за електрооборудване, подбрано според
номиналното напрежение, са представени, за да
се разграничат различните нива на оборудването
по отношение осигуряване на непрекъснатост
на услугата и приемлив риск от неизправност.
Контрол на пренапрежението в съответната
уредба или част от нея, базиран само на издържаното импулсно напрежение, може да е
недостатъчен, защото:
а) преходните пренапрежения, предадени от
електроразпределителната мрежа в повечето
уредби, не са значително отслабени по направлението на потреблението на тока; координация
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на изолацията може да бъде постигната в цялата
уредба от защитата на оборудването от преходно
пренапрежение, отговарящо на класифицираното
издържано импулсно напрежение, намалявайки
риска от неизправност до приемливо ниво;
б) в уредби, захранвани от изцяло подземни
електроразпределителни мрежи, които не включват въздушни линии, е факт, че катодни токове и
частични токове на мълния се разпространяват
чрез подземните кабели;
в) оборудването често е свързано с две различни услуги, например електропровод или линия
за пренос/предаване на данни; практическият
опит показва, че при такъв вид оборудване се
получават много свързани щети.
Във всички случаи е необходимо да се отчете
устойчивостта на пренапрежения на най-чувствителното електрооборудване, да се осигури
защита, особено когато продължителната/непрекъсваемата работа на оборудването има
изключително значение.
4.2. Издържани импулсни напрежения на
оборудване и категории на пренапрежение:
а) оборудване, отговарящо на категория на
пренапрежение IV с издържано импулсно напрежение не по-малко от стойността, определена
в таблица П4.2, е подходящо за използване при
или около началото на уредбата, например при
главното разпределително табло; оборудването
от категория IV има много висока способност
да издържа импулсно напрежение, предоставяйки необходимата висока степен на надеждност;
примери за такова оборудване са електромерите
и главните устройства за защита от свръхток;
б) оборудване, отговарящо на категория на
пренапрежение III с издържано импулсно напрежение не по-малко от стойността, определена
в таблица П4.2, е подходящо за използване във
фиксираните инсталации по посока потреблението
на енергия, включително и главното разпределително табло, предоставяйки висока степен на
наличност; примери за такова оборудване са
разпределителни табла, прекъсвачи, електрически
инсталации, включително и кабели, събирателни
шини, разпределителни кутии, ключове, контакти във фиксираната инсталация и оборудване
за индустриална употреба, както и друг вид
оборудване, например стационарни двигатели
с постоянна връзка с фиксираната инсталация;
в) оборудване, отговарящо на категория на
пренапрежение II с издържано импулсно напрежение не по-малко от стойността, определена в
таблица П4.2, е подходящо за използване като
връзка с фиксираната електрическа инсталация,
предоставяйки обикновена степен на разполагаемост, каквато е необходима за обикновеното
електрооборудване; пример за такова оборудване
са домакински уреди и подобни товари;
г) оборудване, отговарящо на категория на пренапрежение I с издържано импулсно напрежение
не по-малко от стойността, определена в таблица
П4.2, е подходящо единствено за използване във
фиксирани инсталации на сгради, където са приложени мерки за защита извън оборудването – за
да се ограничи преходното пренапрежение на
съответното ниво; примери за такова оборудване
са компютри, домашна електроника, т.е. оборудване, което няма да бъде директно свързано с
обществената електроразп ределителна мрежа.
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Таблица П4.2

Издържано импулсно напрежение, предписано за електрооборудване
Издържано импулсно напрежение, kV*, предписано за:
Категория по пре- Категория по пренанапрежение IV
прежение III
(оборудване с мно- (оборудване с високо
Номинално
го високо издър издържано импулсно
напрежение на
жано импулсно
напрежение)
уредбата, V
напрежение)
Например
електромери, системи за телеконтрол

Категория по прена- Категория по препрежение II
напрежение I
(оборудване с нор(оборудване с ремално издържано
дуцирано издъримпулсно напрежано импулсно
жение)
напрежение)

Например
Например
разпределителни таббитови уреди,
ла, прекъсвачи, щеп- електрои нструменти
селни съединения

Например
чувствително
електронно
оборудване

120/208
127/220

4

2,5

1,5

0,8

230/400
277/480

6

4

2,5

1,5

400/690

8

6

4

2,5

1000 променливо

12

8

6

4

8

6

1500 постоян
но

* Това напрежение се прилага между тоководещи проводници и защитен проводник PE.
За схеми IT с напрежение 220 – 240 V се използва редът за 230/400 V от таблица П4.2, което се
определя от напрежението спрямо земя при земно съединение на една фаза.“
§ 18. Приложение № 5 към чл. 41, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 41, ал. 2
Безопасност на електрически инсталации
Това приложение въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-5-52:2011 „Електрически уредби за
ниско напрежение. Част 5-52: Проектиране и
изграждане на електрооборудване – Електрически инсталации“.
В това приложение са определени изисквания
при проектирането и изграждането на електрически инсталации, като е отдадено специално
внимание на безопасността.
1. Общи изисквания
1.1. Проектирането и начинът за изграждане
на електрически инсталации по отношение на
типа на използваните проводници или кабели
трябва да бъде съгласно Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 92
от 2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.), като се отчитат
външните въздействия и с отчитане на външните
въздействия съгласно т. 2.
1.2. Начинът за разполагане на електрически
инсталации по отношение на конкретното място
на инсталиране трябва да е съгласно Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии. Допускат
се и други начини за разполагане на кабели,
проводници и шини, при условие че изцяло

отговарят на изискванията в проекта за електрическата уредба.
1.3. Продължителният допустим ток на натоварване за електрическите инсталации, с отчитане
на начина за инсталиране, се определя съгласно
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
1.4. Шинни инсталационни системи и захранващи електрически инсталации се проектират и
инсталират съгласно инструкциите на производителя, като се отчитат външните въздействия.
1.5. Електромагнитни въздействия на промен ливотокови вериги (предот вратяване на
вихрови токове)
1.5.1. Проводниците на променливотоковите
вериги, инсталирани във феромагнитни обвивки,
трябва да са разположени така, че всички проводници на всяка верига, включително защитният
проводник на всяка верига, да са разположени в
една и съща обвивка. Когато такива проводници влизат в стоманена обвивка, те трябва да са
разположени така, че всички проводници общо
да са обхванати от феромагнитните материали.
1.5.2. Еднож илни кабели, бронирани със
стоманена тел или стоманена лента, не трябва
да се използват за променливотокови вериги.
Препоръчва се използване на алуминиева броня.
1.6. Тръбни системи, кабелни канални системи, кабелни инсталационни системи, системи
кабелни лавици и системи кабелни скари за
полагане на кабели
В една тръбна система се допускат няколко
вериги, разпределени в отделения на кабелна
канална система или на кабелна инсталационна
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система, при условие, че всички проводници са
изолирани за наличните най-високи номинални
напрежения в мястото на инсталиране.
Тръбните системи, кабелните канални системи или кабелните инсталационни системи и
системите кабелни лавици и системите кабелни
скари за полагане на кабели трябва да отговарят
на изискванията на съответните продуктови
стандарти.
1.7. Разполагане на няколко вериги в един кабел
Допуска се разполагане на няколко вериги в
един кабел при условие, че всички проводници са
изолирани за наличните най-високи номинални
напрежения.
1.8. Разполагане на вериги
1.8.1. Проводниците от една верига не трябва
да се разпределят в различни многожилни кабели, тръбни системи, кабелни канални системи
или кабелни инсталационни системи. Това не се
изисква, когато повече многожилни кабели са
инсталирани в паралел. Когато повече многожилни кабели са инсталирани в паралел, всеки
кабел трябва да съдържа по един проводник за
всяка фаза и за неутралата, ако има такава.
1.8.2. Използването на общ неутрален проводник за няколко главни вериги не се разрешава.
Въпрек и това еднофазни променливотокови
крайни вериги може да бъдат образувани от един
линеен проводник и неутралния проводник на
една многофазна променливотокова верига, която
е само с един неутрален проводник, при условие,
че разположението на веригите е разпознаваемо.
Такава многофазна верига трябва да може да
бъде разделяна посредством устройство, което
разделя всички проводници под напрежение.
1.8.3. Когато изводите на няколко вериги са
свързани в една разклонителна кутия, клемите
за всяка верига трябва да бъдат отделени чрез
изолационни прегради, освен когато се използват
специални съединителни устройства.
1.9. Използване на гъвкави кабели или шнурове
1.9.1. Гъвкав кабел може да бъде използван
за неподвижни електрически инсталации, когато
са изпълнени изискванията на това приложение.
1.9.2. Електрооборудване, предназначено да
бъде премествано по време на използване, трябва
да бъде свързано с гъвкави кабели или шнурове,
освен когато се захранва чрез контактни релси
или шини.
1.9.3. Електрооборудване, което е предвидено
за неподвижно инсталиране и което се премества
временно за целите на свързване, почистване и
др. (например печки или изделия за скрит монтаж
на инсталации в изкуствени подове), трябва да
бъде свързано с гъвкави кабели или шнурове.
1.9.4. Гъвкави тръбни системи могат да бъдат
използвани за защита на гъвкави изолирани
проводници.
1.10. Инсталиране на изолирани проводници
без обвивка (шланг)
Изолирани проводници без обвивка (шланг)
за неподвижни електрически инсталации при
инсталирането трябва да бъдат затворени в тръба,
кабелна канална система или по друг подходящ
начин. Това изискване не се прилага за защитни
проводници съгласно приложение № 7.
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2. Проектиране и изграждане на електрически инсталации съобразно външни въздействия
При проектирането и изграждането трябва да
се осигурява защита срещу очакваните външни
въздействия във всички части на електрическите инсталации. Особено внимание трябва да се
обръща на местата с промени в направлението,
напречното сечение, както и на местата, в които
проводниците навлизат в електрооборудването.
За осигуряване на безопасността, сигурността
и надеждността съобразно вида на въздействията
се прилагат дадените по-долу изисквания.
2.1. Температура на околната среда (код A A)
2.1.1. Електрическите инсталации трябва да
се проектират и изграждат така, че да бъдат
подходящи за всяка температура между най-високата и най-ниската температура на околната
среда за съответното място и да е сигурно, че
граничната температура при нормална работа
и граничната температура в случай на повреда
няма да бъдат превишени.
2.1.2. Компонентите на електрически инсталации, включително кабели и инсталационни
изделия, трябва да се инсталират или обработват при температури в границите, определени в
съответните продуктови стандарти или както е
посочено в инструкциите на производителите.
2.2. Външни източници на нагряване
2.2.1. За защита на електрическите инсталации
от вредното въздействие на нагряване от външни източници трябва да се използват един или
повече от дадените по-долу методи или други
методи с равностойна ефективност:
а) топлинна защита;
б) разполагане на достатъчно отстояние от
източник на нагряване;
в) избор на компонентите на електрическата
инсталация с оглед на допълнителното прегряване, което може да се получи;
г) усилване на изолационния материал в
мястото, например чрез изолационна обвивка,
устойчива на нагряване.
Нагряването от външни източници може да е
чрез излъчване, конвекция или топлопроводимост
и да е причинено, например от:
– системи за топла вода;
– отоплителни уреди и осветители;
– производствени процеси;
– материали, които са добри проводници на
топлина;
– слънчево лъчение върху електрическата
инсталация или нейната обкръжаваща среда.
2.3. Наличие на вода (код AD) или висока
влажност (код AB)
2.3.1. Електрическите инсталации се проектират и изграждат така, че да не се получава
никакво увреждане от кондензация или проникване на вода. В комплектувано състояние
електрическите инсталации трябва да имат степен на защита IP, съответстваща на условията
в конкретното място.
2.3.2. Когато има условия в електрическите
инсталации да се събира вода или да се образува
конденз, трябва да се вземат подходящи мерки
за тяхното отстраняване.
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2.3.3. Когато електрическите инсталации може
да бъдат подложени на въздействия на водни
вълни код (код AD6), защитата срещу механични
увреждания трябва да се осигурява с един или с
повече от начините по т. 2.6, 2.7 и 2.8.
2.4. Наличие на твърди чужди тела (код AE)
2.4.1. Електрическите инсталации се проектират и изграждат така, че опасността, произтичаща от проникване на чужди твърди тела, да е
минимална. В комплектувано състояние електрическите инсталации трябва да имат степен на
защита IP, съответстваща на конкретното място.
2.4.2. На места, където има значителни количества прах (код AE4 – АЕ6), трябва да се вземат
допълнителни мерки за предотвратяване натрупването на прах или други вещества в количества,
които могат да повлияят неблагоприятно на
топлоотдаването от електрическите инсталации.
2.5. Наличие на корозионни вещества или
замърсители (код AF)
2.5.1. При наличие на корозионни вещества
или замърсители, включително вода, които могат
да доведат до корозия или влошаване, частите от
електрически инсталации, които могат да бъдат
засегнати, трябва да са подходящо защитени или
произведени от материали, устойчиви на такива
въздействия.
2.5.2. Различни метали, които при контакт
могат да породят електролитен ефект, не трябва
да бъдат поставяни в контакт един с друг, освен
ако са взети специални мерки за избягване на
последствията от такъв контакт.
2.5.3. Материали, които могат да причинят
взаимно или поотделно влошаване или опасно
разрушаване, не трябва да бъдат поставяни в
контакт един с друг.
2.6. Механични въздействия – удари (код AG)
2.6.1. Електрическите инсталации се проектират и изграждат така, че да се сведе до минимум всяко възможно увреждане по причина на
механични натоварвания, например при удар,
проникване или притискане по време на инсталиране, използване или поддържане.
2.6.2. При неподвижно инсталирани електрически инсталации, когато може да се получат
средни удари (код AG2) или значителни удари
(код AG3), трябва да бъде осигурена защита
посредством:
– механичните характеристики на електрическите инсталации, или
– подходящ избор на място, или
– предоставяне на допълнителна местна или
обща механична защита, или
– чрез всяка възможна комбинация на горните
мерки за защита.
2.6.3. Кабели, разположени под пода или над
тавана, трябва да се инсталират така, че да не
могат да бъдат увредени при контакт с пода или
тавана или с техни елементи.
2.6.4. Предвидената степен на защита на
електрооборудването трябва да се поддържа след
инсталиране на кабелите и/или проводниците.
2 .7. Мех а н и ч н и в ъ здейс т ви я – ви бра ц и и
(код AH)
2.7.1. Електрически инсталации, поддържани
от или закрепени към конструкции на обзавеж-
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дане, подложени на средни вибрации (код AH2)
или на значителни вибрации (код AH3), трябва
да бъдат пригодни за такива условия, особено
когато се отнася за кабели и кабелни съединения.
2.7.2. Неподвижни електрически инсталации на окачено електрооборудване, например
осветители, трябва да се свързват чрез кабели
с гъвкави жила. Когато не се очаква да се получат вибрации или премествания, може да се
използват кабели с масивни жила.
2.8. Други механични натоварвания (код AJ)
2.8.1. Електрическите инсталации се проектират и изграждат така, че по време на инсталиране, използване или поддържане да се
избягва увреждането на кабели, на изолирани
проводници и на техните изводи.
Използването на смазк и, съдържащи силиконово масло, при изтеглянето на кабели и
проводници през тръбни системи, канални системи, инсталационни системи, кабелни лавици
и кабелни скари за полагане на кабели не се
разрешава.
2.8.2. Вграждани в конструкции тръбни системи или кабелни канални системи, различни от
предварително подготвени тръбни комплектни
единици, проектирани специално за уредбата,
трябва да бъдат напълно изградени между точките за достъп, преди да бъде изтеглен който и
да е изолиран проводник или кабел.
2.8.3. Радиусът на всеки завой в електрическите инсталации трябва да е избран така, че
проводниците или кабелите да не получават
увреждания и изводите да не са подложени на
механично натоварване.
2.8.4. Когато проводниците или кабелите не
са непрекъснато в закрепено положение поради
начина за инсталиране, те трябва да се закрепват
посредством подходящи средства на подходящи
отстояния така, че проводниците или кабелите
да не се увреждат поради собствената си маса
или поради електродинамичните сили при ток
на късо съединение.
2.8.5. Когато електрическите инсталации са
подложени на постоянно усилие на опън (например от своята собствена маса при вертикално
инсталиране), трябва да се проектират подходящи
типове кабели или проводници със съответно
напречно сечение и начин на монтаж, за да не
се получават увреждания от нежелани усилия
на опън.
2.8.6. Кабелните системи, предназначени за
прокарване или изтегляне на кабели или проводници, трябва да имат подходящи средства
за достъп, които позволяват да бъде извършено
прокарването или изтеглянето.
2.8.7. Електрическите инсталации, вградени в
подове, трябва да са защитени достатъчно, за да
се предотврати увреждане, което може да бъде
причинявано при предвидено използване на пода.
2.8.8. Електрическите инсталации, които са
здраво закрепени или вградени в стени, трябва
да се инсталират хоризонтално, вертикално или
успоредно на ръбовете на стените в съответните
помещения. Електрическите инсталации в тавани или в подове може да следват най-късото
възможно трасе.
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2.8.9. Електрическите инсталации трябва да
се инсталират така, че да се избягват механични
натоварвания на проводниците и съединенията.
2.8.10. Кабели, тръби или канали, които са
вкопани в земята, трябва или да са осигурени
със защита срещу механични увреждания, или
да се вкопават на дълбочина, която намалява до
минимум риска от такова увреждане. Вкопаните
кабели трябва да бъдат маркирани чрез кабелното покритие или с подходяща маркировъчна
лента. Вкопаните тръби и канали трябва да са
идентифицирани по подходящ начин.
2.8.11. Опорите и обвивките на кабели и изо
лирани проводници не трябва да имат остри
ръбове, които могат да предизвикат увреждания.
2.8.12. Средствата за закрепване не трябва да
увреждат кабелите и проводниците.
2.8.13. Кабели, шини и други проводници,
които минават през удължаващи съединения,
трябва да бъдат проектирани и изпълнени така,
че очакваните премествания да не причиняват
увреждане на електрообзавеждането.
2.8.14. Когато електрическите инсталации
преминават през неподвижни участъци, те трябва
да бъдат защитени срещу механични увреждания,
например кабели с метални екрани или с броня
или чрез използване на тръби или втулки.
2.9. Наличие на флора и/или плесени (код AK)
Когато е установено от опит или се очаква
условията да предполагат опасност за наличие
на флора и/или развитие на плесени (код AK2),
електрическите инсталации трябва да се проектират съобразно опасността или трябва да бъдат
взети специални мерки за защита.
2.10. Наличие на фауна (код AL)
Когато е установено от опит или се очаква
условията да предполагат опасност за наличие
на фауна (код AL2), електрическите инсталации
трябва да са съответно проектирани или да бъдат
взети специални мерки за защита, например чрез:
– механичните характеристики на електрическите инсталации, или
– подходящ избор на място, или
– осигуряване на допълнителна локална или
обща защита, или
– чрез каквато и да е комбинация от горните
мерки.
2.11. Слънчева радиация (код AN) и ултравиолетови лъчения
Когато е установено от опит или се очаква значителна слънчева радиация (код AN2)
или ултравиолетово лъчение, електрическите
инсталации трябва да са проектирани и изградени съобразно условията или трябва да бъде
осигурено подходящо екраниране. Може да е
необходимо да се вземат специални предпазни
мерки за електрообзавеждане, подложено на
єонизиращи лъчения.
2.12. Сеизмични ефекти (код AP)
2.12.1. Електрическите инсталации трябва
да са проектирани и изградени с отчитане на
сеизмичните опасности в мястото на електрическата уредба.
2.12.2. Когато са налични опасности от слаби
сеизмични ефекти (код AP2) или средни и силни
сеизмични ефекти (кодове АР3 и АР4), трябва
да се обръща специално внимание на:
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– закрепването на електрическите инсталации
към конструкцията на сградата;
– съединенията между неподвижно положените проводници и всички елементи на основното
електрооборудване, които трябва да са избрани
според необходимата гъвкавост.
2.13. Вятър (код AR)
Прилагат се т. 2.7 – вибрации (код AH), и
т. 2.8 – други механични натоварвания (код AJ).
2.14. Характеристики на обработвани или
складирани материали (код BE)
В условия с пожарна опасност (код ВЕ2) и
с експлозивна опасност (код ВЕ3) се прилагат
изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар и специфичните мерки за минимизиране на разпространението на огън при проектиране и изграждане
на електрически инсталации в т. 7.
2.15. Конструкция на сградите (код CB)
2.15.1. Когато има рискове поради подвижност
на конструкцията на сградата (код CB3), проектираните кабелни опори и защитни системи трябва
да могат да понасят относително разместване,
така че проводниците и кабелите да не са подложени на превишено механично напрежение.
2.15.2. За гъвкави или нестабилни конструкции
(код CB4), които могат да бъдат подложени на
движения (колебания), трябва да се използват
гъвкави електрически инсталации.
3. Допустим продължителен ток на натоварване
3.1. Токът, който провежда всеки проводник
за продължителни периоди при нормална работа,
не трябва да води до превишаване на допустимите гранични температури. Това изискване се
изпълнява при прилагане на таблица П5.1 съобразно видовете изолация, дадени в тази таблица.
Стойностите на допустимия продължителен ток
на натоварване трябва да се избират съгласно
т. 3.2 или определят съгласно т. 3.3.
Таблица П5.1
Максимални работни температури за видове
изолации
Вид на изолацията
Термопластична (PVC)
Термореактивна (XLPE или EPR
каучук)
Минерална (с термопластично (PVC)
покритие или без изолация, подложени на допир)

Гранични
температури a, d °C
70 на проводника
90 на
провод
ника b
70 на обвивката

Минерална (без изолация, непод105 на обложени на допир и без контакт с
вивката b, c
горими материали)
Максимално допустимите температури на проводника, дадени в таблица П5.1, са взети от IEC
60502 и IEC 60702.
b
Когато проводникът функционира при температура, превишаваща 70 °C, трябва да се установи
дали електрооборудването, свързано с проводника,
е способно да понесе температурата, получена в
съединението.
a
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За кабели с минерална изолация може да бъдат
допустими по-високи работни температу ри в
зависимост от обявената температура за кабела,
неговите клеми, условията на околната среда и
различни външни въздействия.
d
За сертифицирани проводници или кабели може
да се прилага максимална гранична стойност на
температурата при работа съгласно спецификацията на производителя.
c

Забележка 1. В таблицата не са включени всички
видове кабели.
Забележка 2. За шинни, захранващи и осветителни
системи допустимият продължителен ток на натоварване е определен в продуктовите стандарти.
Забележка 3. За граничните стойности на температурата за други видове изолация се прилагат
данните от спецификациите на производителя.

3.2. Изискването на т. 3.1 се приема за изпълнено, когато токът за изолирани проводници
и кабели без броня не превишава съответните
стойности, избрани от таблиците на производителите, при спазване на приложимите корекционни
коефициенти.
3.3. Подходящите стойности на допустимия
продължителен ток на натоварване могат да бъдат
определени чрез документацията на производителите, чрез изпитване или чрез изчисляване
по апробиран метод. Когато е необходимо, се
отчитат характеристиките на товара и, за вкопани
кабели, ефективното топлинно съпротивление
на почвата.
3.4. Температура на околната среда е температурата на обкръжаващата среда, когато разглежданите кабели или изолирани проводници
не са натоварени.
3.5. Групи, съдържащи повече от една верига
За групи изолирани проводници или кабели,
които имат една и съща максимална работна
температура, са приложими редуциращи коефициенти, определени в специа лизираната
литература.
За групи, съдържащи кабели или изолирани
проводници, с различни максимални работни
температури, допустимият продължителен ток
на натоварване на всички кабели или изолирани
проводници в групата трябва да се базира на
най-ниската максимална работна температура
на всеки кабел в групата заедно с подходящия
намаляващ коефициент за групата.
Когато при известни работни условия кабел
или изолиран проводник се очаква да провежда ток не по-голям от 30 % от неговия групов
допустим продължителен ток на натоварване,
той може да бъде пренебрегнат при определяне
на редуциращия коефициент за останалата част
от групата.
3.6. Брой на натоварените проводници
3.6.1. В дадена верига се разглеждат само
проводниците, които провеждат тока на товара.
Когато се предполага, че проводниците в многофазни вериги провеждат балансирани токове, не
е необходимо да се отчитат свързаните неутрални
проводници. При тези условия за четирижилен
кабел се определя същия продължителен допус-
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тим ток на натоварване както за трижилен кабел
със същото напречно сечение за всеки линеен
проводник. Четири- или петжилни кабели може
да имат по-високи допустими продължителни
токове на натоварване, когато са натоварени
само три проводника.
Това не е приложимо, когато са налични
съставящи на трети хармоник или кратни на
3, представящи пълно хармонично изкривяване
(THD), по-голямо от 15 %.
3.6.2. Когато неутралният проводник в многожилен кабел провежда ток поради несиметричност в натоварването на линейните проводници,
прегряването поради тока в неутралата се компенсира чрез намаляване на топлината, генерирана
от един или повече от линейните проводници.
В този случай неутралният проводник трябва да
се избира съобразно най-големия ток на линеен
проводник.
Във всички случаи неутралният проводник
трябва да има напречно сечение, осигуряващо
съответствие с т. 3.1.
3.6.3. Когато неутралният проводник провежда ток без съответно намаляване на товара на
линейните проводници, той трябва да бъде взет
предвид при установяване на продължителния
допустим ток на натоварване на веригата. Такива
токове може да бъдат причинени от значително
наличие на трети хармоник в тока на трифазни вериги. Когато наличието на хармонични
съставящи е по-голямо от 15 % от основния
линеен ток, напречното сечение на неутралния
проводник не трябва да бъде по-малко от това
на линейните проводници.
3.6.4. Проводници, които изпълняват функцията само на защитни проводници (PE проводници)
не трябва да се разглеждат. PEN проводниците
трябва да се разглеж дат както неу тралните
проводници.
3.7. Проводници в паралел
Когато два или повече линейни проводници
или PEN проводници са свързани в паралел,
трябва да се прилага или условието на буква
„а“, или условието буква „б“:
a) трябва да се вземат мерки за постигане на
еднакъв ток на товара, разпределян между тях.
Това изискване се приема за изпълнено, когато
проводниците са от един и същ материал, имат
равни напречни сечения, имат приблизително
равни дължини и нямат разклонени вериги по
дължината си, и или
– паралелните проводници са многожилни
кабели или са усукани едножилни кабели или
са изолирани проводници, или
– паралелните проводници са неусукани едножилни кабели или са изолирани проводници,
разположени във форма на триъгълник или в
една плоскост, и са с напречно сечение, по-малко
от или равно на 50 mm 2 за мед или 70 mm 2 за
алуминий, или
– когато паралелните проводници са неусукани едножилни кабели или изолирани проводници,
разположени във форма на триъгълник или в една
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плоскост, и са с напречно сечение, по-голямо
от 50 mm 2 за мед или 70 mm 2 за алуминий, се
прилага подходящо групиране и разполагане на
различните фази или полюси;
или
б) специално внимание трябва да се обърне
на разпределянето на тока на товара, за да отговаря на изискванията по т. 3.1.
Тази подточка не изключва използването на
крайна верига под формата на пръстен със или
без отклонения за свързвания.
Когато не може да се постигне подходящо
разпределяне на тока или когато четири или
повече проводници са свързани в паралел, трябва
да се използват шинни инсталационни системи.
3.8. Промяна на условията на инсталиране
по дължината на проводниците.
Когато разсейването на топлина е различно
в една част спрямо други части от трасето на
проводника, допустимият продължителен ток
на натоварване трябва да се определя съобразно
най-неблагоприятните условия по трасето на
проводника.
3.9. Едножилни кабели с метално покритие
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Мета лните обвивк и и/или немагнитните
брони на едножилни кабели в една и съща
верига трябва да са свързани заедно в двата
края на тяхното общо трасе. Алтернативно, за
да се повиши допустимият продължителен ток
на натоварване, обвивките или бронята на такива кабели с напречно сечение, превишаващо
50 mm 2 , и нетокопроводима външна обвивка
могат да бъдат свързани заедно в една точка от
тяхното общо трасе с подходяща изолация при
несвързаните краища, в този случай дължината
на кабелите от точката на свързване трябва да
бъде ограничена така, че напреженията от обвивката и/или бронята към земя да не пораждат:
a) корозия, когато кабелите провеждат техния пълен ток на натоварване, например чрез
ограничаване на напрежението на 25 V, и
б) опасност или увреждане на имущество, когато кабелите провеждат ток на късо съединение.
4. Напречно сечение на проводници
4.1. По меха н и ч н и п ри ч и н и на п реч но т о
сечение на линейните проводници в променливотокови вериги и линейни проводници в постояннотокови вериги трябва бъде не по-малко
от стойностите, дадени в таблица П5.2.
Таблица П5.2

Минимални напречни сечения на проводници
Видове електрически инсталации

Предназначение на
веригите

Проводник
Материал

Неподвижни Кабели и изолирани С и лови и осве т и т ел н и Мед
инсталации проводници
вериги
Алуминий
Вериги за сигнализация
Мед
и за управление
Неизолирани провод- Силови вериги
ници

Напречно сечение,
mm 2
1,5
Съобразно продуктовия стандарт за кабела
0,5

Мед

10

Алуминий

16

Вериги за сигнализация
Мед
и за управление
Свързвания с гъвкави изолирани За специално приложение Мед
проводници и кабели

4
Както е определено в
продуктовия стандарт

За всякакво друго приложение

0,75

Вериги със свръхниско
напрежение за специално
приложение

0,75

4.2. Напречно сечение на неутрален проводник
4.2.1. Напречното сечение на неутрален проводник трябва да е най-малко равно на напречното
сечение на линейните проводници:
а) в еднофазни вериги с два проводника, каквото и да е напречното сечение на проводниците;
б) в многофазни вериги, където напречното сечение на линейните проводници е по-малко от или
равно на 16 mm 2 от мед или 25 mm 2 от алуминий;
в) в трифазни вериги с възможност да провеждат токове на трети хармоник и на нечетните хармоници, кратни на 3, като общото хармонично изкривяване е между 15 % и 33 %.
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4.2.2. Когато токовете на трети хармоник и на
нечетните хармоници, кратни на 3, са по-големи
от 33 % общо хармонично изкривяване, може да
се приложи увеличаване на напречното сечение
на неутралния проводник (виж т. 3.6.3).
За многожилни кабели напречното сечение
на линейните проводници трябва да е равно на
напречното сечение на неутралния проводник,
избрано за неутралата, провеждаща 1,45 × IB на
линейния проводник.
За едножилни кабели напречното сечение на
линейните проводници може да бъде по-малко
от напречното сечение на неутралния проводник,
изчислението се прави:
– за линията: при IB;
– за неутралата: при ток, равен на 1,45 IB на
линията.
4.2.3. За многофазни вериги, когато напречното
сечение на линейните проводници е по-голямо
от 16 mm 2 за мед или 25 mm 2 за алуминий,
напречното сечение на неутралния проводник
може да бъде по-малко от напречното сечение
на линейните проводници, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
а) товарът, провеждан от веригата при нормална работа, е равномерно разпределен между
фазите, а токовете на трети хармоник и на нечетните хармоници, кратни на 3, не превишават
15 % от тока на линейния проводник;
б) неутралният проводник е защитен срещу
свръхтокове;
в) напречното сечение на неутралния проводник е не по-малко от 16 mm 2 за мед или 25 mm 2
за алуминий.
5. Спадане на напрежението в електрическата
уредба на потребителя
Спадането на напрежение между началото
(входа) на електрическата уредба на потребителя
и присъединеното електрооборудване не трябва
да е по-голямо от определеното в Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.
6. Електрически съединения
6.1. С ъ ед и нен и я та меж д у п ровод н и ц и и
съединенията между проводници и друго електрооборудване трябва да бъдат осигурени за
дълготрайна електрическа непрекъснатост и да
имат подходяща механична устойчивост и защита.
6.2. При избора на средства за свързване
трябва да се отчита, когато е приложимо:
а) материалът на проводника и неговата
изолация;
б) броят и формата на жилата, образуващи
проводника;
в) напречното сечение на проводника;
г) броят на проводниците за свързване заедно.
6.3. Вси чк и съединени я т рябва да бъдат
достъпни за преглед, изпитване и поддържане
с изключение на:
а) съединителни устройства, предназначени
да бъдат вкопани в земята;
б) съединителни устройства, запълнени с
компаунд или капсуловани;
в) свързвания между студени изводи и нагревателни елементи, таванни нагреватели, подови
нагреватели и трасето на отоплителни системи;
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г) съединения, изпълнени чрез заваряване,
спояване, спояване със сплав от мед и цинк
или с изпълнени с подходящи инструменти за
притискане;
д) съединителни устройства, които са част от
електрооборудване, отговарящи на продуктовия
стандарт за съответното електрооборудване.
6.4. Когато е необходимо, трябва да се предвидят мерки за това достигнатата температура
посредством свързванията при нормална работа
да не влошава ефикасността на изолацията на
проводниците, свързани чрез тях.
6.5. И крайните, и междинните свързвания
на проводници трябва да са изпълнени в подходящи обвивки, например в съединителни кутии,
изходни кутии или в самото електрооборудване,
когато производителят е предвидил място за
тази цел. В такъв случай трябва да се използва
електрообзавеждането, когато в него са осигурени неподвижни съединителни устройства
или е предвидена възможност за инсталиране
на съединителни устройства. Изводите на проводниците на крайните вериги трябва да бъдат
разположени в обвивка.
6.6. Свързванията и местата на свързване на
кабели и проводници трябва да бъдат освободени от механични напрежения. Устройствата
за освобождаване от механични напрежения
трябва да са проектирани така, че да се избягва
всякакво механично увреждане на кабелите или
проводниците.
6.7. Когато свързванията са направени в обвивка, обвивката трябва да осигурява подходяща
механична защита и защита срещу съответните
външни въздействия.
6.8. Свързване на многожични и тънкожични
проводници.
6.8.1. За защита срещу отделянето или разпиляването на отделните жички на многожични и
тънкожични проводници трябва да се използват
подходящи клеми или краищата на проводника
трябва да бъдат подходящо обработени.
6.8.2. Спояване на целия проводников край
на многожични и тънкожични проводници се
допуска, когато се използват подходящи клеми.
6.8.3. Споен (калайдисан) край на тънкожичен проводник не се разрешава при свързване
в места на свързване, които по време на работа
са подложени на относително движение между
споените и неспоените части на проводника.
6.9. Жилата на кабели с обвивка, на които
обвивката е била отстранена, и кабели без обвивка
в края на тръбите, каналите или инсталацията
трябва да бъдат поставени в обвивка, както се
изисква от т. 6.5.
7. Избор и изграждане на електрически инсталации за свеждане до минимум на разпространението на огън
7.1. Предпазни мерки в отделение за изолиране на огън
7.1.1. Рискът от разпространение на огън
трябва да бъде сведен до минимум чрез избор
на подходящи материали и начин на изграждане.
7.1.2. Електрическите инсталации трябва да се
проектират и изпълняват така, че да не се влошават общите характеристики на конструкцията
на сградата и пожарната безопасност.
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7.1.3. Кабели и продукти, класифицирани
като неразпространяващи огън (IEC 61537 и в
следните поредици части: IEC 61084, IEC 61386
и IEC 61534), могат да бъдат инсталирани без
специални предпазни мерки. Други продукти,
които отговарят на продуктови стандарти, които имат подобни изисквания за устойчивост
на разпространението на огън, могат да бъдат
инсталирани без специални предпазни мерки.
7.1.4. Кабели, които не съответстват като
минимум на изискванията за устойчивост на
разпространение на огън, ако се използват такива,
трябва да бъдат с малки дължини за свързване
на електрооборудване към стационарни електрически инсталации и във всеки случай не трябва
да преминават от едно отделение, изолирано за
огън, към друго.
7.1.5. Части от електрически инсталации,
различни от кабели, които не са класифицирани
като неразпространяващи огън (несъответстващи на IEC 60439-2, IEC 60570, IEC 61537 и в
следните поредици части: IEC 61084, IEC 61386
и IEC 61534), но които отговарят във всички
други отношения на изискванията на техните
продуктови стандарти, ако се използват, трябва
да бъдат обхванати изцяло от обвивка от подходящи негорими строителни материали.
7.2. Уплътняване на отворите при преминавания на електрически инсталации
7.2.1. Когато електрическите инсталации преминават през елементи на сградната конструкция,
като подове, стени, покриви, тавани, преградни
стени и бариери на кухини, отворите, останали
след преминаване на електрически инсталации,
трябва да бъдат уплътнени съгласно изискванията
за степен на устойчивост на огън, предписани за
съответния елемент от сградната конструкция
преди преминаването.
7.2.2. Електрически инсталации, които преминават през елементи от сградната конструкция
и имат конкретни изисквания за устойчивост на
огън, трябва да бъдат уплътнени вътрешно за
степента на устойчивост на огън на съответния
елемент преди преминаването, както и да бъдат
уплътнени външно, както се изисква от т. 7.2.1.
7.2.3. Тръбни системи, кабелни инста лационни системи и кабелни канални системи,
класифицирани като неразпространяващи огън
по съответните продуктови стандарти и с максимално вътрешно напречно сечение 710 mm 2 ,
не е необходимо да са уплътнени вътрешно при
условие, че:
а) системата отговаря на изпитването за
степен на защита IP33, и
б) всеки край на системата в едно от отделенията, отделен от сградната конструкция, през
която е преминал, отговаря на изпитването за
степен на защита IP33.
7.2.4. Електрическите инсталации не трябва да преминават през елемент от сградната
конструкция, който е предназначен да понася
натоварвания, освен ако може да бъде гарантирано съответствието на елемента, понасящ
натоварвания след такова преминаване.
7.2.5. Мерките за уплътняване, предназначени
да осигуряват съответствие с т. 7.2.1 или 7.2.2,
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трябва да издържат външни въздействия със
същата степен както електрически инсталации
и освен това те трябва да изпълняват всяко от
следните изисквания:
а) да са устойчиви на продуктите от горене
в същата степен както елементите на сградната
конструкция, през които е извършено преминаването;
б) да предоставят същата степен на защита
срещу проникване на вода, каквато се изисква
за елемента от сградната конструкция, върху
който е направено инсталирането;
в) уплътнението и електрическите инсталации
да са защитени от капеща вода, която може да се
стича по дължината на електрическите инсталации или която може да се събира по друг начин
около уплътненията, освен ако използваните за
уплътнението материали са устойчиви на влага,
когато са окончателно готови за използване.
8. Близост на електрически инсталации до
електрически и неелектрически линии
8.1. Близост до електрически линии
Вериги с нива на напрежение I (променливи
до 50 V и постоянни до 120 V) и с нива на напрежение II (променливи над 50 V до 600 V между
фаза и земя, променливи над 50 V до 1000 V
между фази, постоянни над 120 V до 900 V между
полюс и земя и постоянни над 120 V до 1500 V
между полюси) не трябва да се разполагат в една
и съща електрическа инсталация, освен ако:
– всеки кабел или проводник е изолиран за
най-високото налично напрежение, или
– всеки проводник на многожилен кабел е
изолиран за най-високото налично напрежение
в кабела, или
– кабелите са изолирани за тяхното системно напрежение и са инсталирани в отделно
отделение на кабелната канална или кабелната
инсталационна система, или
– кабелите са разположени върху кабелни
лавици и физическото им разделяне се осъществява от преградна стена, или
– се използва отделна тръбна, инсталационна
или канална система.
За вериги БСНН и ПСНН се прилагат изискванията от приложение № 1.
8.2. Близост до съобщителни кабели
В случай на пресичане или близост на подземни съобщителни кабели и подземни силови
кабели се осигурява минимално изолационно
разстояние през въздуха 100 mm или трябва да
бъдат изпълнени изискванията съгласно буква
„a“ или буква „б“:
a) трябва да бъдат осигурени огнеустойчиви
преградни стени между кабелите, например тухли,
защитни за кабели плочки (от глина, от бетон),
оформени блокове (бетон) или допълнителна
защита, осигурена от кабелни тръби или улеи,
направени от огнеустойчиви материали, или
б) при пресичане трябва да е предвидена
механична защита между кабелите, например
кабелни тръби, защитаващи кабелите бетонни
плочки или оформени блокове.
При сближаване между кабели на кабелни
електронни съобщителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали и линии на електрозахранваща-
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та мрежа трябва да се прилагат изискванията на
Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите
за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни
мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ,
бр. 99 от 2012 г.).
8.3. Близост до неелектрически линии
8.3.1. Кабелни системи не трябва да се инсталират в близост до линии, които генерират
топлина, дим или пара, които може да са вредни
за проводниците, освен ако те са подходящо защитени от вредни въздействия чрез екраниране,
направено така, че да не влияе на разсейването
на топлината от проводниците.
В места, които не са специално предназначени
за инсталиране на кабели, например в шахти и
ниши, кабелите трябва да бъдат положени така,
че при нормална работа да не са под вредно въздействие на съседни уредби, като газопроводи,
водопроводи или паропроводи.
8.3.2. Когато електрическите инсталации се
намират под тръбопроводи, способни да предизвикат кондензация, като газопроводи, водопроводи
или паропроводи, трябва да се вземат мерки за
защита на електрическите инсталации срещу
евентуални вредни въздействия.
8.3.3. Когато електрически линии са инсталирани в близост до неелектрически линии, те
трябва да се разполагат така, че всяко предвидимо действие, провеждано върху другите линии,
да не причинява увреждане на електрическите
линии или обратното.
8.3.4. Когато електрическа линия се намира
в непосредствена близост до неелектрически
линии, трябва да бъдат изпълнени и следните
две условия:
а) електрическите инсталации да са подходящо защитени срещу опасности, които може
да възникнат в резултат от наличието на други
линии при нормално използване; и
б) защитата при дефект на изолация да е изпълнена съгласно изискванията на приложение
№ 1, като неелектрическите метални линии се
разглеждат като непринадлежащи на електрическата уредба (чужди) токопроводими части.
8.3.5. Електрическите инсталации не трябва
да се разполагат в асансьорна шахта (или в подемник), освен когато е част от електрическата
уредба на асансьора (подемника).
9. Избор и изг ра ж дане на елек т ри ческ и
инсталации според условията на поддържане,
включително почистване
9.1. Относно поддържането се прилагат изискванията на глава седма „Поддръжка и периодични проверки“.
9.2. Когато за дейностите по поддържане е
необходимо да се елиминират мерки за защита
или да се отстранят защитни устройства, трябва
да има необходимите предписания за възстановяване на мерките за защита или за поставяне
отново на защитните устройства, без да се намалява нивото на защита спрямо първоначалното
положение.
9.3. За всички части на електрически инсталации, които изискват поддържане, трябва да е
осигурен подходящ безопасен достъп.“
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§ 19. Приложение № 6 към чл. 43, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 43, ал. 2
Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване
Това приложение въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-4-46:2015 „Електрически уредби за
ниско напрежение. Част 4-46: Защити за безопасност – Защита чрез разединяване, изключване,
включване и превключване“.
В него са определени изисквания към мерките за локално или дистанционно разединяване,
изключване, включване и превключване, чрез
които се предотвратяват или елиминират опасности, свързани с електрически уредби или с
електрооборудване.
1. Основни положения
1.1. В зависимост от предвидената функция
или функции всяко устройство, предназначено
за разединяване или изключване, трябва да отговаря на съответните изисквания, определени
в продуктовия стандарт.
1.2. При схеми ТN-С и в частта TN-C на схеми TN-C-S проводникът РЕN не трябва да бъде
разединяван или прекъсван.
При схем и Т N-С-S и Т N-S неу т ра л н и я т
проводник не трябва да бъде разединяван или
прекъсван, ако доставчикът на електрическа
енергия декларира, че проводникът PEN или N
на захранването е заземен надеждно с достатъчно
малко съпротивление.
2. Разединяване
2.1. Всяка електрическа уредба трябва да има
възможност за разединяване от всички захранващи източници.
2.2. Всяка електрическа верига трябва да
има възможност за разединяване на всеки от
тоководещите проводници с изключение на опи
саните в т. 1.2. Няколко вериги могат да бъдат
разединявани чрез едно общо устройство, когато
условията на експлоатация позволяват това.
2.3. За избягване на непреднамерено поставяне на електрооборудване под напрежение или
нерегламентирано функциониране се прилага
една или повече от следните мерки за защита:
а) разполагане в места, които се заключват,
или в обвивки, които се заключват;
б) поставяне на изолационни вложки;
в) заключване на главния прекъсвач;
г) поставяне на предупредителни табелки.
2.4. Когато има условия за наличие на остатъчни електрически заряди, се осигуряват подходящи средства за разреждане на тези заряди.
При необходимост се поставя предупредителна
табелка, която показва времето, необходимо за
разреждането.
3. Функционално изключване и управление
3.1. Общи положения
3.1.1. За всяка част от електрическа верига, за
която е необходимо да се управлява независимо
от другите части на уредбата, се предвижда устройство за функционално изключване.
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3.1.2. Устройствата за функционално изключване не е необходимо във всички случаи да
изключват всички проводници от една верига.
Еднополюсно изк лючвателно уст ройство не
трябва да се поставя в неутралния проводник с
изключение на веригите за управление на лампи
за електрическо осветление, както е показано
на фигура П6.1.

Фигура П6.1. Схема за управление на лампи за
електрическо осветление с изключване в неутралния проводник.

3.1.3. В общия случай всяко електрооборудване, изискващо управление, трябва да има съответно устройство за функционално изключване.
С едно устройство за функционално изключване
може да се управляват няколко единици, ако се
предвижда те да работят едновременно.
3.1.4. Устройствата за функционално изключване, които осигуряват прехвърляне на захранването между алтернативни източници, трябва да
изключват всички проводници под напрежение
и не трябва да позволяват паралелна работа на
източниците, освен когато уредбата е специално
проектирана за такъв режим.
3.2. Помощни вериги (вериги за управление)
3.2.1. Помощните вериги трябва да са така
проектирани, разположени и защитени, че да
бъдат ограничени опасностите, произтичащи
от неизправност в помощната верига или от
изолационен дефект между помощната верига и
други тоководещи части, които могат да причинят
неправилно функциониране (например непреднамерено задействане) на управлявания апарат.
3.3. Управление на електродвигатели
3.3.1. Веригите за управление на електродвигатели се проектират така, че след спиране
вследствие на спадане или отпадане на напрежението да е невъзможно автоматично повторно
пускане на електродвигателите, ако то може да
предизвика опасност.
3.3.2. Когато за един електродвигател е предвидено електрическо спиране с противовключване, се вземат предпазни мерки за избягване
на промяна на посоката на въртене в края на
спирането, ако такава промяна може да предизвика опасност.
3.3.3. Когато безопасността зависи от посоката на въртене на електродвигателя, се вземат
мерки за избягване на работа в обратна посока,
предизвикана например от промяна на реда на
фазите.
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4. Изключване за механично поддържане
4.1. Когато при механичното поддържане на
електрооборудването може да възникне опасност от нараняване (злополука), се предвижда
средство за изключване. Устройството трябва да
прекъсва всички проводници под напрежение с
изключение на определеното в т. 1.2 и да отговаря на изискванията за разединяване.
4.2. За предотвратяване на нерегламентирано
или неволно включване на електрооборудването
по време на механичното поддържане се вземат
подходящи мерки за защита освен в случаите,
когато устройствата за изключване са под непрекъснато наблюдение на хората, извършващи
поддържането. Подходящи мерки за защита са
описаните в т. 2.3.
5. Аварийно изключване
5.1. Устройства за аварийно изключване се
предвиждат за всяка част на уредбата, за която
може да бъде необходимо управление на захранването за отстраняване на неочаквана опасност.
5.2. Когато съществува опасност за поражение от електрически ток или друга опасност,
свързана с електрически ток, устройството за
аварийно изключване трябва да прекъсва всички
тоководещи проводници с изключение на тези
по т. 1.2 посредством устройство, осигуряващо
разделяне.
5.3. Устройствата за аварийно изключване
трябва да действат възможно най-пряко върху
съответните тоководещи проводници на захранването, както и да извършват прекъсване на
съответното захранване само с едно действие.
5.4. Режимът за аварийно изключване трябва
да е такъв, че неговото задействане да не предизвиква допълнителна опасност или да влияе върху
комплекса от необходими мерки за отстраняване
на опасността.
Аварийният режим на работа не трябва да
намалява ефективността на защитни устройства
или на други защитни мерки.
5.5. Примери за уредби, в които се използва
аварийно изключване, са:
а) помпи за горими течности;
б) вентилационни системи;
в) газоразрядни светлинни осветители, захранвани с високо напрежение (неонови реклами);
г) електрическа изпитвателна апаратура;
д) котелни помещения;
е) големи кухни;
ж) учебни лаборатории.“

§ 20. Приложение № 7 към чл. 53, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 53, ал. 2
Заземителни уредби, защитни проводници и
проводници за защитно изравняване на потенциалите
Това приложение въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-5-54:2011 „Електрически уредби за
ниско напрежение. Част 5-54: Проектиране и
изграждане на електрооборудване – Заземителни
уредби и защитни проводници“.
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В това приложение са определени общите
изисквания за проектиране и изграждане на
заземителни уредби, за защитни проводници и
проводници за защитно изравняване на потенциалите, прилагани за електрически уредби за
ниско напрежение в сгради.
Извън областта на прилагане са заземителите
и заземителните уредби за целите на мълниезащитата.
1. Общи положения
1.1. Заземителните уредби могат да се използват едновременно или поотделно за защитни и
функционални цели съобразно изискванията за
електрическата уредба, като изискванията за
безопасност винаги са с приоритет.
1.2. За свързване на заземителите с главната
защитна клема (шина), ако има такава, се използват заземителни проводници. Не е задължително
уредбата да има свой собствен заземител.
1.3. Обект на особено внимание трябва да са
заземителните уредби и защитните проводници,
използвани като общи за уредби ВН и уредби НН.
2. Заземителни уредби
2.1. Заземителните уредби трябва да отговарят
на следните условия:
а) да осигуряват сигурно спазване на изискванията за безопасност на електрическата уредба;
б) да отвеждат към земя утечните токове и
токовете, протичащи през защитните проводници
към земя, без опасност от термични, термомеханични и електромеханични въздействия и без
опасност от поражение от електрически ток;
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в) да притежават необходимата здравина или
механична защита и да са устойчиви срещу корозия съобразно условията на външни въздействия;
г) да са пригодни и за изискванията, свързани с функционирането на уредбата, ако това
е необходимо;
д) да съответстват на предвидимите външни
въздействия, например механични натоварвания
и корозия.
Специално внимание трябва да се обръща
на заземителните уредби, в които се очаква да
протичат токове с висока честота.
Всички предвидими промени на съпротивлението на заземителя (например поради корозия,
засушаване или замръзване) не трябва да влияят
неблагоприятно на защитата срещу поражения
от електрически ток съгласно приложение № 1.
2.2. Заземителни електроди
2.2.1. Видът, материалите и размерите на заземителните електроди трябва да бъдат избрани
така, че да са устойчиви на корозия и да имат
механична якост, съответстваща за предвидения
им експлоатационен срок.
В таблица П7.1 са определени минималните
размери на токопроводимите материали, които
трябва да бъдат използвани за заземители, като
се държи сметка за корозията и за механичната
якост, когато те са вкопани в почва или са вградени
в бетон. Минималната дебелина на защитното
покритие има по-голямо значение за вертикалните заземители, отколкото за хоризонталните
заземители, защото вертикалните заземители
понасят по-големи механични усилия по време
на инсталирането (набиването).

Таблица П7.1
Минимални размери на често използвани заземителни електроди, когато са вкопани в почва или
вградени в бетон, за предотвратяване на корозия и за осигуряване на механична якост
Материал и
повърхност на
електрода
Стомана, вградена в бет он (без
изолация, горещо
поцинкована или
неръждаема)
Стомана, горещо
поцинкована в

Форма (профил)
Кръгла тел
Твърда лента или шина

Шина б или профилирана шина/плоча – твърда
п лоча – перфори ра на
плоча
Кръгъл прът, разполаган вертикално
Кръгла тел, разполагана
хоризонтално
Тръба
Усукан профил (вграден
в бетон)
Профил (по напречно
с ечен ие), ра зпола га н
вертикално
Стомана с медна Кръгъл прът, разполаобвивка
ган вертикално

Диаметър,
mm

Тегло на Дебелина на
Напречно
Дебелина, покритие, покритието/
сечение,
mm
g/m 2
обвивката,
mm 2
μm

10
75

3

90

3

500

63

16

350

45

10

350

45

350

45

25

2
70
(290)

(15)

3
2000
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Форма (профил)

Стомана с елек- Кръгъл прът, разполат роли т но медно ган вертикално
покритие
Кръгла тел, разполагана
хоризонтално
Шина, разполагана хоризонтално
Неръждаема сто- Шинаб или профилирамана а
на шина/плоча
Кръгъл прът, разполаган вертикално
Кръгла тел, разполагана
хоризонтално
Тръба
Мед
Шина
Кръгла тел, разполагана
хоризонтално
Твърд кръгъл прът, разполаган вертикално
Въже
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Тегло на Дебелина на
Напречно
Дебелина, покритие, покритието/
сечение,
mm
g/m 2
обвивката,
mm 2
μm
250 д

(8)

70
90

3

90

3

70

16
10
25
50
(25)г 50

2
2

(12) 15
1,7 за отделна тел
20

(25)г 50

Тръба
2
Твърда плоча
(1,5) 2
Перфорирана плоча
2
Забележка. Стойностите в скоби са приложими само за защита срещу поражения от електрически ток,
докато стойностите, които не са в скоби, са приложими и за мълниезащита и за защита срещу поражения
от електрически ток.
a
Хром ≥ 16 %, никел ≥ 5 %, молибден ≥ 2 %, въглерод ≤ 0,08 %.
б
Като валцувани шини или рязана шина със заоблени ръбове.
в
Покритието трябва да е гладко, непрекъснато и без флюси.
г
Когато опитът е показал, че рискът от корозия и механични повреди е изключително нисък, може да
се използва сечение 16 mm 2 .
д
Тази дебелина е предвидена да осигурява защита от механична повреда на медното покритие по време
на инсталирането. Тя може да бъде намалена до не по-малко от 100 μm, когато съгласно инструкциите
на производителя се вземат специални предпазни мерки (например пробиване на отвори или специални
защитни накрайници) за избягване на механично повреждане на медта по време на инсталирането.
2.2.2. Ефикасността на всеки заземителен
електрод зависи от неговата конфигурация и от
локалните условията на почвата. Трябва да се
проектират един или повече заземители съобразно локалните условия на почвата и изискваната
стойност за съпротивление спрямо земя. Методите
за оценяване на съпротивлението на заземител
са дадени в т. 8.
2.2.3. Използват се следните видове заземители
и заземителни електроди:
а) заземител, замонолитен в бетона на фундамент;
б) заземител, вкопан в почвата;
в) метален електрод, вкопан директно в почвата, вертикално или хоризонтално (например
пръти, проводници, ленти, тръби или плочи);
г) метални обвивки (екрани) или други метални покрития на кабели съобразно локалните
условия или изискванията;
д) други подходящи метални елементи под
земята (например тръби) съобразно локалните
условия или изискванията;
е) заварени метални арматури за бетон (с
изключение за предварително напрегнат бетон),
вкопани в почвата.

2.2.4. При избора на вида на заземителя и на
дълбочината на вкопаването му в почвата трябва
да се отчитат евентуални механични повреди,
на които може да бъде подложен електродът и
локалните условия, за да се минимизира ефектът
от засушаването и замръзването на почвата.
2.2.5. Когато в заземителната уредба се използват различни материали, трябва да се отчита
електролитната корозия. За външни проводници
(например заземителен проводник), свързан към
заземител, замонолитен в бетона на фундамент,
връзката, започваща от горещо поцинкована
стомана, не трябва да бъде вкопана в почвата.
2.2.6. Като заземители в заземителната уредба не трябва да се използват метални тръби за
запалими течности или газове и тяхната дължина в земята не трябва да се взема предвид при
оразмеряването на заземителя.
Когато се прилага катодна защита и достъпна
токопроводима част на елемент от електрообзавеждане, захранвано по схема TT, свързана
директно към металната тръба за запалими
течности или газове, тръбата може да служи
като единствен заземител за това специфично
електрообзавеждане.
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2.2.7. Заземителните електроди не трябва да
са потопени директно във вода на поток, река,
изкуствен водоем, езеро или подобни.
2.2.8. Когато заземителят се състои от части,
които трябва да бъдат свързани помежду си,
връзките трябва да бъдат направени чрез екзотермично заваряване, с пресови съединители, скоби
или други подходящи механични съединители.
2.3. Заземителни проводници
2.3.1. Заземителните проводници трябва да
съответстват на т. 3.1.1 или т. 3.1.2. Техните
напречни сечения трябва да бъдат не по-малки
от 6 mm 2 за мед или 50 mm 2 за стомана. Когато
неизолиран заземителен проводник се вкопава
в почвата, размерите и характеристиките му
трябва да бъдат в съответствие с таблица П7.1.
Когато не се очаква при дефект през заземителния проводник да протича значителен ток
(например при схеми TN или IT), заземителният
проводник може да се оразмери съгласно т. 4.4.1.
Алуминиеви проводници не трябва да се използват като заземителни проводници.
2.3.2. Свързването на заземителен проводник към заземител трябва да бъде надеждно и
със съответните електрически характеристики.
Връзката трябва да бъде изпълнена чрез екзотермично заваряване, пресови съединители, скоби
или други подходящи механични съединители.
Механичните съединители трябва да се използват
съгласно инструкциите на производителя. Когато се използва скоба, тя не трябва да уврежда
заземителя или заземителния проводник.
Съединителни устройства или приспособления,
които зависят само от една спойка, не трябва да
се използват самостоятелно, понеже те не осигуряват подходяща и устойчива механична якост.
2.4. Главна заземителна клема
2.4.1. За всяка уредба, в която се използва
защитно свързване за изравняване на потенциалите, трябва да се предвижда главна заземителна клема, към която трябва да се свързват
следните проводници:
а) проводници на защитно изравняване на
потенциалите;
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б) заземителни проводници;
в) защитни проводници;
г) проводници за функционално заземяване,
когато има такова.
Не се предвижда свързване на всеки отделен
защитен проводник директно към главната заземителна клема, когато те са свързани към тази
клема чрез други защитни проводници.
Главната заземителна к лема на сградата
може да се използва за целите на функционалното заземяване. При използване на средства за
обработка на информация тя се разглежда като
точка на свързване към заземена мрежа.
Когато се предвиждат повече заземителни
клеми, те трябва да бъдат свързани помежду си.
2.4.2. Всеки проводник, свързан към главната
заземителна клема, трябва да може да бъде отсъединяван индивидуално. Свързването трябва
да е надеждно и да може да се разглобява само
с инструмент.
3. Защитни проводници
3.1. Минимални напречни сечения
3.1.1. Напречното сечение на всеки защитен
проводник трябва да отговаря на условията
за автоматично изключване на захранването,
изисквано в приложение № 1 към наредбата, и
да бъде способно да издържа механични и термични натоварвания, причинени от проспектния
ток на дефект по време на изключването на
защитния апарат.
Напречното сечение на защитен проводник
трябва или да се изчислява съгласно т. 3.1.2, или
да се избира съгласно таблица П7.2. И в двата
случая изискванията на т. 3.1.3 трябва да бъдат
взети предвид.
Клемите за защитните проводници трябва
да могат да приемат проводници с размери,
изисквани от тази подточка.
При схем и T T, к ъде т о за зем и т ел и т е на
електрозахранващата система и на достъпните
токопроводими части са електрически независими, не е необходимо сечението на защитните
проводници да превишава:
– 25 mm 2 за медни проводници,
– 35 mm 2 за алуминиеви проводници.

Таблица П7.2
Минимално сечение на защитни проводници (когато не се изчислява съгласно т. 3.1.2)
Напречно сечение на линейния (фазовия) проводник, S, mm 2 Cu

Минимално напречно сечение на съответния защитен проводник, mm 2 Cu
Когато защитният проводник е от
същия материал както линейния
(фазовия) проводник

Когато защитният проводник не е
от същия материал както линейния (фазовия) проводник

S ≤ 16

S

(k1/k2) × S

16 < S ≤ 35

16 a

(k1/k2) × 16

S > 35

S/2а

(k1/k2) × (S/2)

където:
k1 е стойността на коефициента k за линеен проводник, получена по формулата в т. 5 или избрана
според материалите на проводника и изолацията;
k2 – стойността на коефициента k за защитен проводник, избрана съответно от таблици П7.4 до П7.8.
За PEN проводник намаляване на напречното сечение се допуска само в съответствие с правилата
за оразмеряване на неутралния проводник.
a
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3.1.2. Напречното сечение на защитните
проводници трябва да бъде най-малко равно на
това определено:
– или чрез изчисление на термично допустимите токове на късо съединение, като се вземат
предвид неадиабатните процеси; или
– или чрез следната формула, приложима само
за времена на изключване, непревишаващи 5s:
S=

I2t ,
k

където:
S е напречното сечение, mm 2;
I – ефективната стойност, изразена в ампери,
на проспектния ток при дефект, който може да
протече през защитния апарат при дефект с
незначителен (пренебрежим) импеданс, А;
t – времето за задействане на защитния апарат, в секунди, s;
k – коефициентът, чиято стойност зависи от
материала на защитния проводник, на изолацията и други части, както и от началната и
крайната температура (метод за изчисляване на
k е даден в т. 5).
Когато при прилагането на формулата се
получат нестандартни напречни сечения, трябва
да се използват проводници с най-близкото поголямо напречно сечение.
Понеже металните екрани на кабели с минерална изолация имат устойчивост на дефект към
земя, по-голяма от тази на линейните (фазовите)
проводници, не е необходимо да се изчислява
напречното сечение на металните екрани, когато
те се използват като защитни проводници.
3.1.3. Напречното сечение на всеки защитен
проводник, който не е част от кабел или който
не е разположен в обща обвивка с линейния
(фазовия) проводник, трябва да е най-малко:
– 2,5 mm 2 Cu или 16 mm 2 Al, когато има
осигурена защита срещу механично увреждане;
– 4 mm 2 Cu или 16 mm 2 Al, когато няма защита
срещу механично увреждане.
Използването на стомана за защитен проводник не се изключва.
Приема се, че защитен проводник, който не
е част от кабел, е механично защитен, когато е
инсталиран в тръбна система, в кабелна инсталационна система или е защитен по подобен начин.
3.1.4. Когато защитният проводник е общ
за две или повече вериги, неговото напречно
сечение трябва да бъде:
– или изчислено съгласно т. 3.1.2 за най-неблагоприятните проспектен ток при дефект и време
за изключване за разглежданите вериги; или
– или избрано съгласно таблица П7.2, така че
да съответства на напречното сечение на найголемия линеен (фазов) проводник във веригите.
3.2. Видове защитни проводници
3.2.1. Като защитни проводници може да се
използват:
– проводници в многожилни кабели;
– изолирани или неизолирани проводници в
обща обвивка с линейните проводници;
– неподвижно инсталирани неизолирани или
изолирани проводници;
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– метални обвивки на кабели, метални екрани
на кабели, щит на кабел, брони на кабели, жични
оплетки, концентрични проводници, метални
тръбни системи според условията, описани в
т. 3.2.2, букви „a“ и „б“.
3.2.2. Когато уредбата съдържа електрообзавеждане с метални обвивки, като комплектни
комутационни устройства за ниско напрежение
или предварително изработени възли или магистрални шинопроводи в метална обвивка,
металните обвивки може да се използват като
защитни проводници, ако те отговарят едновременно на следните три условия:
a) електрическата непрекъснатост да е реализирана чрез конструкцията или чрез подходящи
свързвания по такъв начин, че да се гарантира
защитата срещу механични, химични или електрохимични увреждания;
б) да съответстват на изискванията на т. 3.1;
в) да позволяват свързването на други защитни
проводници във всяка предварително определена
точка за разклонение.
3.2.3. Не се разрешава използване като защитни проводници или като проводници за защитно изравняване на потенциалите на следните
метални части:
а) метални водопроводни инсталации;
б) метални инсталации, съдържащи леснозапалими и горими вещества и материали, като
газове, течности, прахове;
в) конструктивни части, подлагани на механични усилия по време на нормално функциониране;
г) гъвкави или еластични метални тръби,
освен когато са специално предназначени за
използване като защитни проводници;
д) гъвкави метални части;
е) носачи, поддържащи проводници;
ж) кабелни лавици и кабелни скари.
3.3. Електрическа непрекъснатост на защитните проводници
3.3.1. Защитните проводници трябва да са
подходящо защитени срещу механични, химични или електрохимични увреждания и срещу
електродинамични и термодинамични усилия.
Всяко свързване (например винтови съединения, съединители със скоби) между защитни
проводници или между защитен проводник и
друго обзавеждане трябва трайно да осигурява
електрическа непрекъснатост и подходяща механична якост и защита. Винтовите съединения за
свързване на защитни проводници не трябва да
се използват за каквито и да било други цели.
Свързванията не трябва да се изпълняват чрез
заваряване.
3.3.2. Съединенията на защитните проводници
трябва да са достъпни за преглед и изпитване с
изключение на:
а) съединения с компаунд;
б) капсуловани съединения;
в) съединения в метални тръби, кабелни
канални системи и предварително изготвени
шинопроводи;
г) съединения, които са част от оборудване,
съответстващи на стандартите за оборудването;
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д) съединения, изпълнени чрез заваряване
или спояване;
е) съединения, изпълнени посредством инструмент с пресоване.
3.3.3. Във веригите на защитните проводници
не трябва да се предвиждат никакви комутационни апарати, но за провеждане на измервания/
изпитвания може да се използват съединения,
които се разединяват само с помощта на инструмент.
3.3.4. Когато се използват уст ройст ва за
контрол на електрическата непрекъснатост на
заземяването, никакви техни елементи (например датчици, бобини, токови трансформатори)
не трябва да се включват последователно в защитните проводници.
3.3.5. Дост ъпни токопроводими части на
електрообзавеждане не трябва да се използват
като част от защитния проводник на друго обзавеждане с изключение на указаното в т. 3.2.2.
3.4. PEN, PEL или PEM проводници
3.4.1. PEN, PEL или PEM проводник може да
се използва само в стационарни електрически
уредби и от гледна точка на механична якост
трябва да има напречно сечение не по-малко от
10 mm 2 мед или 16 mm 2 алуминий.
3.4.2. PEN, PEL или PEM проводникът трябва
да бъде изолиран за обявеното напрежение на
линейния (фазовия) проводник.
Металните обвивки на електрическите инсталации не трябва да се използват като PEN,
PEL или PEM проводници с изключение на
предварително изработени сборни шини и шинопроводи.
3.4.3. Когато от която и да е точка на уредбата функциите на неутралния/средния/линейния
(фазовия) и защитния проводник се изпълняват
от отделни проводници, не се разрешава свързване на неутралния/средния/линейния (фазовия)
проводник към която и да е друга заземена част
от уредбата. Обаче се допуска PEN, PEL или PEM
проводници да се разделят на няколко неутрални/
средни/линейни (фазови) и на няколко защитни
проводника. В такъв случай PEN, PEL или PEM
проводникът трябва да се свързва към клема или
шина, предназначена за защитния проводник,
както е показано на фигура П7.1a – пример 1,
освен когато е предвидена специална клема или
шина, предназначена за свързване на PEN, PEL
или PEM проводник, както е показано на фигура
П7.1б – пример 2, и фигура П7.1в – пример 3.

Фигура П7.1a. Пример 1 за свързване на PEN
проводник.
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Фигура П7.1б. Пример 2 за свързване на PEN
проводник.

Фигура П7.1в. Пример 3 за свързване на PEN
проводник.

3.4.4. Непринадлежащи на уредбата токопроводими части (странични токопроводими части)
не трябва да се използват като PEN, PEL или
PEM проводници.
3.5. Проводници, комбиниращи защитно заземяване и функционално заземяване
3.5.1. Когато един заземителен проводник се
използва за защитно и функционално заземяване, той трябва да отговаря на изискванията
за защитен проводник. Освен това той трябва
да отговаря и на съответните функционални
изисквания.
3.5.2. Обратният проводник за постоянен ток
PEL или PEM от захранването на средства за
информационни технологии може да служи за
комбиниран проводник за защитно и функционално заземяване.
3.6. Токове в проводници за защитно заземяване
3.6.1. Проводник за защитно заземяване не
трябва да се използва за токопроводима част за
ток при нормални условия на функциониране
(например свързване на филтри за целите на
електромагнитна съвместимост).
3.6.2. Когато токът при нормални условия
на функциониране превишава 10 mA, трябва
да се използва усилен защитен проводник съгласно т. 3.7.
3.7. За електрооборудване, предназначено за
постоянно свързване и чийто ток през защитния
заземителен проводник при нормални условия
на функциониране превишава 10 mA, се прилага
следното:
а) когато оборудването има само една защитна
заземителна клема, защитният заземителен проводник трябва да има напречно сечение най-малко
10 mm 2 Cu или 16 mm 2 Al по цялата си дължина;
б) когато оборудването има отделна клема
за втори защитен заземителен проводник, втори
защитен заземителен проводник с напречно сече-
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ние, най-малко равно на изискваното за защита
при дефект, трябва да бъде положен до точката,
където защитният заземителен проводник има
напречно сечение не по-малко от 10 mm 2 Cu
или 16 mm 2 Al.
3.8. Разполагане на защитните проводници
Когато за целите на защитата срещу поражения от електрически ток се използват апарати
за защита срещу свръхтокове, защитният проводник трябва да е елемент от електрическата
инсталация на линейните проводници или да
е разположен в непосредствена близост до тях.
4. Проводници за защитно изравняване на
потенциалите
4.1. Проводници за защитно изравняване на
потенциалите за присъединяване към главната
заземителна клема (шина)
4.1.1. Проводниците за защитно изравняване
на потенциалите за присъединяване към главната заземителна клема трябва да имат напречно
сечение не по-малко от половината напречно
сечение на най-големия защитен заземителен
проводник в уредбата, но най-малко равно на:
– 6 mm 2 мед, или
– 16 mm 2 алуминий, или
– 50 mm 2 стомана.
4.1.2. Напречното сечение на проводниците
за защитно изравняване на потенциалите за
присъединяване към главната заземителна клема
не трябва да превишава 25 mm 2 Cu или еквивалентно напречно сечение за други материали.
4.2. Проводници за допълнително свързване
за защитно изравняване на потенциалите
4.2.1. Проводниците за допълнително свързване за защитно изравняване на потенциалите,
свързващи две достъпни токопроводими части,
трябва да имат проводимост, най-малко равна
на минималната проводимост на защитните

С Т Р. 8 9

проводници, свързани към тези достъпни токопроводими части.
4.2.2. Проводниците за допълнително свързване за защитно изравняване на потенциалите,
свързващи достъпни токопроводими части към
непринадлежаща на уредбата токопроводима част
(странична токопроводима част), трябва да имат
проводимост не по-малка от тази на половината
от напречното сечение на съответния защитен
проводник.
4.2.3. Минималното напречно сечение на
проводниците на защитно изравняване на потенциалите за допълнително свързване за изравняване на потенциалите и на проводниците за
свързване за изравняване на потенциалите между
две непринадлежащи на уредбата токопроводими
части (странични токопроводими части) трябва
да е съгласно т. 3.1.3.
5. Метод за определяне на коефициента k
по т. 3.1.2
5.1. Коефициентът k се определя от формулата:
,
където:
Qc е обемният топлинен капацитет на материала на проводника (J/K mm 3) при 20 °C;
β – реципрочната стойност на температурния
коефициент на съпротивлението при 0 °C за
проводника (°C);
ρ20 – специфичното съпротивление на материала на проводника при 20 °C (Ωmm);
θi – началната температура на проводника
(°C);
θf – крайната температура на проводника (°C).
Стойности на използваните във формулата
параметри за различни материали са дадени в
таблица П7.3.
Таблица П7.3

Стойности на параметри за различни материали

a

Материал

βa
°C

Qc а
J/°Cmm 3

ρ20 a
Ωmm

Мед
Алуминий
Стомана

234,5
228,0
202,0

3,45 × 10 –3
2,50 × 10 –3
3,80 × 10 –3

17,241 × 10 –6
28,264 × 10 –6
138,00 × 10 –6

226
148
78

Стойностите са по IEC 60949.

5.2. Стойности на коефициента k за различни случаи са дадени в таблици от П7.4 до П7.8.
Таблица П7.4
Стойности на коефициента k за изолирани защитни проводници, които не са включени в кабели и
не са групирани с други кабели
Изолация на проводника

Материал на проводника

Температура °C

Мед

Алуминий

Стомана

Стойности на k

Начална

Крайна

70 °C термопластична (PVC)

30

160/140 a

143/133a

95/88a

52/49a

90 °C термопластична (PVC)

30

160/140

143/133

95/88

52/49a

a

a

a
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Материал на проводника

Температура °C

Изолация на проводника
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Мед

Алуминий

Стомана

Стойности на k

Начална

Крайна

90 °C термореактивна
(например XLPE и EPR)

30

250

176

116

64

60 °C термореактивна
(EPR каучук)

30

200

159

105

58

85 °C термореактивна
(EPR каучук)

30

220

166

110

60

185 °C термореактивна
(силикониран каучук)

30

350

201

133

73

По-ниската стойност се прилага към проводници с термопластична (например PVC) изолация с напречно
сечение, по-голямо от 300 mm 2 .
a

Таблица П7.5
Стойности на коефициента k за неизолирани защитни проводници, допиращи се до обвивка на кабел, но не са групирани с други кабели
Температура,
°C

Обвивка на кабела

Материал на проводника
Мед

Начална

Крайна

30
30
30

200
150
220

Термопластична (PVC)
Полиетилен
CSP

Алуминий

Стомана

Стойности на k
159
138
166

105
91
110

58
50
60

CSP = Хлоро-сулфо-полиетилен
Таблица П7.6
Стойности на коефициента k за защитни проводници, които са изолирани проводници, вградени в
кабели или са групирани с други кабели или с изолирани проводници
Изолация на проводника

Температури,
°C

Материал на проводника
Мед

Алуминий
Стойности на k

Стомана

Начална

Крайна

70 °C термопластична (PVC)

70

160/140 a

115/103a

76/68a

42/37a

90 °C термопластична (PVC)

90

160/140

100/86

66/57

36/31a

90 °C термореактивна
(например XLPE и EPR)

90

250

143

94

52

60 °C термореактивна (каучук)

60

200

141

93

51

85 °C термореактивна (каучук)

85

220

134

89

48

185 °C термореактивна
(силикониран каучук)

180

350

132

87

47

a

a

c

a

По-ниската стойност се прилага към проводници с термопластична (например PVC) изолация с напречно
сечение, по-голямо от 300 mm 2 .
a

Таблица П7.7
Стойности на коефициента k за защитни проводници, които са метална обвивка на кабел, например
броня, метален екран, концентричен проводник и други
Изолация на проводника

Температури, °C

Материал на проводника
Мед

Алуминий

Стомана

Стойности на k

Начална

Крайна

70 °C термопластична (PVC)

60

200

141

93

51

90 °C термопластична (PVC)

80

200

128

85

46

90 °C термореактивна
(например XLPE и EPR)

80

200

128

85

46
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Материал на проводника

Температури, °C

Изолация на проводника

Начална

Крайна

55

200

60 °C термореактивна (каучук)

Мед

Алуминий

Стомана

Стойности на k
144

95

52

85 °C термореактивна (каучук)

75

220

140

93

51

Минерално термопластично (PVC) покритие *

70

200

135

-

-

Неизолирани с минерално покритие

105

250

135

-

-

* Тази стойност се използва също за неизолирани проводници, които се допират или могат да бъдат в
контакт със запалими материали.

Таблица П7.8
Стойности на коефициента k за неизолирани защитни проводници, когато няма риск от увреждане
на съседни материали при посочените температури
Материал на проводника
Условия

Начална
температура, °C

Видими и в
зона с намален достъп

Мед

Алуминий

Стомана

Максимална
температура
(крайна температура), °C

Стойност на
k

Максимална
температура
(крайна температура), °C

Стойност на
k

Максимална
температура
(крайна температура), °C

Стой
ност на
k

30

500

228

300

125

500

82

Нормални условия

30

200

159

200

105

200

58

Риск от пожар

30

150

138

150

91

150

50

6. Пример за разполагане на заземители и защитни проводници
На фигура П7.2 е показан пример за заземителна уредба с главна заземителна клема и разполагане на заземител във фундамент, защитни проводници и проводници за защитно изравняване на
потенциалите, без да са показани проводници за функционално заземяване.

С Т Р.
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Легенда за фигура П7.2

Означение

Наименование

С

Непринадлежаща на уредбата токопроводима част
(странична токопроводима
част)

С1

С2

Метална водопроводна ин- Или инстасталация, идваща отвън
лация за
цен т ра л но
отопление
Метална канализационна
инсталация за отвеждане
на отпадъчни води, идваща
отвън

С3

Метална газопроводна инсталация с изолационна
вложка, идваща отвън

С4

Система за климатизация

С5

Отоплителна система

С6

Метална водопроводна инсталация, например в баня

С7

Метална канализационна
инсталация за отвеждане
на отпадъчни води, например в баня

ИВ

Изолационна вложка

ГРТ

Главно разпределително
табло

РТ

ГЗК

Забележка

Разпределително табло

Захранвано
от главното разпреде л и т е л но
табло

Главна заземителна клема Виж т. 2.4

Т1

Заземител, замонолитен Виж т. 2.2
в бетона на фу ндамент,
или заземител, положен в
почвата

Т2

Заземител за мълниеза- Виж т. 2.2
щ и т на у редба, а ко и ма
такава
Мълниезащи т на у редба,
ако има такава

PE

РЕ клема(и) в разпределително табло

PE/
PEN

PE/PEN клема(и) в главното разпределително табло

ДТЧ

Достъпна токопроводима
част

1

Защитен проводник (РЕ)

1а

Защитен проводник, евент уа лно PEN проводник,
и дващ о т за х ранващата
мрежа

Означение

БРОЙ 95
Наименование

Забележка

2

Проводник за защитно из- Виж т. 4.1
равняване на потенциалите
за свързване към главната
заземителна клема

3

Проводник за допълнител- Виж т. 4.2
но свързване за защитно изравняване на потенциалите

4

Токоотвод на мълниезащитна уредба (LPS), ако
има такава

5

Заземителен проводник

Виж т. 4.3

Фигура П7.2. Пример за заземителна уредба със
разполагане на заземител във фундамент, защитни
проводници и проводници за защитно изравняване
на потенциалите.

КДИП К лема на допълнително
свързване за изравняване
на потенциалите

LPS

ВЕСТНИК

Виж т. 3

7. Изграждане на заземители, вградени в
бетона на фундамент
7.1. Общи положения
7.1.1. Бетонът, използван за фундамента на
сграда, има определена проводимост и обикновено голяма допирна площ с почвата. За това
неизолирани метални електроди, напълно вградени в бетон, може да се използват за целите на
заземяването, освен ако бетонът е изолиран от
почвата чрез използване на специална термоизолация или други мерки. Благодарение на химичните и физическите влияния неизолираните или
горещопоцинкованата стомана и другите метали,
вградени в бетон на дълбочина повече от 5 cm,
са защитени добре срещу корозия, обикновено
за експлоатационен срок на сградата. Когато е
възможно, трябва да се използват токопроводимите качества на арматурата (стоманобетона)
на сградата.
7.1.2. Вграждането на заземителя в бетона
на фундамента по време на построяването на
сградата е един икономичен начин за получаване на качествен заземител за дългогодишна
експлоатация, защото:
а) не се налагат допълнителни изкопни работи;
б) това се прави на дълбочина, в която обикновено няма негативни въздействия, резултат от
сезонните метеорологични условия;
в) се осигурява добър контакт с почвата;
г) се обхващат на практика всички повърхности на фундамента на сградата и в резултат
се получава минимален импеданс на заземителя
вследствие на тази обща повърхност;
д) се осигурява оптимална заземителна инсталация за целите на мълниезащитната уредба, и
е) при започването на строежа на сградата
може да се използва като заземител за електрическата уредба на строителната площадка.
7.1.3. В допълнение към своя ефект на заземяване заземителят, вграден в бетона на сградата, осигурява добра база за главната връзка
за изравняване на потенциалите.
7.1.4. При изпълнението на замонолитени в
бетон фундаментни заземителни електроди се
препоръчва изпълнението на дадените по-долу
указания и препоръки.
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7.2. Други съображения относно използването на заземители, замонолитени в бетона на
фундамента
Когато фундаментът на сградата е предвиден
да минимализира загубите на топлинна енергия
чрез изолирането му, използвайки нетокопроводими материали, или когато във фундамента
са приложени мерки за защита срещу вода,
например използване на пластмасови листове с
дебелина повече от 0,5 mm, тогава ефектът на
заземяването с вграден в бетона на фундамента
заземител не би било ефективно. В такива случаи
благоприятният ефект на металната арматура
може да бъде използван за защитна връзка за
изравняване на потенциалите, а за целите на
заземяването трябва да се използва друг заземител, например допълнителен заземител, вграден
под изолирания фундамент, заземителна уредба,
разположена около сградата, или фундаментни
заземителни електроди, вкопани в почвата.
7.3. Конструкция на замонолитени в бетон
фундаментни заземителни електроди
7.3.1. Когато бетонните фундаменти нямат
метална арматура, заземителните електроди,
вгра ж дани в бетона на фу ндамента, т рябва
да бъдат съобразени с вида и размерите на
фундамента. Препоръчват се един или повече
взаимосвързани затворени контури (кръгли или
правоъгълни) с размери до 20 m.
7.3.2. За да се избегне вграждането на заземителя в бетона на дълбочина, по-малка от 5 cm,
спрямо почвата, трябва да се използват подходящи средства за постигане на разстояние от
позиционирането на заземителя до проводниците
над земята. Когато за заземителни електроди се
използват шини, те трябва да бъдат закрепени по
ръба, за да се избегнат пространства без бетон
под шината. Когато има арматура, проводниците
трябва да бъдат закрепени за нея на разстояния
не по-големи от 2 m. Връзките трябва да се
изпълняват съгласно т. 2.3.2. Използването на
блокиращи се връзки трябва да се избягва.
7.3.3. Заземителят, замонолитен в бетона на
фундамента, трябва да има най-малко един извод
за всеки бетонов елемент на сградата, даващ възможност за свързване към електрическата уредба
на сградата, например към главната заземителна клема, или трябва да завършва в специална
свързваща клема, вградена на повърхността на
бетона. В точката на свързване изводът трябва
да е достъпен за целите на поддържането и за
измерване.
Когато за сградите има специални изисквания
относно информационните технологии, може да
са необходими повече изводи на вградения във
фундамента заземител.
За свързвания, разположени извън бетона
на фундамента, преминаващи през почвата,
трябва да се отчита възможността за корозия за
стоманените проводници (виж т. 7.4). За такива
свързвания се препоръчва да влизат в бетона в
границите на сградата или ако са навън, да са
на подходяща височина над нивото на земята.
7.3.4. За минимални напречни сечения на
заземителните електроди, включително изводите от тях, се прилагат стойностите, посочени
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в таблица П7.1. Свързванията трябва да са надеждни и да са със съответстващи електрически
характеристики.
7.3.5. Металната арматура на фундаментите на
сградите може да се използва като заземител, ако
отговаря на условията в т. 2.3.2. За изпълнение
на връзки чрез заваряване се изисква разрешение на отговорното лице за проектирането на
строителните конструкции на база анализи на
строежа. Връзките, изпълнени само чрез увиване на стоманени жици, не са подходящи за
целите на защитата, но може да са достатъчни
за целите на електромагнитната съвместимост
за информационните технологии. Предварително
напрегната арматура не трябва да се използва
като заземител.
Когато за арматура се използват заварени
решетки от метални пръти с малък диаметър,
е възможно те да се използват като заземители,
при условие че са надеждно свързани в повече
от една различни точки с извода или с други
части на електрода, така че да имат най-малко
същото напречно сечение, изисквано в таблица
П7.1. Минималният диаметър на единичен метален прът от такава решетка трябва да бъде 5 mm
при най-малко четири свързвания между извода
и решетката в няколко точки за всяка решетка.
7.3.6. Свързването на заземителните електроди
не трябва да минава над връзките между различни части на големи фундаменти. На такива
места трябва да се монтират подходящи меки
съединители извън бетона, за да се осигурят
необходимите електрически съединения.
7.3.7. Заземителните електроди, замонолитени
в бетона на единични опорни фундаменти (например за изграждане на големи зали), трябва
да се свързват със заземителните електроди,
замонолитени в другите фундаменти, чрез използване на подходящи заземителни проводници.
7.4. Възможни корозионни проблеми за други
външни заземителни уредби извън вградените в
бетона на фундамент
7.4.1. Трябва да се отчита фактът, че обикновената стомана без покритие или горещо
поцинковане, вградена в бетона, има електрохимичен потенциал, равен на този на медта,
вкопана в почвата. Следователно съществува
опасност от електрохимична корозия с други
заземители, направени от стомана и вкопани
в почвата близо до фундамента и свързани със
заземителя, вграден в бетона на фундамента.
Този ефект може да се наблюдава при усилени
фундаменти на големи сгради.
7.4.2. Никакъв стоманен заземител не трябва
да се разполага в почвата в близост до бетона на
фундамента с изключение на заземителни електроди, изработени от неръждаема стомана или
добре защитени чрез подходяща предварително
направена защита срещу влага. Горещопоцинкованото покритие, защита чрез боя или други
подобни материали не е достатъчно за целта.
Допълнителни заземители около и близо до такива сгради трябва да са изработени от материал,
различен от горещопоцинкована стомана, за да
се осигури достатъчен експлоатационен период
на тази част от заземителната уредба.
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7.5. Изпълнение на заземители, вградени в
бетона на фундамент
7.5.1. След подготовката на заземителя и/или
свързаната арматура, но преди изливането на
бетона, квалифицирано лице трябва да направи
проверка и да я документира. Документацията
трябва да съдържа описание, планове и снимки и
трябва да представлява част от документацията
на цялата електрическа уредба (виж глава пета
„Изграждане и начална проверка“).
7.5.2. Бетонът, използван за фу ндамента,
трябва да съдържа най-малко 240 kg цимент за
1 m 3 бетон. Бетонът трябва да има подходяща
полутечна консистенция, за да се запълнят всички
отвори под заземителите.
8. Изграж дане на заземители, вкопани в
почвата
8.1. Общи положения
8.1.1. Съпротивлението на заземителя зависи
от неговите размери и форма, както и от специфичното съпротивление на почвата, в която е
вкопан. Това специфично съпротивление често
варира от едно място до друго и се променя
в съответствие с дълбочината на вкопаване.
Съпротивлението на почвата се изразява в Ωm:
числено, това е съпротивлението в Ω на цилиндър
земя с напречно сечение 1 m 2 и дължина 1 m.
8.1.2. Видът на повърхността и растителност
та може да даде известна представа за повече
или по-малко благоприятни характеристики на
почвата за разполагането на заземител. Резултати от измерването на заземители, разположени
в подобни почви, дават добри насоки. Специфичното съпротивление на почвата зависи от
нейната влажност и температура, като и двете
се изменят през годината. Влажността се влияе
от зърнеността и порьозността на почвата. На
практика специфичното съпротивление на почвата се увеличава, когато влажността намалява.
8.1.3. Земни слоеве, които могат да бъдат
пресичани от отточни води, както е възможно
да се получи около реки, рядко са подходящи
за разполагане на заземители. В действителност
тези слоеве са каменисти, много пропускливи и
лесно подгизват от водата, която се пречиства
от естествените природни филтри и поради
това има високо съпротивление. Заземителните
електроди трябва да се въвеждат на по-големи
дълбочини, за да достигнат почви с по-добра
проводимост.
8.1.4. Замръзването повишава значително
специфичното съпротивление на почвата, което
в замръзнал слой може да достигне няколко
хиляди Ωm. Дебелината на замръзналия слой
може да е значителна в някои райони.
8.1.5. Изсушаването на почвата също увеличава специфичното є съпротивление. В някои
зони ефектът от засушаването може да се установи на дълбочина чак до 2 m. Специфичното
съпротивление при такива обстоятелства може
да бъде от същия порядък като при замръзване.
8.2. Специфично съпротивление на почвата
8.2.1. Информация за стойностите на специфичното съпротивление за някои видове почви
е дадена в таблица П7.9, а таблица П7.10 по-
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казва, че средните стойности на специфичното
съпротивление за различни видове почва са в
широки граници.
Таблица П7.9
Специфично съпротивление на някои видове
почви
Вид (естество) на
почвата
Блатиста почва
Наносна почва
Хумус
Влажен торф

Специфично съпротивление, Ωm
От няколко единици до 30
20 до 100
10 до 150
5 до 100

Мека глина
Варовикова и плътна глина
Юрски варовик

50
100 до 200
30 до 40

Глинести пясъци
Силициеви пясъци
Оголена камениста почва
Камениста почва, покрита
с трева

50 до 500
200 до 3000
1500 до 3000
300 до 500

Мек варовик
Плътен варовик
Напукан варовик
Шистови
Слюдени шисти

100 до 300
1000 до 5000
500 до 1000
50 до 300
800

Гранит и пясъчник в зависимост от сухотата
Гранит и много сух пясъчник

1500 до 10 000
100 до 600

Таблица П7.10
Средни стойности на съпротивлението за различни видове почви
Вид (естество) на почвата
Глинест горен почвен слой,
влажен плътен насип
Лош горен почвен слой,
чакъл, груб насип
Гол каменист терен, сух пясък, непропускливи скали

Средна стойност
на специфичното
съпротивление,
Ωm
50
500
3000

8.2.2. К ато въ змож ност за оп редел яне с
първо приближение на съпротивлението на заземителя може да се направи изчисление, като
се използват средните стойности, посочени в
таблица П7.10. Изчисленията, направени по тези
стойности, дават само приблизителен резултат
за съпротивлението на заземителя. Измерването
на специфичното съпротивление ще позволи
определяне на неговата средна стойност на конкретното място. Това може да бъде използвано
за последващи действия при подобни условия.
8.3. Заземители, вкопани в почва
8.3.1. Съставни части
8.3.1.1. Заземителите се състоят от вкопани
заземителни електроди, изработени от:
а) стомана, горещопоцинкована;
б) стомана с медна обвивка;
в) стомана с електрогалванично медно покритие;
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г) неръждаема стомана;
д) неизолирана мед.
Връзките между метали от различно естество
не трябва да бъдат в контакт с почвата. Препоръчва се да не се използват различни метали
и сплави.
8.3.1.2. Минималните дебелини и диаметри на
заземителните електроди отразяват обичайните
рискове от химични и механични увреждания.
Тези размери обаче може да не са достатъчни
при значителни рискове от корозия. Тези рискове
може да се срещат в почви, където циркулират
блуждаещи токове, например обратни постоянни
токове от електрическа тяга, или в близост на
инсталации за катодна защита. В такъв случай
трябва да бъдат взети специални предпазни мерки.
8.3.1.3. Заземителите трябва да се вкопават в
най-влажните места на почвата. Те трябва да се
разполагат далече от сметища, където могат да
бъдат подложени на корозия от просмуквания
на оборски тор, течен тор, химически продукти,
кокс и т.н., и да се изграждат далеч от оживени
места, доколкото е възможно.
8.3.2. Оцен яване на съп рот ивлението на
заземителя
8.3.2.1. Проводници, вкопани хоризонтално
Приблизителното съпротивление на заземител (R), реализиран с хоризонтално вкопани
проводници (виж таблица П7.1), може да бъде
изчислено по формулата:
,
където:
ρ е специфичното съпротивление на почвата,
в Ωm,
L – дължината на изкопа, заета от проводници, m.
Полагането на проводниците по криволинейна траектория в изкопа не води до значително
намаляване на съпротивлението на заземителя.
На практика тези проводници се полагат по
два различни начина:
а) заземител във фундамента на сградата: електродите се полагат във фундамента като контур
по целия периметър на сградата, дължината е
равна на периметъра на сградата;
б) хоризонтални изкопи: проводниците се
вкопават на дълбочина около 1 m в направени
за целта изкопи.
Изкопите не трябва да се запълват с камъни,
пепел или други подобни материали, за предпочитане е запълване с пръст, която може да
задържа влага.
8.3.2.2. Вкопани плочи
За да се поддържа добър контакт на двете
повърхности на плочата с почвата, се препоръчва
плочите да се разполагат вертикално.
Плочите трябва да се вкопават така, че техният горен ръб да е разположен приблизително
на дълбочина 1 m.
Съпротивлението (R) на заземител – плоча
вкопана на достатъчна дълбочина, е приблизително равно на:
,
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където:
ρ е специфичното съпротивление на почвата
(в Ωm);
L – периметърът на плочата (в m).
8.3.2.3. Заземители, вкопани вертикално
Приблизителното съпротивление (R) на вертикално вкопан заземител (виж таблица П7.1)
може да бъде получено по формулата:
,
където:
ρ е специфичното съпротивление на почвата, Ωm,
L – дължината на пръта или тръбата, m.
Когато съществува риск от замръзване или
засушаване, дължината на прътите трябва да се
увеличи с 1 m или с 2 m.
Стойността на съпротивлението на заземителя
може да се намали чрез използване на няколко
вертикални пръта, свързани паралелно, разположени на разстояние един от друг, съответстващо
на дължината на един прът, когато прътовете са
два, и на по-голямо разстояние, когато прътовете
са повече от два.
Когато се въвеждат много дълги пръти, понеже почвата рядко е хомогенна, такива пръти
може да достигнат слоеве с ниско съпротивление.
8.4. Използване на метални колони като
заземител
Метални колони, елемент от метална конструкция, вкопани на определена дълбочина в
земята, може да се използват като заземители.
Приблизителното съпротивление (R) на вкопана метална колона може да бъде изчислено
по формулата:
,
където:
L е вкопаната дължина на колоната, m;
d – диаметърът на окръжността на цилиндъра
на колоната, m;
ρ – специфичното съпротивление на почвата, Ωm.
Набор от взаимносвързани колони, разположени около сградата, има съпротивление от
същия порядък както това на заземители във
фундамент.
Замонолитването в бетон не е пречка за използването на метални колони като заземители
и не променя значително съпротивлението на
заземителя.“

§ 21. Създава се приложение № 8 към
чл. 45, ал. 1, т. 6:
„Приложение № 8
към чл. 45, ал. 1, т. 6
Електроенергийна ефективност
Това приложение въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ
HD 60364-8-1:2015 „Електрически уредби за ниско
напрежение. Част 8-1: Енергийна ефективност“.
В него са определени допълнителни изисквания, мерки и препоръки с цел подобряване на
ефективността при употребата на електрическа
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енергия, които се отнасят за проектирането на
електрически уредби в рамките на съвременния
подход на енергийноефективно управление, с цел
оптимално, постоянно, функционално равностойно обслужване, при най-малка консумация на
електрическа енергия, най-приемлива енергийна
наличност и икономически баланс.
1. Основни положения
1.1. Изискванията, мерките и препоръките,
определени в това приложение, се отнасят само
за електрическата уредба и само при съгласие на
собственика/ползвателя на уредбата биха могли
да бъдат елемент от енергийната ефективност
на цялата сграда.
1.2. Изискванията, мерките и препоръките се
прилагат за нови електрически уредби в сгради
и при реконструкция, основно обновяване или
основен ремонт (модификация) на съществуващи
уредби в сгради. Те не се прилагат за продук
ти. Енергийната ефективност на продуктите и
техните работни характеристики са предмет на
продуктовите стандарти.
1.3. Изискванията, мерките и препоръките
в това приложение не водят до намаляване на
ефекта от мерките, свързани с безопасността на
хората и защитата на имуществото, а активните
мерки за електрическа енергийна ефективност
не нарушават пасивните мерки за енергийна
ефективност на сградата.
1.4. Наличност на електроенергия и решения
на собственика/потребителя
Управлението на енергийната ефективност не
намалява наличността на електрическа енергия
и не води до услуги или операции под желаното
от собственика/потребителя ниво.
Собственикът/потребителят на електрическата уредба може да вземе окончателното решение
дали да приеме, или да откаже да използва съответна услуга на номинална стойност, оптимална
стойност или да не се възползва от услугата за
определен период.
Собственикът/потребителят може да прави
изключения по всяко време и да използва услугата
в съгласие със собствените си изисквания, стига
да отчита, че това може да се окаже по-скъпо
от очакваното от гледна точка на потреблението
на електрическа енергия.
Например, ако у дома има болен, потребителят
може да реши да отоплява стаята на по-висока
температура дори през върхова консумация, или
ако дадена фирма получи спешна поръчка, може
да се наложи производството да работи и извън
предвидения най-икономичен период от време
през денонощието.
2. Изисквания при проектирането
При проектирането, без да се влошава качеството на усл у гата и производителност та
в електрическата уредба, трябва да се вземат
предвид следните аспекти:
а) енергиен профил на натоварване (активен
и пасивен);
б) на л и ч нос т на г енери ра на енерг и я о т
собствен източник, например соларен/вятърен
генератор;
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в) намаляване на енергийните загуби в електрическата уредба;
г) устройство на веригите съобразно електроенергийната ефективност;
д) употреба на електроенергия спрямо изискванията на собственика/ползвателя;
е) тарифна структура, предложена от доставчика на електроенергия.
3. Сектори на действие
За единен подход към електроенергийната
ефективност се определят четири сектора, всеки
от които има особени характеристики, изискващи
специфична методология, както следва:
а) жилищни сгради (жилища);
б) търговски сгради;
в) промишлени сгради;
г) съпътстваща инфраструктура.
4. Подобряване на фактора на мощността (cos φ)
Намаляването на консумацията на реактивна
енергия на нивото на товара намалява топлинните загуби. Възможно решение за подобряване
на фактора на мощността е въвеждането на
система за корекция на фактора на мощността
в съответните вериги на товара.
5. Намаляване на влиянията на хармоничните токове
Намаляването на хармоничните токове на
ниво товар, например чрез избиране на продукти без генериране на хармоници, намалява
топлинните загуби. Възможни решения са намаляване на:
а) хармониците чрез въвеждане на филтри
за хармоници в съответните товарови вериги;
б) ефекта на хармониците чрез увеличаване
на напречното сечение на проводниците.
6. Определяне на зоните, потреблението и
клоновете
6.1. Определяне на зоните
Една зона представлява площ в m 2 или местоположение, където се използва електрическа
енергия, например:
– индустриален цех;
– място, близо до прозорци, или далеч от
прозорци;
– стая в жилище;
– хотелска кухня.
Проек тан т и те, елек т роп редп риемачи те и
собственикът/ползвателят на сградата (уредбата)
трябва да постигнат съгласие относно зоните в
сградата.
Определянето на зоните е необходимо за
коректното определяне на клоновете.
6.2. Определяне на потреблението в зоните
Определянето на потреблението за отделна
верига или зона е необходимо за анализиране
на енергийното є потребление (консумацията),
например:
– загряване на вода;
– отопление и/или охлаждане;
– осветление;
– електродвигатели;
– битови уреди.
6.3. Определяне на клоновете
Клон е верига или група от вериги, идентифицирани със захранваното от тях електро-
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оборудване като полезни за управлението на
енергийната ефективност.
Един клон определя един или няколко вида
потребление в една или няколко зони.
Клоновете трябва да се управляват по такъв
начин, че да използват електроенергията с цел
винаги да задоволяват потребността, отчитайки
фактори, като наличието на дневна светлина,
ползването на помещение, външната температура
и редица други аспекти, свързани с конструкцията
на сградата и пасивната енергийна ефективност.
6.4. Критерии за съставяне на клоновете
6.4.1. Тех ническ и к ритерии, базирани на
външни параметри, например време, осветеност,
температура
Прекъсването на някои услуги или приложения трябва да бъде избягвано през някои периоди
от време. Проектантът, електропредприемачът,
собственикът и/или крайният потребител трябва
да се съгласят на дневен, седмичен, месечен или
годишен график за времето, в което някои услуги
или приложения ще бъдат налични или ще могат
да бъдат намалени или спрени. Идентифицирането на тези приложения и събирането им в клон
са от ключово значение от гледна точка на енергийната ефективност. Например определянето на
клон за осветители близо до прозорци и втори
клон за осветители близо до стените позволява
изключване на тези близо до прозорците, когато
дневната светлина е достатъчна.
6.4.2. Технически критерии, базирани на системата за управление
Един клон може да обхваща няколко товара,
които са функционално свързани с едно или
повече контролиращи устройства. Например термостатът на електрическа система за отопление,
контролиращ радиатори от няколко електрически
вериги, така че тези радиатори да принадлежат
към един и същ клон.
6.4.3. Технически критерии, базирани на критични точки за измерване
Допустимата неопределеност на измерването
няма да е една и съща, ако целта е да се изследва
тенденция или да се фактурира услуга. Целта
на измерването може да помогне за правилния
избор на подходящ клон.
6.4.4. Икономически критерии, базирани на
съотношение
За място, където голяма група от оборудване
се налага да работи по едно и също време, създаването на голям клон, съдържащ цялото това
оборудване, е особено полезно. В друг случай,
като например няколко групи осветители в едно
работно помещение, реализирането на няколко
по-малки клонове позволява по-ефективно използване на електроенергията.
6.4.5. Икономически критерии, базирани на
променливата цена на електрическата енергия
Цената на електрическата енергия може да
се променя в периода на използване (намаляване или увеличаване на цената за kWh в даден
период от време) и с максималната мощност,
разрешена от захранващата мрежа (поискване/
отговор), поради което може да е необходим
мониторинг на енергията.
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В зависимост от промените на цената на
електрическата енергия, когато е възможно,
може да се предвиждат или отлагат определени
нива на потребление.
6.4.6. Тех ническ и критерии, базирани на
инерция в енергийното потребление
Почти винаги е трудно да се въведе разпределение на товара в осветителна уредба (без
инерция), докато е значително по-лесно това
да се прави в системи за водно отопление (голяма инерция). Отчитането на инерцията на
товарите е необходимо при решаване как да
се въведе разпределение на товарите меж ду
отделните клонове на уредбата. Така например
клоновете, включващи отоплителни системи,
охладителни системи, хладилници и др., могат
да бъдат обединени срещу клоновете, включващи
осветление, налични контакти за IT оборудване
и др. Следователно е възможно да се въведе подходящо разпределение на товарите и правила за
разпределение на товарите в клонове с висока
инерция в енергийното потребление.
7. Управление на електроенергийната ефективност
Управлението на електроенергийната ефективност е системен подход, целящ да оптимизира
управлението на потреблението на електрическа
енергия, вземайки предвид цялата необходима
информация, отнасяща се до техническите и
икономическите подходи.
Рядко се случва оптимумът на една система
да е равен на сумата от оптимумите на отделните
части от системата. Следователно е необходимо
да се разгледат най-подходящите клонове на
електрическата уредба от гледна точка на електроенергийна ефективност.
Също така трябва да се отчита, че прилагането
на устройство за въвеждане на модифицирано
действие или нови функции, предназначени да
оптимизират електрическата консумация на
този продукт, може да доведе до нарастване на
електрическата консумация за взаимосвързани
товари в една и съща система.
Въвеждането на електрическо оборудване или
функции за намаляване, измерване, оптимизиране
и мониторинг на консумацията на енергия или
някоя друга употреба, имаща за цел да подобри
употребата на електрическата енергия, може да
увеличи консумацията на енергия в някои части
на системата.
Употребата на контролиращо устройство,
например термостат в електрическа отоплителна
система или детектор на човешко присъствие в
електрическа осветителна уредба, може да увеличи непосредствената или глобалната консумация
на отделно оборудване за някои устройства, но
да намали общата консумация на клона.
На й-ма л к и я т к лон е ог ра н и чен до ед но
електрическо устройство (електрооборудване),
а най-големият клон обхваща всички електрически вериги, използвани за всички услуги в
цялата сграда.
8. Въздействия върху проекта за разпределение
в електрическата уредба
Проектът за разпределение в електрическата
уредба трябва да отчита електроенергийната
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ефективност във всеки етап, включително и
въздействието на различните товарни искания,
приложения, зони и клонове.
Внедряването на фиксирано оборудване за
измерване, контрол и електроуправление се
прилага за нови уредби и при модификация.
Главните разпределителни табла се проектират така, че да отделят веригите, захранващи
всяка зона или всеки клон. Това изискване трябва
да се прилага и за други разпределителни табла,
където е нужно.
9. Изисквания на собственика/потребителя
9.1. Изискванията на собственика/потребителя трябва да бъдат взети под внимание на
първо място. Тези изисквания са ключови при
изграждането на системата на управление на
електроенергийната ефективност.
9.2. Изисквания по товарите
Проектантът и изпълнителят трябва да прилагат решенията на собственика/потребителя
относно избора на електроенергийно ефективни
уреди (фризери, осветители и др.).
Собственикът/потребителят може да отдаде
приоритет на употребата на различни товари
чрез въвеждане на товарооптимизиращ процес
(например разпределение на товарите).
Проектантът трябва да вземе предвид приложението (експлоатацията) на уредбата, когато подготвя енергийноефективен проект, и да
предвиди съоръжение за ръчна намеса, която да
позволява на собственика/потребителя да поеме
контрол над автоматичните функции.
10. Предварителна информация от товари и
прогнози
10.1. Измервания
Измерванията са ключови за определяне на
ефективността на електрическата уредба, осигурявайки на собственика/потребителя данни за
неговата консумация. Точността на средствата за
измерване и измервателният им диапазон трябва
да са адаптирани към предвиденото използване
на уредбата, колкото е възможно по-близо до
самите товари.
При основно използване на електрическа
енергия в сгради (жилища, магазини, обществени
сгради, офиси) при измерванията от особена важност е малката неопределеност още в началото на
уредбата, където се извършва търговското мерене,
но също и за да се установи и оцени ефективността
на цялата електрическа уредба, включително и
чрез обобщаване за съставните є части.
10.2. Товари
Товарите трябва да бъдат класифицирани според съгласието на техния собственик/потребител
за желаното разпределение на товарите. Някои
товари, като системно оборудване за информационни технологии, компютри, телевизори и т.н., не
са подходящи за товарно разпределение. Някои
други товари, като нагреватели, хладилници и
др., могат да приемат, без да има въздействие
върху качеството на услугата им, разпределение
за определен период от време.
За всеки тип товар трябва да бъде определено
допустимо време за разпределение в нормални
условия. Примери: допустимото време за настолен
компютър е 0 ms, за лампа е 50 ms, за хладилник
или нагревател е 15 min.
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Максималното време за разпределение на
всяка уредба се определя от индивидуалния товар с най-малкото изчислено време, през което
апаратурата не работи. Поради тази причина се
препоръчва да се уточнят елементите на уредбата,
които имат товари с подобно измерено време,
през което апаратурата не работи.
От особена важност е информацията за това,
дали товарите подлежат, или не подлежат на
разпределение, както и съответстващата продължителност.
10.3. Разпределение на товарите и избор на
устройство за управление
Някои мерки, предприети за подобряване на
електроенергийната ефективност по отношение
на електроуправлението, могат да имат недостатъци, когато е избрано неподходящо устройство.
Ето защо трябва да бъде направен преглед как
чрез прилагането на мерки за електроенергийна
ефективност може да се въздейства на експлоатационния срок на оборудването. Оборудването
трябва да бъде така избрано, че да съответства на
предвиденото управление на електропотреблението. Например лампите с нажежаема жичка са
широко използвани с таймери или детектори на
присъствие за осветление на коридори, стълбища
и др. с цел подобряване на електроенергийната
ефективност на осветителната уредба, така че
лампите да светят само когато има хора. Замяната на този вид лампи с лампи, които използват
друга технология и са много по-чувствителни към
броя на превключванията в режимите на работа,
може драстично да намали живота на тези лампи,
дори в някои случаи да доведе до отхвърляне от
таймерите, използвани преди това. В резултат
на това лампите могат да се оставят включени
денонощно, за да се избегне честата им подмяна
и чрез това да се намали енергийната ефективност на уредбата. Този пример илюстрира колко
важно е да се отчете ценовата чувствителност
на собственика/потребителя, когато разходите
за смяна на лампите надхвърлят икономията на
електроенергия.
Правилен избор относно електроенергийната
ефективност може да е използване на лампи с
подходяща технология по отношение на режима на включване/изключване, за да се получи
по-ниска консумация на енергия при нормално
очаквания живот на лампите.
10.4. Прогнози
Прогнозите са индикатори, използвани като
входяща информация за системата за енергийно
ефективно управление.
Прегледът на данни от предходни периоди е
входяща информация за изготвяне на прогноза
за потреблението на електроенергия.
Системата за управление за електроенергийната ефективност не трябва да възпрепятства
комуникацията за други цели, като например
безопасност, контрол или функциониране на
устройства или оборудване.
10.5. Входяща информация от доставчиците
на електроенергия – наличност, цени и интелигентно отчитане
Собственикът/потребителят трябва да има
информация за разполагаемата наличност на
електроенергия и за цените, които могат да
варират с времето. Собственикът/потребителят
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трябва да прецени минимума и/или максимума
налична мощност и да определи цената на тази
енергия, базирана на общия разход за собствеността, включващ фиксирани и променливи разходи.
10.6. Информация за собственика/потребителя
от наблюдение на електрическата уредба
Препоръчва се електрическата у редба да
бъде проектирана така, че да позволява измерването на общата є консумация в kWh на всеки
час от всеки ден. Тези данни и свързаната с
тях информация за енергията трябва да бъдат
регистрирани и запазени за поне една година и
трябва да бъдат достъпни за потребителя. Също
така трябва да има възможност за записване и
запазване на данни за консумацията на индивидуални товари или клонове, представляващи
70 % от общия товар.
10.7. Управление на товарите през клоновете
10.7.1. Една система за управление на електроенергийната ефективност включва мониторинг
за цялата интелигентна електрическа уредба,
за да може ръчно (в най-лесните случаи) или
автоматично (повечето ситуации) да се следи
консумацията на електрическа енергия, така че
да се оптимизират перманентно общите разходи и
консумация на системата, с приоритетно отчитане
на изискванията на собственика/потребителя и
на входните параметри.
Системата за управление на електроенергийната ефективност се базира на:
а) крайния избор на собственика/потребителя;
б) мониторинга на потребяваната енергия;
в) наличността и цената на енергията;
г) входящата информация от товарите.
Системата за управление на електроенергийната ефективност включва:
а) измерване на клоновете;
б) контрол;
в) качество;
г) докладване;
д) аларми за проверка на добрата работа на
устройствата;
е) управление на тарифата, ако има такова;
ж) сигурност на данните;
з) наличие на визуализация за осведомяване
на потребителя.
10.7.2. Изискванията на собственика/потребителя определят входящата информация за
системата, като средства за измерване, сензори,
контроли и др., и контролната методология за
определяне на изходните сигнали и контролните
параметри.
10.7.3. Към системата може да се предявят
изисквания да измерва качеството, мощността,
нивата на напрежение и товарите. Също така
може да контролира товара или да променя
тарифи, ако зададените лимити са надхвърлени.
10.8. Поддръжка и подобрение на изпълнението на електрическата уредба
10.8.1. Прилагането на мерки за електроенергийна ефективност изисква системен подход
към електрическата уредба, а оптимизирането
на консумацията на електроенергия изисква
обсъждане и оценяване на всички модели на
работа на уредбата.
10.8.2. В съществуващи уредби трябва да бъдат
взети мерки за намаляване на консумацията на
електроенергия. Това изисква коректно позна-
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ване на консумацията на електроенергия на
потребление или на площ. Анализът на консумацията на електроенергия е първата стъпка за
намаляване на консумацията на електроенергия
в съществуващи уредби.
Обикновено само установяването къде и как
се използва електроенергията може да доведе до
10 % икономия без някаква капиталова инвестиция и използвайки само промени в процедурите
или поведението.
10.9. Оценяване на електроенергийната ефективност
10.9.1. Когато се изисква оценяване на електроенергийната ефективност, на собственика/
потребителя на уредбата се предлага да приеме
програма за подобряване и/или поддържане на
електроенергийна ефективност, която включва:
а) начална и периодична проверка на уредбата;
б) подходяща неопределеност на средствата
за измерване;
в) прилагане на мерки за подобряване на
електроефективността на уредбата;
г) периодична поддръжка на уредбата.
10.9.2. Главната цел на мерките за електроенергийна ефективност е да оптимизират общата
консумация на електроенергия. Затова е необходимо да се гарантира ефективността на всички
мерки, приложени в електрическата уредба за
целия експлоатационен срок на уредбата. Това
може да бъде постигнато чрез постоянен мониторинг и периодичен контрол.
10.10. Поддръжка
Освен за осигуряване на безопасното функциониране поддръжката е необходима и за запазване на уредбата в добро експлоатационно
състояние. Поддръжката обаче трябва да бъде
преразгледана от икономическа и енергийноефективна гледна точка.
11. Параметри за прилагане на ефективни мерки
Проектантът на електрическата уредба трябва да определи мерките за електроенергийна
ефективност. За целта се прилагат изисквания
за анализ или начин за постигане на желаното
ниво на електроенергийна ефективност. Изискванията и нивата се използват за изграждане
на профил на уредбата и определяне на класа
на ефективност на електрическата уредба. Тези
изисквания са организирани в следните три теми:
а) ефективност на оборудване, използващо/
пренасящо ток;
б) ефективност на електрическата разпределителна мрежа;
в) внедряване на системи за контрол, мониторинг и наблюдение.
Ефективността на оборудване, използващо/
пренасящо ток, се основава на спецификацията
и указанията за употребата на това оборудване,
дадени от производителя.
12. Мерки за електроенергийна ефективност
12.1. Оборудване, използващо/пренасящо ток
12.1.1. Електродвигатели
Един асинхронен двигател за променлив ток
може да консумира повече енергия, отколкото
му е необходима, особено когато работи на
по-малко от номиналното натоварване. Тази
излишна консумация на енергия се разсейва от
двигателя под формата на топлина.
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Работещи на празен ход, циклични или малко
натоварени електродвигатели консумират повече
енергия от необходимото. По-добър избор на
електродвигатели и на тяхното управление подобрява електроенергийната ефективност.
Тъй като 95 % от разхода, свързан с работата
на електродвигател, идва от неговата консумация
на електроенергия, приемането на по-висок клас
на енергийна ефективност спестява значително
количество енергия.
Употребата на пусково устройство на двигателя
или други управляващи устройства като различни
скорости за задвижване трябва да бъде разгледана
с цел постигане на по-висока електроенергийна
ефективност, особено при управление на разхода
на електроенергия за приложения с интензивна
консумация (например контрол на потока на
вентилатори, помпи, въздушни компресори).
Примери за аспектите, които трябва да бъдат
отчетени, са:
а) намаляване на консумацията на електроенергия;
б) оптимизиране на номиналната мощност;
в) намаляване на токовите удари;
г) намаляване на шума и вибрацията, като
по този начин се избягват механичните щети и
повреди в климатизацията или отоплителната
система;
д) по-добър контрол и по-добра прецизност в
достигането на необходимия дебит и налягане.
12.1.2. Осветление
Осветлението може да представлява голям дял
в консумация на енергия в една електрическа
уредба, зависейки от вида лампи и осветителни тела за тяхното приложение. Контролът на
осветлението е един от най-лесните начини за
подобряване на енергийната ефективност. Затова контролът на осветлението трябва да бъде
обект на особено внимание. Видът на светлинните източници, конструкцията на баластните
устройства, комутационната апаратура и управляващата апаратура трябва да бъдат отчетени
при прилагането на контрол на осветлението.
Решения за контрола на осветлението могат
да подобрят енергийната ефективност с повече от
50 %. Прилаганите системи трябва да са гъвкави
и проектирани за комфорт на потребителите.
Решенията могат да варират от много малки
и локални, като такива с таймер и сензори за
движение/обитаване, до сложни персонализирани и централизирани решения, които са част
от системите на цялата сградна автоматизация.
За да работи осветлението само там, където и
когато е нужно, перманентен контрол на осветлението може да бъде реализиран, използвайки
например:
а) детектори на движение;
б) устройства за контрол за постоянна яркост;
в) превключватели с таймер;
г) превключватели с часовник;
д) превключватели, чувствителни към светлина.
12.1.3. Електрически инсталации
Площта на напречно сечение на проводниците и интегрираната архитектура могат да бъдат
оптимизирани за намаляване на загубите.
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Въздействието на топлинните загуби от енергийна консумация на оборудване, свързано в
серия с елементи на електрическата инсталация,
като например комутационна и/или управляваща
апаратура, включена в електрическа верига, е
пренебрежимо спрямо енергията, употребена в
товара и в транспорта на енергия (обикновено
е по-малко от 1/1000 от консумация на товара).
12.2. Подобряване на фактора на мощност
(cos φ)
12.2.1. Чрез подобряване на фактора на мощност (cos φ) се намалява консумацията на реактивна енергия и може да се увеличи потребяваната
активна енергия. Намаляването на реактивната
енергия също така намалява топлинните загуби
в електрическата инсталация.
12.2.2. За да бъде намалена консумацията на
реактивна енергия, може се приложи:
а) избор на електрооборудване с ниска консумация на реактивна енергия;
б) система за компенсация на реактивната
енергия.
12.3. Системи за мониторинг
12.3.1. Електрическата разпределителна система трябва да дава възможност за мониторинг:
а) при измерване по зона всяка зона трябва
да има специално предназначена захранваща
линия, позволяваща мониторинг и извършване
на съответните измервания;
б) при измерване по потребление за всяко потребление трябва да има специално предназначена
захранваща линия, позволяваща мониторинг и
извършване на съответните измервания.
12.3.2. Една мониторингова система на електрическата уредба има три главни цели:
а) годишно измерване на общата kWh консумация, базирана на битовите устройства за
измерване, може да бъде използвано; времеви
измервания на данни (напр. измерване на всеки
30 минути) също могат да бъдат използвани и
от тях могат да бъдат съставени товарни профили; ще бъде възможно тази информация да
се консолидира с други данни за консумация на
енергия и външни фактори, като данни за градусден, отношение на обитаемост и др. фокус върху
специфична употреба на енергия може да бъде
нужен според националното регулиране (напр.
осветление, отопление и др.);
б) идентификация на употребата на енергия
и промени в модела на консумация, необходима,
за да се:
– изгради план за действие и да се проверява
ефективността на действията;
– провери работата на системите за контрол,
използвани за оптимизиране на консумацията;
в) проучване на качеството на електроенергията, което може да влияе върху изпълнението
на енергийната ефективност като допълнителни
загуби или преждевременно амортизиране на
оборудването.
12.3.3. За пост игате на посочени те цели
проектантите, електрическите предприемачи и
собствениците/ползвателите трябва да имат стратегия за измерване и мониторинг, която включва:
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а) устройства, измерващи съответни параметри, като например енергия, активна мощност,
фактор на мощността, напрежение, индикатори
за качеството на енергията (хармонично изкривяване, реактивна енергия и др.);
б) инструменти за наблюдение на системата за
управление на енергията на сградата (система за
комуникация и софтуер), когато са необходими
постоянни измервания и набиране на данни.
12.3.4. Неопределеността на измерванията
трябва да съответства на необходимата за прилагане на ефективни мерки. Приемливите граници
на неопределеността при измерванията могат да
бъдат по-големи, когато точката на измерване
е далеч от входната точка на уредбата или от
зоната, определена за ефективни мерки:
а) на входната точка на уредбата или на зоната,
определена за ефективни мерки, неопределеността трябва да е най-малка и да е съобразена с
предвиденото измерване на ефективност;
б) на нивото на главното електрическо табло
неопределеността трябва да е по-малка от 5 %;
в) на междинните разпределителни табла или
на крайните разпределителни табла и надолу
по веригата неопределеността трябва да е помалка от 10 % за интервала от 5 % до 90 % от
номиналната стойност на измерваната величина.
12.3.5. От първостепенна важност от гледна
точка на електроенергийната ефективност е да
се измери първо консумацията на електрооборудването. Измерване на енергията, използвана
през кратък период от време, е необходимо, за да
се представи като товарен график. Това трябва
да се извърши през период от минимум 24 h, за
да се даде реалистична прогноза на товаровия
график. Периодът от време между измерванията
обикновено е от 10 min до през 1 h максимум.
12.3.6. Спадът на напрежението влияе на
електроенергийната ефективност. Там, където
се изисква измерване на спада на напрежение,
измерва не т о на на п режен ие т о на у редбата
трябва да е направено на електрооборудването
и в изходната точка на веригата, захранваща
електрооборудването.
12.3.7. Хармонични функции
Нелинейно електрическо оборудване, като
например елек т ронни системи за мощност,
включващи системи за захранващи устройства
(PDS), преобразуватели, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), други токови
преобразуватели, електродъгови пещи, трансформатори и газоразрядни лампи, генерират
изкривявания на напрежението или хармонични
функции. Тези хармонични функции натоварват
изолацията при претоварени кабели и трансформатори, причиняват прекъсвания и смущават
нормалната работа на много видове оборудване,
като например компютри, телефони или ротационни машини. Експлоатационният период на
оборудването може да бъде намален.
Хармоничните функции провокират прегряване и в резултат генерират допълнителни загуби
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през електрическата инсталация. Затова се препоръчва измерване на хармоничните функции.
13. Непосредствени и перспективни действия
Резултатите от измерванията трябва да бъдат
анализирани и след това да бъдат предприети
непосредствени или перспективни действия.
Непосредствените действия водят до подобрения на електроенергийната ефективност в
кратки срокове.
Перспективните действия се състоят от анализ на резултати от предишни измервания през
определен период от време (например година) и
оценяване на резултатите съобразно определените
цели. Тези действия се свеждат до:
а) поддържане на съществуващи решения;
б) осъществяване на нови решения.
Енергийното управление трябва да води до
устойчива и максимално редуцирана консумация
на електроенергия чрез:
а) поставяне на енергоспестяващи цели;
б) проектиране на мерки за енергийно управление с цел оптимизиране на потреблението
на електрическа енергия.“

§ 22. 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 прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
§ 23. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Тази наредба се издава на основание
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби
на Закона за устройство на територията във
връзка с чл. 169, ал. 4 от същия закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект 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. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 25. Наредбата влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
9394
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-5
от 15 ноември 2016 г.

за минималните изисквания за осигуряване
на здравето и безопасността на работещите
при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания за защита на работещите
от съществуващи или потенциални рискове
за здравето и безопасността, причинени от
експозиция на електромагнитни полета по
време на работа.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички
известни преки биофизични ефекти и непреките ефекти, дължащи се на експозицията на
електромагнитни полета.
(2) Граничните стойности на експозиция,
определени в наредбата, се прилагат само за
научнопотвърдените връзки между краткосрочните преки биофизични ефекти и експозицията на електромагнитни полета.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. потенциалните дългосрочни ефекти;
2. рисковете, произтичащи от контакта с
проводници под напрежение.
Чл. 4. Наредбата се прилага заедно с нормативните актове, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд, като се спазват по-строгите специфични
и/или допълнителни изисквания, когато тя
определя такива.
Чл. 5. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или с представителите на
синдикалните организации, с представителите
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
от Кодекса на труда и с комитета/групата по
условия на труд и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с
прилагането на наредбата, в съответствие със
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗЗБУТ).
Раздел ІІ
Гранични стойности на експозиция (ГСЕ) и
стойности за предприемане на действие (СПД)
Чл. 6. (1) Физическите величини по отношение на експозицията на електромагнитни
полета са посочени в приложение № 1.
(2) Граничните стойности на експозиция по
отношение на последиците за здравето, ГСЕ
по отношение на ефектите за чувствителност
и СПД са определени в приложение № 2 и
приложение № 3.
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Чл. 7. (1) Работодателите са длъжни да
предприемат мерки така, че експозицията
на работещите на електромагнитни полета
да е ограничена до ГСЕ по отношение на
последиците за здравето и ГСЕ по отношение
на ефектите за чувствителност, посочени в
приложение № 2 за нетоплинните ефекти и в
приложение № 3 за топлинните ефекти.
(2) Спазването на ГСЕ по отношение на
последиците за здравето и ГСЕ по отношение
на ефектите за чувствителността трябва да бъде
установено чрез използване на процедурите
за оценка на експозицията съгласно чл. 11.
(3) Когато експозицията на работещите
на електромагнитни полета надвишава ГСЕ,
работодателят предприема незабавни действия
в съответствие с чл. 12, ал. 11 – 13.
Чл. 8. (1) Когато е доказано, че съответните
СПД, определени в приложение № 2 и приложение № 3, не са превишени, работодателят
спазва ГСЕ по отношение на последиците за
здравето и ГСЕ по отношение на ефектите
за чувствителност.
(2) Когато експозицията на работещите
на електромагнитни полета надвишава СПД,
работодателят предприема действия в съответствие с чл. 12, ал. 3, освен ако оценката,
извършена в съответствие с чл. 11, ал. 1, 6,
7 и 8, не показва, че съответните ГСЕ не са
надвишени и че могат да бъдат изключени
рисковете за безопасността.
Чл. 9. Освен в случаите по чл. 6 експозицията може да превишава:
1. ниските СПД за електрически полета
съгласно приложение № 2, таблица Б1, когато
това е обосновано от практиката или процеса,
при условие че не бъдат надвишени ГСЕ по
отношение на ефектите за чувствителност
съгласно приложение № 2, таблица А3 или че:
а) не бъдат превишени ГСЕ по отношение
на последиците за здравето съгласно приложение № 2, таблица А2;
б) превишените стойности на искровите
разряди и на контактните токове съгласно
приложение № 2, таблица Б3 бъдат предот
вратени чрез специфични защитни мерки
съгласно чл. 12, ал. 9;
в) на работещите е предоставена информация по чл. 13, т. 6;
2. ниските СПД за магнитни полета съгласно приложение № 2, таблица Б2, когато
това е обосновано от практиката или процеса,
включително засягащите главата и торса по
време на работната смяна, при условие че
не бъдат превишавани ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност съгласно приложение № 2, таблица А3 или че:
а) превишаването на ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност е само временно;
б) не са превишени ГСЕ по отношение на
последиците за здравето съгласно приложение
№ 2, таблица А2;
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в) са предприети действия в съответствие
с чл. 12, ал. 14 при възникнали преходни
симптоми по чл. 12, ал. 15, т. 1;
г) на работещите е предоставена информация по чл. 13, т. 6.
Чл. 10. Освен в случаите по чл. 7 – 9 експозицията може да превишава:
1. граничните стойности на експозиция по
отношение на ефектите за чувствителност съгласно приложение № 2, таблица А1 по време
на работната смяна, когато това е обосновано
от практиката или процеса, при условие че:
а) превишаването е само временно;
б) не са превишени ГСЕ по отношение на
последиците за здравето съгласно приложение
№ 2, таблица А1;
в) са предприети специфични мерки за
защита съгласно чл. 12, ал. 10;
г) са предприети действия съгласно чл. 12,
ал. 14 при възникнали преходни симптоми по
чл. 12, ал. 15, т. 2;
д) на работещите е предоставена информация по чл. 13, т. 6;
2. граничните стойности на експозиция
по отношение на ефектите за чувствителност съгласно приложение № 2, таблица А3
и приложение № 3, таблица А2 по време на
работната смяна, когато това е обосновано
от практиката или процеса, при условие че:
а) превишаването е само временно;
б) граничните стойности на експозиция
по отношение на последиците за здравето
съгласно приложение № 2, таблица А 2 и
приложение № 3, таблици А1 и А3 не бъдат
превишавани;
в) предприети са действия съгласно чл. 12,
ал. 14 при възникнали преходни симптоми по
чл. 12, ал. 15, т. 1;
г) на работещите е предоставена информация по чл. 13, т. 6.
Раздел ІІІ
Задължения на работодателите
Чл. 11. (1) Работодателят оценява всички
рискове за работещите, произтичащи от електромагнитни полета на работното място, и ако
е необходимо, измерва и/или изчислява нивата
на електромагнитните полета, на които са
изложени работещите, при спазване на чл. 4,
чл. 16, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 1 и
чл. 29 ЗЗБУТ и на Наредба № 5 от 1999 г. за
реда, начина и периодичността на извършване
на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.).
(2) Резултатите от оценката по ал. 1 могат
да се предоставят по реда на Закона за достъп
до обществена информация и при спазване на
чл. 16, ал. 3 и 4, чл. 18, чл. 19, чл. 24, ал. 4 и
5 и чл. 30, ал. 2 ЗЗБУТ и на чл. 13.
(3) При обработка на лични данни и здравна информация на работници и служители в
хода на оценката по ал. 1 информацията се
предоставя при спазване на Закона за защита
на личните данни и Закона за здравето.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

(4) Задължените субекти, които разполагат
с оценката по ал. 1, могат да откажат предоставянето є съгласно чл. 37 от Закона за
достъп до обществена информация.
(5) Работодателят може да откаже оповестяването или предоставянето на обществеността
на оценката при условията на ал. 4.
(6) Работодателят идентифицира и оценява
електромагнитните полета на работното място,
като взема предвид съответните практически
ръководства за добри практики, посочени в
чл. 15, и други приложими стандарти или насоки, включително бази данни за експозицията.
(7) Независимо от задълженията си по този
член работодателят може да вземе предвид
нивата на емисиите и други свързани с безопасността данни, предоставени от производителите или доставчиците на оборудването,
в съответствие със Закона за техническите
изисквания към продуктите, както и оценката
на рисковете, в случай че това е приложимо
към условията на експозиция на работното
място или мястото на инсталацията.
(8) Когато съответствието с ГСЕ не може
да бъде надеждно определено на базата на
леснодостъпна информация, оценката на експозицията се извършва въз основа на измервания и/или изчисления, като оценката взема
предвид неопределеността при измерванията
или изчисленията (като цифрови грешки, моделиране на източника, геометрия на фантома/
модела и електрическите свойства на тъканите
и материалите), определена съгласно добрите
практики в тази област.
(9) Оценката, измерването и/или изчисленията по ал. 1, 6, 7 и 8 се планират и извършват от съответните компетентни лица,
като се вземат предвид ръководствата за
добри практики съгласно чл. 15 и изискванията на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за
минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места
и при използване на работното оборудване
(ДВ, бр. 88 от 1999 г.), както и изискванията
на чл. 24, 25, 26, 27 и 28 ЗЗБУТ.
(10) Данните от оценката, включително и
тези от измерването и/или изчислението на
нивата на експозиция по този член, се документират съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за
реда, начина и периодичността на извършване
на оценка на риска в подходящ проследим вид,
който позволява да бъдат правени консултации
и справки на по-късен етап.
(11) При извършването на оценката на риска съгласно чл. 16 ЗЗБУТ и Наредба № 5 от
1999 г. за реда, начина и периодичността на
извършване на оценка на риска работодателят
отделя специално внимание на:
1. граничните стойности на експозиция
по отношение на последиците за здравето,
ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност и СПД съгласно приложениe № 2 и
приложениe № 3;
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2. честотата, нивото, продължителността
и типа на експозицията, включително разпределението по тялото на работещия и в
пространството на работното място;
3. всички преки биофизични ефекти;
4. всички последици за здравето и безопасността на работещите, изложени на специфичен
риск, особено на работещите, носещи активно
или пасивно имплантирано медицинско изделие (като кардиостимулатори), работещите,
носещи медицински изделия, които се поставят върху тялото (като инсулинови помпи), и
бременните работнички;
5. всички непреки ефекти;
6. съществуването на заместващо работно
оборудване, проектирано с цел намаляване
нивото на експозиция на електромагнитни
полета;
7. подходяща информация, получена от наблюдението на здравното състояние по чл. 14;
8. информация от производителя на оборудване;
9. друга относима информация, свързана със
здравословните и безопасни условия на труд;
10. многобройни източници на експозиция;
11. едновременната експозиция на полета
с много честоти.
(12) За работни места, достъпни за населението, не е необходима оценка на експозицията, ако е извършена оценка съгласно
изискванията за ограничение на електромагнитната експозиция на населението, в случай
че посочените в нея ограничения се спазват
за работещите и са изключени рисковете за
здравето и безопасността.
(13) Когато се използва само оборудване,
предназначено за обществено ползване, съответстващо на Закона за техническите изисквания към продуктите, с което се установяват
по-строги нива на безопасност от предвидените
в тази наредба, и това оборудване се използва
съобразно предназначението си, тези условия
се считат за изпълнени.
(14) Работодателят документира оценката на
риска съгласно изискванията на Наредба № 5
от 1999 г. за реда, начина и периодичността
на извършване на оценка на риска и определя
мерките, които трябва да бъдат предприети,
в съответствие с чл. 12.
(15) Оценката на риска може да включва
причините, поради които работодателят счита,
че естеството и обемът на рисковете, свързани с електромагнитните полета, не налагат
допълнителна по-пълна оценка на риска.
(16) Оценката на риска се преразглежа и
актуализира периодично съгласно чл. 11 от
Наредба № 5 от 1999 г., особено при настъпили значителни изменения, които могат да
доведат до нейната неактуалност, или когато
резултатите от наблюдението на здравето
съгласно чл. 14 налагат необходимостта от
преразглеждането и актуализирането є.
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Чл. 12. (1) Работодателят е длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете,
произтичащи от електромагнитни полета на
работното място, като вземе предвид техническия прогрес и наличието на мерки за контролиране генерирането на електромагнитни
полета при източника.
(2) Рисковете по ал. 1 се намаляват при
спазване на общите принципи на превенция
съгласно чл. 4 ЗЗБУТ.
(3) Въз основа на оценката на риска по
чл. 11, когато съответните СПД по чл. 6 – 10
и приложения № 2 и № 3 са превишени, и
освен ако оценката, извършена в съответствие с чл. 11, ал. 1, 6, 7 и 8, не покаже, че
експозицията не надвишава съответните ГСЕ
и че е изключен всякакъв риск за безопасност, работодателят изготвя и прилага план
за действие, който съдържа технически и/или
организационни мерки с цел експозицията да
не превишава ГСЕ по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност, като се отделя
специално внимание на:
1. други методи на работа, които водят
до по-ниска експозиция на електромагнитни
полета;
2. избора на подходящо работно оборудване, излъчващо електромагнитни полета с
по-ниски интензитети, като се има предвид
работата, която се извършва;
3. техническите мерки за намаляване излъчването на електромагнитни полета, включително, където е необходимо, използването
на механизми за блокиране (заключване),
екраниране или подобни механизми за защита
на здравето;
4. подходящи мерки за определяне, ограничаване и контролиране на достъпа (като
знаци/сигнали, табели, маркировка на пода,
заграждения);
5. мерките и процедурите за управление
на искровите разряди и контактните токове,
в случай на експозиция на електромагнитни
полета, чрез технически средства и чрез обучение на работещите;
6. подходящи програми за поддържане на
работното оборудване, работните места и
работните станции;
7. проектирането и разполагането на работните места и на работните станции;
8. ограничаването на продължителността
и на интензивността на експозицията;
9. наличието на подходящи лични предпазни средства.
(4) Въз основа на оценката на риска по
чл. 11 работодателят изготвя и прилага план
за действие, който съдържа технически и/
или организационни мерки за превенция на
всички рискове за работещите, изложени
на специфичен риск, и на всички рискове,
произтичащи от непреките ефекти по чл. 11.
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(5) Като изпълнява задълженията си за
осигуряване на информацията по чл. 13 и
съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 2а, 3
и 4 ЗЗБУТ, работодателят е длъжен да приспособява мерките по този член към нуждите на
работещите, изложени на специфичен риск, и
когато е приложимо, да адаптира тези мерки
към индивидуалните оценки на рисковете,
особено по отношение на работещите, които
са заявили, че носят активно или пасивно
имплантирани медицински изделия (като
кардиостимулатори) или медицински изделия, които се поставят върху тялото (като
инсулинови помпи), както и по отношение
на бременните работнички, които са информирали работодателя за своето състояние.
(6) Работните места, за които оценката на
риска съгласно чл. 11 показва, че работещите
могат да бъдат експонирани на електромагнитни полета, превишаващи СПД, се означават
с подходящи знаци съгласно приложения № 2
и № 3 от тази наредба и съгласно Наредба
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/
или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(7) Местата и зоните по ал. 6 се идентифицират и достъпът до тях се ограничава по
подходящ начин.
(8) Когато достъпът до местата и зоните
по ал. 7 е ограничен по съответния начин
поради други причини и работещите са информирани относно рисковете, възникващи
от електромагнитните полета, не се изискват
специфичните за електромагнитни полета
знаци и ограничения на достъпа.
(9) В случаите по чл. 9, т. 1 работодателят
е длъжен да предприеме специфични защитни
мерки, както следва:
1. обучение на работещите съгласно чл. 13;
2. използване на технически средства и
индивидуална защита, като заземяване на
работното оборудване/места, свързване на
работещите с работното оборудване/места
(свързване с еднакъв потенциал);
3. осигуряване на защитни изолиращи обувки, ръкавици и защитно облекло при спазване
на изискванията на чл. 7, т. 1 от Наредба № 3
от 2001 г. за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място (ДВ, бр. 46 от
2001 г.), когато е приложимо.
(10) В случаите по чл. 10, т. 1 работодателят
е длъжен да предприеме специфични мерки
за защита на работещите, като контролиране
на движенията.
(11) Работещите не трябва да бъдат експонирани на стойности, превишаващи ГСЕ по
отношение на последиците за здравето и ГСЕ
по отношение на ефектите за чувствителност,
освен при условията на чл. 16, ал. 1 или чл. 8
и 9 или чл. 10.
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(12) Когато въпреки предприетите от работодателя мерки ГСЕ по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност бъдат превишени,
работодателят е длъжен:
1. да предприеме незабавни действия за
намаляване експозицията на електромагнитни
полета под посочените гранични стойности
на експозиция;
2. да определи и документира причините,
поради които ГСЕ по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност са превишени;
3. да промени предприетите мерки за защита и превенция с цел да се избегне повторно
превишаване на граничните стойности на
експозиция.
(13) Променените мерки за защита и превенция по ал. 12, т. 3 се документират съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина
и периодичността на извършване на оценка
на риска в подходящ проследим вид, който
позволява да бъдат правени консултации и
справки на по-късен етап.
(14) В случаите по чл. 8 – 10 и при поява
на преходни симптоми, за които работещият
е съобщил, работодателят е длъжен при необходимост да актуализира оценката на риска
и мерките за превенция.
(15) Преходните симптоми по ал. 14 могат
да включват:
1. сетивните възприятия и въздействията върху функциите на централната нервна
система в главния мозък, предизвикани от
променливи във времето магнитни полета, и
2. ефектите от постоянните магнитни полета, като световъртеж и гадене.
Чл. 13. В съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от
2009 г.) работодателят е длъжен да осигури
на работещите, изложени на рискове от електромагнитни полета при работа, както и на
техните представители, необходимите информация и обучение във връзка с резултатите
от оценката на риска по чл. 11, особено по
отношение на:
1. мерките, предприети за прилагане на
наредбата;
2. граничните стойности на експозиция и
СПД (стойности и определения), свързаните
с тях потенциални рискове и предприетите
превантивни мерки;
3. възможните непреки ефекти от експозицията;
4. резултатите от оценката, измерването
и/или изчисленията на нивата на експозиция на електромагнитни полета, извършени
съгласно чл. 11;
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5. реда за установяване и съобщаване на
неблагоприятните за здравето последици от
експозицията;
6. възможността за поява на преходни симптоми и усещания, свързани с въздействия върху
централната или периферната нервна система;
7. условията, при които работещите имат
право на здравно наблюдение;
8. безопасните работни практики за свеждане до минимум на рисковете от експозицията;
9. работещите, изложени на специфичен риск
съгласно чл. 11, ал. 11, т. 4 и чл. 12, ал. 4 и 5.
Чл. 14. (1) Работодателят е длъжен да осигури наблюдение на здравното състояние на
работещите съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3
от 1987 г. за задължителните предварителни
и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.) с цел превенция
и навременно откриване на всички неблагоприятни последици за здравето и превенция
на всички дългосрочни рискове за здравето и
рискове от хронични заболявания в резултат
на експозицията на електромагнитни полета.
(2) За всеки работещ се поддържа актуално
здравно досие съгласно Наредба № 3 от 2008 г.
за условията и реда за осъществяване дейността
на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14
от 2008 г.), в което се вписват резултатите от
прегледите и изследванията.
(3) Копие от досието по ал. 2 се предоставя
при поискване на компетентните органи, които
имат право на достъп до здравна информация,
и в съответствие със Закона за защита на
личните данни и Закона за здравето.
(4) По искане на работещия му се осигурява
достъп до здравното досие.
(5) При нежелана или неочаквана последица
за здравето, за която е съобщил работещият,
или при всички случаи на установяване на
експозиция над ГСЕ работодателят осигурява
на съответния/съответните работещ/работещи
подходящи медицински прегледи или индивидуално наблюдение на здравето.
(6) Прегледите или наблюдението по ал. 1
и 5 се извършват в избрано от работещия време
и са за сметка на работодателя.
Чл. 15. (1) За прилагането на наредбата се
използват предоставените от Европейската
комисия препоръчителни практически ръководства, както следва:
1. Незадължително ръководство за добри
практики при прилагане на Директива 2013/35/
ЕС за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство;
2. Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за
електромагнитните полета, том 2: Проучвания
на конкретни случаи;
3. Незадължително ръководство за добри
практики при прилагане на Директива 2013/35/
ЕС за електромагнитните полета: Ръководство
за малки и средни предприятия.
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(2) Ръководствата по ал. 1 се използват за:
1. определяне на експозицията на електромагнитни полета, като се вземат предвид
приложимите европейски или международни
стандарти, включително:
а) методите на изчисляване при оценката
на ГСЕ;
б) пространственоусреднените стойности на
външните електрически и магнитни полета;
в) насоките за третиране на неопределеността при измерванията и изчисленията;
2. насоките за доказване на спазването при
специални видове нехомогенна експозиция в
конкретни случаи въз основа на добре установена дозиметрия;
3. описание на „метода на претеглени върхови стойности“ за нискочестотните полета
и на „сумирането на многочестотни полета“
за високочестотните полета;
4. изготвяне на оценката на риска и при
възможност предоставяне на опростени техники, като се отчитат нуждите на малките и
средните предприятия;
5. мерки, насочени към избягване или
намаляване на рисковете, включително специфични мерки за превенция в зависимост
от нивото на експозиция и характеристиките
на работното място;
6. установяване на документирани работни
процедури, както и на специфични мерки за
информиране и обучение за работещите, изложени на електромагнитни полета по време
на дейности, свързани с магнитнорезонансна
образна диагностика, съгласно чл. 16, ал. 1;
7. оценка на експозицията в честотния
обхват от 100 kHz до 10 MHz, при която
трябва да се вземат предвид и топлинните, и
нетоплинните последици;
8. насоки относно медицинските прегледи
и наблюдението на здравето, които работодателят е длъжен да осигури съгласно чл. 14.
Раздел ІV
Изключения
Чл. 16. (1) При спазване на чл. 12, ал. 1 и
2 експозицията може да надвишава ГСЕ по
чл. 6 – 10, когато е свързана с инсталирането,
изпитването, използването, разработването,
поддръжката и научните изследвания във
връзка с оборудване в областта на магнитнорезонансната образна диагностика за пациенти в системата на здравеопазването, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. оценката на рисковете, извършена съгласно чл. 11, е показала, че ГСЕ са надвишени;
2. приложени са всички технически и/
или организационни мерки с оглед нивото
на развитие;
3. съществуват достат ъчно обосновани
обстоятелства за превишаване на ГСЕ;
4. взети са предвид характеристиките на
работното място, работното оборудване или
работните практики;
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5. работодателят гарантира, че работниците
са защитени срещу неблагоприятните последици за здравето и рисковете за безопасността,
включително че се спазват инструкциите за
безопасна употреба на медицинските изделия,
предоставени от производителя съгласно Закона за медицинските изделия.
(2) За персонала, работещ във функциониращи военни съоръжения или участващ във
военни дейности, включително съвместни
международни военни учения, се прилагат
международни стандарти, приети от НАТО и
ЕС за военни цели (IEEE Standard for Military
Workplaces – Force Health Protection Regarding
Personnel Exposure to Electric, Magnetic, and
Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz), 2014,
при условие че бъдат предотвратени вредните последици за здравето и рисковете за
безопасността.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Високи стойности на магнитното поле
за предприемане на действие“ са стойности
съгласно приложение № 2, които се отнасят до
ГСЕ по отношение на последиците за здравето.
2. „Гранични стойности на експозиция“
са стойности, определени въз основа на
биофизични и биологични съображения, и
по-специално въз основа на научно потвърдените краткосрочни и остри преки ефекти
(топлинни ефекти и електрическа стимулация
на тъканите).
3. „Гранични стойности на експозиция по
отношение на ефектите за чувствителност“
са ГСЕ, над които при работещите би могло
да възникне преходно разстройство на сетивните възприятия и незначителни промени в
мозъчните функции.
4. „Гранични стойности на експозиция по
отношение на последиците за здравето“ са
ГСЕ, над които при работещите биха могли
да възникнат вредни за здравето последици,
като нагряване или стимулация на нервните
и мускулните тъкани.
5. „Електромагнитни полета“ са статични
електрически полета, постоянни магнитни
полета и променливи във времето електрически, магнитни и електромагнитни полета
с честоти до 300 GHz.
6. „Непреки ефекти“ са ефекти, предизвикани от наличието на обект в електромагнитното
поле, което може да предизвика опасност за
здравето или безопасността, като:
а) смущения на медицинско електронно
оборудване и на други медицински изделия,
включително кардиостимулатори и други активни имплантируеми медицински изделия,
които се поставят върху тялото;
б) опасност от попадане на феромагнитни
предмети в постоянни магнитни полета;
в) задействане на електрически взриватели
(детонатори);
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г) пожари и експлозии, възникнали от запалването на запалими материали от искри,
причинени от индуцирани полета, от допирни
електрически токове или от искрови разряди,
както и
д) контактни токове.
7. „Ниски стойности на магнитното поле
за предприемане на действие“ са стойности
съгласно приложение № 2, които се отнасят
до ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност.
8. „Ниски и високи стойности на електрическото поле за предприемане на действия“
са стойности съгласно приложение № 2, които
се отнасят до специфичните мерки за защита
или превенция.
9. „Преки биофизични ефекти“ са ефекти,
пряко предизвикани в човешкото тяло от наличието на електромагнитно поле, включително:
а) топлинни ефекти, като нагряване на
тъканите чрез поглъщане на енергия от електромагнитни полета в тъканите;
б) нетоплинни ефекти, като стимулация
на мускулите, нервите или сетивните органи,
които могат:
аа) да вредят на умственото и физическото
здраве на изложените работещи и стимулацията на сетивните органи може да доведе до
преходни симптоми, като световъртеж или
зрителни нарушения;
бб) да предизвикат временно дразнение или
да засегнат когнитивните способности или
други мозъчни или мускулни функции, като
по този начин могат да се отразят на способността на даден работещ да работи безопасно
(рискове за безопасността); както и
в) протичане на електрически ток в крайниците.
10. „Стойности за предприемане на действие“
са оперативни стойности, установени, за да се
опрости процесът на доказване на спазването
на съответните ГСЕ или, когато е приложимо, за да бъдат приети съответните мерки за
защита или превенция съгласно тази наредба.
§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията
на работниците на рискове, дължащи се на
физически агенти (електромагнитни полета)
(Двадесета специална директива по смисъла
на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/
ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО
(ОВ L 179, 29/06/2013).
§ 3. Националният доклад относно практическото прилагане на Директива 2013/35/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията
на работниците на рискове, дължащи се на
физически агенти (електромагнитни полета)
(Двадесета специална директива по смисъла
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на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/
ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО
се изготвя в съответствие с изискванията на
чл. 36а ЗЗБУТ. В доклада се включва информация и относно изключенията, предвидени
в чл. 16, ал. 2.
Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 5. В Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване (обн., ДВ,
бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г.,
бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88
от 2004 г., бр. 40 от 2008 г. и бр. 24 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 148 се отменя.
2. Членове 151 – 154 се отменят.
3. Членове 158 и 159 се отменят.
§ 6. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на труда
и социалната политика:
Зорница Русинова
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
ФИЗИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
Използват се следните физически величини за
описание на експозицията на електромагнитни
полета:
Интензитетът на електрическото поле (Е) е
векторна величина, която отговаря на силата,
упражнявана върху една заредена частица, независимо от нейното движение в пространството.
Той се измерва във волт на метър (Vm –1). Трябва
да се прави разлика между външното електрическо поле и електрическото поле в тялото (in situ),
което е резултат от експозицията на външното
електрическо поле.
Електрическият ток в крайниците (I L) е протичането на ток в крайниците на лице, изложено
на електромагнитни полета в честотния обхват
от 10 MHz до 110 MHz, в резултат на контакт с
предмет, намиращ се в електромагнитното поле
или на потока от капацитивните токове, индуцирани в тялото, изложено на електромагнитни
полета. То се измерва в ампери (А).
Контактният електрически ток (IC) е протичането на ток при допира на човек до предмет в
електромагнитно поле. То се измерва в ампери
(А). Постоянно протичане на контактен електрически ток възниква, когато дадено лице е в
продължителен допир с предмет, намиращ се в
електромагнитно поле. При влизането в такъв
допир може да възникне искров разряд с придружаващи го токове от преходния процес.
Електрическият заряд (Q) е подходяща величина, използвана за искров разряд, и се измерва
в кулони (C).
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Интензитет ът на магнитното поле (Н) е
векторна величина, която наред с магнитната
индукция определя магнитното поле във всяка
точка на пространството. Той се измерва в ампер
на метър (Аm –1).
Магнитната индукция (плътност на магнитния
поток) (В) е векторна величина, определена като
сила, упражнена върху движещите се заряди,
измерена в тесла (T). В свободното пространство
и в биологични материи магнитната индукция
и интензитетът на магнитното поле могат да
бъдат използвани по един и същи начин, като
се използва зависимостта, която определя, че
интензитетът на магнитното поле H = 1 Am –1 е
равностоен на магнитната индукция B = 4π10 –7 T
(приблизително 1,25 микротесла).
Плътността на мощността (S) е подходяща
величина, използвана за много високи честоти,
когато дълбочината на проникване в тялото е
малка. Тя представлява мощността на падащото
лъчение, перпендикулярно на дадена повърхност,
разделена на площта на тази повърхност. Тя се
измерва във ват на квадратен метър (Wm –2).
Специфичната погълната енергия (СПЕ) е
енергията, погълната от единица маса биологични тъкани, измерена в джаул на килограм
(Jkg –1). В настоящата наредба то се използва за
установяването на ограничения за въздействието
на импулсните микровълнови лъчения.
Специфичната погълната мощност (СПМ),
усреднена за цялото тяло или за някоя част на
тялото, е частта от енергията за единица време,
която се поглъща от единица маса от тъканта на
тялото и се измерва във ват на килограм (Wkg –1).
СПМ за цялото тяло е широко приета величина за
установяване на съотношението между вредните
топлинни въздействия и експозицията на радиочестотите. Освен средната СПМ за цялото тяло
е необходима и локалната СПМ, за да се оцени
и ограничи прекомерното поглъщане на енергия
в малки части от тялото в резултат на специфични условия на експозиция. Примери за такива
условия са: лице, изложено на радиочестотни
импулси в долния мегахерцов обхват (например
от съоръжения за диелектрично нагряване), и
лица, изложени в близкото поле на антена.
От посочените величини могат да бъдат пряко
измерени магнитната индукция (B), контактният
ток (IC), електрическият ток в крайниците (I L),
интензитетът на електрическото поле (E), интензитетът на магнитното поле (H) и плътността
на мощността (S).
Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9, т. 1 и 2,
чл. 10, т. 1 и 2, чл. 11, ал. 11, т. 1,
чл. 12, ал. 3 и 6, § 1, т. 1, 7 и 8
НЕТОПЛИННИ ЕФЕКТИ
Гранични стойности на експозиция и стойности
за предприемане на действие в честотния обхват
от 0 Hz до 10 MHz
A. Гранични стойности на експозиция
Граничните стойности на експозиция под 1
Hz (таблица A1) са ограничения за постоянно
магнитно поле, което не е повлияно от тъканите
на тялото.
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Граничните стойности на експозиция за честоти от 1 Hz до 10 MHz (таблица A2) са ограничения за електрически полета, индуцирани в
тялото от експозиция на променливи във времето
електрически и магнитни полета.
Гранични стойности на експозиция за външна
магнитна индукция от 0 до 1 Hz
Граничните стойности на експозици я по
отношение на ефектите за чувствителност са
гранични стойности на експозиция при нормални условия на работа (таблица А1) и се отнасят
до световъртеж и други физиологични ефекти,
свързани с нарушения на вестибуларния апарат
на човека, които произтичат основно от движението на работещия в постоянно магнитно поле.
Граничните стойности на експозици я по
отношение на последиците за здравето за контролирани условия на работа (таблица А1) са
приложими временно по време на работната
смяна, когато това е оправдано от практиката
или работния процес, при условие че са били
взети превантивни мерки, като контролиране
на движенията и предоставяне на информация
на работещите.
Таблица А1
Гранични стойности на експозиция за външна
магнитна индукция (B 0) от 0 до 1 Hz
ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност
Нормални условия
2 T
на работа
Локална експози8 T
ция на крайниците
ГСЕ по отношение на последиците за здравето
Контролирани ус8 T
ловия на работа
Гранични стойности на експозиция по отношение
на последиците за здравето за интензитет на
вътрешно електрическо поле от 1 Hz до 10 MHz
Граничните стойности на експозиция по отношение на последиците за здравето (таблица
А2) са свързани с електрическа стимулация на
всички тъкани на периферната и централната
нервна система в тялото, включително главата.
Таблица А2
Гранични стойности на експозиция по отношение
на последиците за здравето за интензитет на
вътрешно електрическо поле от 1 Hz до 10 MHz
Честотен обхват

ГСЕ по отношение на последиците за здравето
1 Hz ≤ f < 3 kHz
1,1 Vm –1 (върхова стойност)
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 × 10 –4 f Vm –1 (върхова
стойност)
Бележка f е честотата, изразена в херци (Hz).
А2-1:
Бележка ГСЕ по отношение на последиците за
А2-2:
здравето при вътрешни електрически
полета са пространствените върхови
стойности в цялото тяло на изложеното лице.
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Бележка ГСЕ са върхови стойности във времето, които са равни на средната кваА2-3:
дратична стойност (СКС), умножена
по √2 за синусоидални полета. При
несинусоидални полета оценката на
експозицията, извършена в съответствие с чл. 11, се основава на метода
на претеглените върхови стойности
(филтрирани във времето), обяснен в
практическото ръководство, посочено
в чл. 15, но може да се използват и
други научнообосновани и доказани
процедури за оценка на експозицията,
при условие че те дават приблизително
равностойни и сравними резултати.
Гранични стойности на експозиция по отношение
на ефектите за чувствителност за интензитет на
вътрешно електрическо поле от 1 Hz до 400 Hz
Граничните стойности на експозиция по отношение на ефектите за чувствителност (таблица
А3) са свързани с въздействието на електрическото поле върху централната нервна система в
главата, т.е. зрителни нарушения в ретината и
незначителни преходни промени във функционирането на мозъка.
Таблица А3
Граничните стойности на експозиция по отношение на ефектите за чувствителност за
интензитет на вътрешно електрическо поле от
1 Hz до 400 Hz
Честотен обхват

ГСЕ по отношение на ефект и т е з а ч у в с т ви т е л но с т
1 Hz ≤ f < 10 Hz
0,7/f Vm –1 (върхова стойност)
10 Hz ≤ f < 25 Hz 0,07 Vm –1 (върхова стойност)
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028 f Vm –1 (върхова стойност)
Бележка f е честотата, изразена в херци (Hz).
А3-1:
Бележка ГСЕ по отношение на ефектите за чувстА3-2:
вителност за вътрешни електрически
полета са пространствените върхови
стойности в главата на изложеното лице.
Бележка ГСЕ са върхови стойности във времеА3-3:
то, които са равни на средната квадратична стойност (СКС), умножена
по √2 за синусоидални полета. При
несинусоидалните полета оценката на
експозицията, извършена в съответствие с чл. 11, се основава на метода
на претеглените върхови стойности
(филтрирани във времето), обяснен в
практическото ръководство, посочено
в чл. 15, но може да се използват и
други научнообосновани и доказани
процедури за оценка на експозицията,
при условие че те дават приблизително
равностойни и сравними резултати.
Б. Стойности за предприемане на действие
За да се определят точно СПД, са използвани следните физически величини и стойности,
чиято големина се определя, за да се гарантира
чрез опростена оценка спазването на съответ-

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ните ГСЕ или при които трябва да бъдат взети
съответните мерки за защита или превенция,
посочени в чл. 12:
1. ниски СПД (E) и високи СПД (E) за интензитет на електрическото поле Е на променливите във времето електрически полета, както
е посочено в таблица Б1;
2. ниски СПД (В) и високи СПД (В) за магнитна индукция В на променливите във времето
магнитни полета, както е посочено в таблица Б2;
3. СПД (IC) за контактния ток, както е посочено в таблица Б3;
4. СПД (B 0) за магнитна индукция на постоянните магнитни полета, както е посочено
в таблица Б4.
Стойностите за предприемане на действие
съответстват на изчислените или измерените
стойности на електрическите и магнитните полета
на работното място в отсъствие на работещия.
Стойности за предприемане на действие (СПД)
при експозиция на електрически полета
Ниските СПД (таблица Б1) за външни електрически полета се основават на ограничаването на вътрешното електрическо поле под ГСЕ
(таблици А2 и А3) и на искровите разряди в
работната среда.
Под високите СПД вътрешното електрическо
поле не надвишава ГСЕ (таблици А2 и А3) и
нежеланите искрови разряди са предотвратени,
при условие че са взети мерките за защита,
посочени в чл. 12, ал. 9.
Таблица Б1
Стойностите за предприемане на действие при
експозиция на електрически полета от 1 Hz до
10 MHz
Честотен обхват

1 ≤ f < 25 Hz

Интензитет Интензитет
на електрина елекческото поле трическото
ниски СПД поле високи
(E) [Vm –1]
СПД (E)
(СКВ)
[Vm –1] (СКВ)
2,0 × 10 4
2,0 × 10 4

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 10 5 /f

2,0 × 10 4

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 10 5 /f

1,0 × 10 6 /f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 10 5 /f

6,1 × 10 2

1,7 × 10

6,1 × 10 2

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

2

Бележка f е честотата, изразена в херци (Hz).
Б1-1:
Бележка Ниските СПД (Е) и високите СПД (Е)
Б1-2:
са средни квадратични стойности (СКС)
на интензитета на електрическото поле,
които са равни на върховите стойности,
разделени на √2 за синусоидални полета.
При несинусоидални полета оценката
на експозицията, извършена в съответствие с чл. 11, се основава на метода
на претеглените върхови стойности
(филтрирани във времето), обяснен в
практическото ръководство, посочено
в чл. 15, но може да се използват и
други научнообосновани и доказани
процедури за оценка на експозицията,
при условие че те дават приблизително
равностойни и сравними резултати.
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Бележка СП Д п редставл яват максима лни те
изчислени или измерени стойности
Б1-3:
при определена позиция на тялото на
работещия. Това води до консервативна
оценка на експозицията и автоматично
спазване на ГСЕ при всички нехомогенни условия на експозиция. За да се
опрости оценката на спазването на ГСЕ
при конкретни нехомогенни условия,
извършена в съответствие с чл. 11, в
практическото ръководство, посочено
в чл. 15, са установени критерии за
изчисление на средната пространствена
стойност на измерваните полета, въз
основа на установена дозиметрия. При
много локален източник, намиращ се
на няколко сантиметра разстояние от
тялото, индуцираното електрическо
поле се определя дозиметрично за всеки
отделен случай.
Стойности за предприемане на действие (СПД)
при експозиция на магнитни полета
Ниските СПД (таблица Б2) са за честоти под
400 Hz и се извеждат от ГСЕ по отношение на
ефектите за чувствителност (таблица А3) и за
честоти над 400 Hz от ГСЕ по отношение на
последиците за здравето при вътрешни електрически полета (таблица А2).
Високите СПД (таблица Б2) се извеждат от
ГСЕ по отношение на последиците за здравето
за вътрешни електрически полета, свързани с
електрическа стимулация на периферни и автономни нервни тъкани в главата и трупа (таблица
A2). Спазването на високите СПД гарантира, че
ГСЕ по отношение на последиците за здравето
не се превишават, но са възможни въздействия,
свързани със зрителни нарушения в ретината и
незначителни преходни промени във функционирането на мозъка, ако експозицията на главата
превишава ниските СПД за експозиции до 400
Hz. В подобен случай се прилага чл. 12, ал. 9.
Стойностите за предприемане на действие
за експозиция на крайниците се извеждат от
ГСЕ по отношение на последиците за здравето
за вътрешни електрически полета, свързани с
електрическата стимулация на тъкани в крайниците, като се има предвид, че магнитното поле
се свързва по-слабо с крайниците, отколкото с
цялото тяло.
Таблица Б2
Стойности за предприемане на действие при експозиция на магнитни полета от 1 Hz до 10 MHz
Честотен
обхват

1

Магнитна Магнитна Магнитна
индукция индукция индукция
ниски
високи
СПД за
СПД [μТ] СПД [μТ] експозиция
(СКС)
(СКС)
на крайниците на
локално
магнитно
поле [μТ]
(СКС)
2

3

4

1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 10 5 /f 2 3,0 × 10 5 /f 9,0 × 10 5 /f
8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 10 4 /f 3,0 × 10 5 /f 9,0 × 10 5 /f
25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 10 3

3,0 × 10 5 /f 9,0 × 10 5 /f
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1
2
3
4
300 Hz ≤ f < 3,0 × 10 5 /f 3,0 × 10 5 /f 9,0 × 10 5 /f
3 kHz
3 kHz ≤ f ≤ 1,0 × 10 2
1,0 × 10 2
3,0 × 10 2
10 MHz

Бележка f е честотата, изразена в херци (Hz).
Б2-1:
Бележка Ниските СПД и високите СПД са средни
квадратични стойности (СКС), които
Б2-2:
са равни на върховите стойности, разделени на √ 2 за синусоидални полета.
При несинусоидални полета оценката
на експозицията, извършена в съответствие с чл. 11, се основава на метода
на претеглените върхови стойности
(филтрирани във времето), обяснен в
практическото ръководство, посочено в
чл. 15, но може да се използват и други
научнообосновани и доказани процедури
във връзка с експозицията, при условие
че те дават приблизително равностойни
и сравними резултати.
Бележка СПД при експозиция на магнитни полета
представляват максималните стойности
Б2-3:
при определена позиция на тялото на
работещите. Това води до консервативна
оценка на експозицията и автоматично
спазване на ГСЕ при всички нехомогенни условия на експозиция. За да се
опрости оценката на спазването на ГСЕ
при конкретни нехомогенни условия,
извършена в съответствие с чл. 11, в
практическото ръководство, посочено
в чл.15, са установени критерии за изчисление на средната пространствена
стойност на измерваните полета въз
основа на установена дозиметрия. При
много локален източник, намиращ се
на няколко сантиметра разстояние от
тялото, инду цираното електрическо
поле се определя дозиметрично за всеки
отделен случай.

Таблица Б3
Стойности за предприемане на действие за
контактен ток IC
Честота

СПД (IC) за постоянен
контактен ток [mA] (СКВ)

до 2,5 kHz
2,5 ≤ f < 100 kHz
100 kHz ≤ f ≤
10000 kHz

1,0
0,4 f
40

Бележ к а f е честотата, изразена в килохерци
Б3-1:
(kHz).
Стойности за предприемане на действие (СПД)
при магнитна индукция на постоянни магнитни
полета
Таблица Б4
Стойности за предприемане на действие при магнитна индукция на постоянни магнитни полета
Заплахи

AL(B 0)

Смущения на активно имплантирани 0,5 mT
медицински изделия, например кардио
стимулатори
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Заплахи

AL(B 0)

Риск от привличане и отблъскване на
метални предмети в близкото поле на
източници на силно магнитно поле
(> 100 mT)

3 mT

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 8,
ал. 1, чл. 10, т. 2, чл. 11, ал. 11,
т. 1 и чл. 12, ал. 3 и 6
ТОПЛИННИ ЕФЕКТИ
Гранични стойности на експозиция и стойности
за предприемане на действия в честотния обхват
от 100 КHz до 300 GHz
A. Гранични стойности на експозиция
Граничните стойности на експозиция по отношение на последиците за здравето за честоти
от 100 kHz до 6 GHz (таблица A1) са гранични
стойности за енергията и мощността, погълнати
от единица тъканна маса в тялото в резултат на
експозиция на електрически и магнитни полета.
Граничните стойности на експозици я по
отношение на ефектите за чувствителност за
честоти от 0,3 до 6 GHz (таблица А2) са гранични стойности за погълната енергия от тъкан с
малка маса в главата в резултат на експозиция
на електромагнитни полета.
Граничните стойности на експозиция по отношение на последиците за здравето за честоти
над 6 GHz (таблица A3) са гранични стойности
за плътността на мощността на електромагнитна
вълна, попадаща върху повърхността на тялото.
Таблица А1
Гранични стойности на експозиция по отношение
на последиците за здравето за експозиция на
електромагнитни полета от 100 kHz до 6 GHz
Гранични стойности на ексСтойности на
позиция по отношение на
СПМ, усреднени
последиците за здравето
за произволен
интервал от
шест минути
Гранични стойности на екс0,4 Wkg –1
позиция, свързани с термичен
стрес в цялото тяло, изразени
като усреднени СПМ в тялото
Гранични стойности на екс10 Wkg –1
позиция, свързани с локален
термичен стрес в главата и
трупа, изразени като локални
СПМ в тялото
Гранични стойности на екс20 Wkg –1
позиция, свързани с локален
термичен стрес в крайниците,
изразени като локални СПМ
в крайниците

Бележка Масата, която се взема предвид, за да се
изчисли средната локална СПМ, е 10 g
А1-1:
съседна тъкан; така получената максимална СПМ е стойността, използвана
за оценяване на експозицията. Тези 10 g
тъкан са маса от съседна тъкан с приблизително хомогенни електрически
свойства. Като се уточни, че трябва
да се вземе предвид маса от съседна
тъкан, се признава, че това понятие
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може да се използва в изчислителната дозиметрия, но може да създаде
затруднения за преките физически
измервания. Може да се използва
елементарна геометрия, като кубична
или сферична форма на тъканта.
Гранични стойности на експозиция по отношение на ефектите за чувствителност от 0,3 GHz
до 6 GHz
Тези ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност (таблица А2) се отнасят до избягването
на последици за слуха, причинени от експозиция
на главата на импулсни микровълнови лъчения.
Таблица А2
Гранични стойности на експозиция по отношение
на ефектите за чувствителност за експозиция на
електромагнитни полета от 0,3 до 6 GHz
Честотен
обхват

Локално специфична погълната енергия (СПЕ)

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg –1

Бележка А2-1: Масата, която се прилага, за да се
изчисли средната локална СПЕ, е
10 g тъкан.
Таблица А3
Гранични стойности на експозиция по отношение
на последиците за здравето при експозиция на
електромагнитни полета от 6 GHz до 300 GHz
Честотен
обхват

Гранични стойности на експозиция по отношение на
последиците за здравето.
Плътност на мощността

6 GHz ≤ f ≤ 300
GHz

50 Wm –2

Бележка Плътността на мощността се осредняА3-1:
ва за всеки 20 cm 2 експонирана площ.
Средната стойност на максималната
пространствена плътност на мощността, изчислена за 1 cm 2 , не надвишава
повече от 20 пъти 50 Wm –2 . Плътността
на мощността от 6 до 10 GHz се осреднява за произволен интервал от шест
минути. Над 10 GHz плътността на
мощността се осреднява за произволен
интервал от 68/f 1,05 минути (където f
е честотата в GHz), за да се компенсира намаляването на дълбочината
на проникване при увеличаването на
честотата.
Б. Стойности за предприемане на действие
За да се определят точно СПД, са използвани
следните физически величини и стойности, чиято
големина се определя, за да се гарантира чрез
опростена оценка спазването на съответните ГСЕ
или при която трябва да бъдат взети съответните
мерки за защита или превенция по чл. 12:
1. СПД (E) за интензитет на електрическото
поле Е на променливите във времето електрически полета, както е посочено в таблица Б1;
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2. СПД (B) за магнитна индукция B на променливите във времето магнитни полета, както
е посочено в таблица Б1;
3. СПД (S) за плътност на мощността на
електромагнитните вълни, както е посочено в
таблица Б1;
4. СПД (IC) за контактни токове, както е
посочено в таблица Б2;
5. СПД (IL) за електрически ток в крайниците,
както е посочено в таблица Б2.
Стойностите за предприемане на действие
съответстват на изчислените или измерените
стойности на полетата на работното м ясто
в отсъствие на работещия като максимални
стойности при дадена позиция на тялото или за
конкретна част от тялото.
Стойности за предприемане на действие при
експозиция на електрически и магнитни полета
Стойностите за предприемане на действие (E)
и СПД (B) се извеждат от СПМ или стойностите
за плътност на мощността (таблици А1 и А3) въз
основа на прагове по отношение на вътрешните
термични ефекти, предизвикани от експозиция
на (външни) електрически и магнитни полета.
Таблица Б1
Стойности за предприемане на действие при
експозиция на електрически и магнитни полета
от 100 kHz до 300 GHz
Честотен
обхват

Интензитет на
електрическото
поле
СПД (E)
[Vm –1]
(СКС)

Магнитна
индукция
ниски
СПД
[μТ]
(СКС)

Плътност на
мощността
СПД (S)
[Wm –2]

100 kHz ≤ f < 1
MHz

6,1 × 10 2

2,0 ×
10 6/f

–

2,0 ×
10 6/f

–

0,2

–

1,0 ×
10 –5 f1/2

–

1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 10 8/f
10 ≤ f < 400 MHz

61

400 MHz ≤ f < 3 × 10
2 GHz

–3

f

1/2

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 10 2

4,5 ×
10 –1

–

6 ≤ f≤ 300 GHz

1,4 × 10 2

4,5 ×
10 –1

50

Бележка f е честотата, изразена в херци (Hz).
Б1-1:
Бележка [СПД (E)]2 и [СПД (B)]2 се усредняват
Б1-2:
за интервал от шест минути. За радиочестотни импулси върховите стойности
на плътността на мощността, усреднени
за продължителността на един импулс,
не надвишават 1000 пъти съответната
СПД (S). За многочестотни полета анализът са основава на сумиране, както е
обяснено в практическото ръководство,
посочено в чл. 15.
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Бележка СПД (E) и СПД (B) представляват
Б1-3:
максималните изчислени или измерени
стойности при определена позиция на
тялото на работещия. Това води до консервативна оценка на експозицията и автоматично спазване на ГСЕ при всички
нехомогенни условия на експозиция. За
да се опрости оценката на спазването на
ГСЕ при конкретни нехомогенни условия, извършена в съответствие с чл. 11, в
практическото ръководство, посочено в
чл. 15, ще бъдат установени критерии за
изчисление на средната пространствена
стойност на измерваните полета въз
основа на установена дозиметрия. При
много локален източник, намиращ се
на няколко сантиметра разстояние от
тялото, спазването на ГСЕ се определя
дозиметрично за всеки отделен случай.
Бележка Плътността на мощността се осредБ1-4:
нява за всеки 20 cm 2 изложена площ.
Средната стойност на максималната
пространствена плътност на мощността,
изчислена за 1 cm 2 , не надвишава повече от 20 пъти 50 W/m –2 . Плътността на
мощността от 6 до 10 GHz се осреднява
за произволен интервал от шест минути.
Над 10 GHz плътността на мощността
се осреднява за произволен интервал от
68/f1,05 минути (където f е честотата в
GHz), за да се компенсира прогресивното
намаляване на дълбочината на проникване при увеличаването на честотата.
Таблица Б2
Стойности за предприемане на действие за
постоянни контактни токове и за индуцирани
токове в крайниците
Честотен обхват

100 kHz ≤ f < 10
MHz
10 MHz ≤ f ≤ 110
MHz

Постоянен Индуциран ток
контактен в който и да е
ток, СПД от крайниците,
(IC) [mA]
СПД (I L) [mA]
(СКВ)
(СКВ)
40
–
40

100

Б е л е ж к а [СПД (I L)]2 се осреднява за интервал
Б2-1:
от шест минути.
9227

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни
пари и операторите на платежни системи
(обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от
2011 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думата „длъжност;“ съюзът
„и“ се заличава;
б) в т. 6 накрая се поставя точка и запетая
и се добавя „и“;
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в) създава се т. 7:
„7. не дават основание за съмнение относно
тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация
по чл. 5, т. 2 и други документи.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 3 – 7“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 3 – 7“.
§ 2. В чл. 5, т. 2 думите „по образец на
БНБ“ се заменят със „съгласно приложението“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думата „длъжност;“ съюзът
„и“ се заличава;
б) в т. 6 накрая се поставя точка и запетая
и се добавя „и“;
в) създава се т. 7:
„7. не дават основание за съмнение относно
тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация
по чл. 5, т. 2 и други документи.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 3 – 7“.
§ 4. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думата „длъжност;“ съюзът
„и“ се заличава;
б) в т. 6 накрая се поставя точка и запетая
и се добавя „и“;
в) създава се т. 7:
„7. не дават основание за съмнение относно
тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация
по чл. 5, т. 2 и други документи.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 3 – 7“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 1, т. 3 – 7“.
§ 5. Създава се приложение към чл. 5, т. 2:
„Приложение
към чл. 5, т. 2
ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ
за квалификация, професионален опит и добра
репутация по чл. 5, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
1. Общи данни
1.1. Наименование и ЕИК на дружеството,
което желае да получи лиценз:
___________________________________________________
___________________________________________________
1.2. Наименование и ЕИК на клона/представителя на лицето по т. 1.1 или на лицензирана
платежна институция или дружество за електронни пари, съответно наименование и ЕИК
на лицензираната платежна институция или
дружество за електронни пари:
___________________________________________________
___________________________________________________
(в случай че се попълва от лицата, управляващи
и представляващи клонове или представители на
дружеството по т. 1.1 или на лицензирана платеж-
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на институция или дружество за електронни пари,
съгласно чл. 25 от Закона на платежните услуги и
платежните системи)
1.3. Длъжност на лицето, което управлява и
представлява дружеството по т. 1.1 (или клона/
представителя на лицето по т. 1.2): __________________
_____________________________________________________________

1.4. Дата, от която се заема тази длъжност: __
___________________________________________________
1.5. Отговорности, задължения и правомощия,
свързани с позицията:
___________________________________________________
___________________________________________________
2. Лични данни на лицето, което управлява
и представлява или което е член на орган за
управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лични данни на лицето, което управлява
и представлява клона/представителя по т. 1.2)
2.1. Име, презиме и фамилия: __________________
2.2. Дата и място на раждане: ____________________________
2.3. ЕГН/ЕНЧ: _____________________________________________________________
2.4. Националност: __________________________________________________________
2.5. Пол: __________________________________________________________________
2.6. Постоянен адрес: ________________________________________________________
2.7. Настоящ адрес, в случай че е различен
от постоянния: _________________________________________________
2.8. Телефонен номер: ________________________________________________________
2.9. E-mail адрес: ___________________________________________________________
2.10. Променяно ли е името Ви?
Да

Не

(А к о „д а“ – п о п ъ л н е т е и н ф о р м а ц и я т а в
т. 2.10.1 – 2.10.3.)
2.10.1. Предишно име: _______________________________________________________
2.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _________________________________________
2.10.3. Причина за промяната: ______________________________________________
3. Образование и п рофесиона лна к ва ли
фикация
3.1. Образование:
3.1.1. Вид образование (посочете най-високата
придобита образователно-квалификационна степен и
специалността, за която тя е придобита):
___________________________________________________
___________________________________________________

3.1.2. Учебно заведение, година на придобитата
образователно-квалификационна степен:
___________________________________________________
___________________________________________________
3.2. Владеене на чужди езици:
Език

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

3.3.2. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за
квалификация: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)
4. Професионален опит
4.1. Месторабота:
___________________________________________________________________________
4.1.1. Заемана длъжност: ____________________________________________________
4.1.2. Период (дд/мм/гггг)
От

До

4.1.3. Адрес на местоработата, тел. номер и
електронен адрес:
___________________________________________________________________________
4.2. Месторабота: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.2.1. Заемана длъжност: _____________________________________________________
4.2.2. Период (дд/мм/гггг)
От

До

4.2.3. Адрес на местоработата, тел. номер и
електронен адрес: ____________________________________
____________________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)
5. Информация за дружествата, в които лицето,
което управлява и представлява или което е член
на орган за управление и надзор на дружеството
по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и
представлява клона/представителя по т. 1.2),
притежава/е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово участие в капитала
5.1.1. Наименование и ЕИК на дружеството,
седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________
5.1.2. Процент на участие в капитала, брой
акции/дялове и обща номинална сума в левове:
Дял (%)

Брой акции/
дялове

Обща номинална
сума (лв.)

5.1.3. Дата на придобиване на у частието
(дд/мм/гггг): __________________________________________________________
5.1.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ___________________
5.1.5. Срещу дружеството водено ли е/води
ли се към момента принудително изпълнение?
Да

Не

Степен на владеене1

(При владеене на повече от 2 чужди езика добавете
допълнителни полета.)
_______________
1
Степен на владеене на чужд език съгласно
Общата европейска референтна рамка за езиците.

3.3. Професионална квалификация:
3.3.1. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за
квалификация:
___________________________________________________
___________________________________________________

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________________________________

5.1.6. На дружеството били ли са налагани/
има ли към момента наложени възбрани, запори
или други изпълнителни способи?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви
задължения.)
___________________________________________________________________________
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5.1.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент
намира ли се в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на
решението за приключване на производството по
несъстоятелност и заличаване на дружеството,
съответно номер и дата на решението, с което е
образувано производството по несъстоятелност.)
___________________________________________________________________________
5.2.1. Наименование и ЕИК на дружеството,
седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________
5.2.2. Процент на участие в капитала, брой
акции/дялове и обща номинална сума в левове:

Дял (%)

Брой акции/
дялове

Обща номинална
сума (лв.)
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6.2. Начин на упражняване на контрол върху
дружеството:
___________________________________________________
___________________________________________________
6.3. Начална дата, от която упражнявате
контрол (дд/мм/гггг): _____________________________
6.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): ____________________________________________
6.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли
се към момента принудително изпълнение?
Да

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________________________________
5.2.6. На дружеството били ли са налагани/
има ли към момента наложени възбрани, запори
или други изпълнителни способи?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви
задължения.)
___________________________________________________________________________
5.2.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент
намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на
приключване на производството по несъстоятелност
и заличаване на дружеството, съответно номер и дата
на решението, с което е образувано производството
по несъстоятелност.)
___________________________________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)
6. Информация за дружества, върху които
лицето, което управлява и представлява или
което е член на орган за управление и надзор на
дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което
управлява и представлява клона/представителя
по т. 1.2), упражнява/или е упражнявало контрол
през последните 5 години
6.1. Наименование на дружеството, седалище
и адрес на управление, ЕИК:
___________________________________________________
___________________________________________________

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________________________________
6.6. На дружеството били ли са налагани/има
ли към момента наложени възбрани, запори или
други изпълнителни способи?

Да
5.2.3. Дата на придобиване на участието (дд/
мм/гггг): ________________________________________________
5.2.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _________________________________________
5.2.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли
се към момента принудително изпълнение?
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Не

(При отговор „да“ – посочете какви и за какви
задължения.)
___________________________________________________________________________
6.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете номер и дата на
решението за приключване на производството по
несъстоятелност и заличаване на дружеството,
съответно номер и дата на решението, с което е
образувано производството по несъстоятелност.)
___________________________________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)
7. Информация за финансовата дисциплина/
коректност на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление
и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно
лицето, което управлява и представлява клона/
представителя по т. 1.2)
7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения, както и към кого са тези задължения
(държава, община, банка, трети лица.)
___________________________________________________________________________
7.2. По какъв начин са погасени задълженията
Ви по т. 7.1?
___________________________________________________
___________________________________________________
7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към
момента принудително изпълнение?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________________________________
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7.4. Налагани ли са Ви административни
наказания за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство
срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?
Не

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за
което е образувано административнонаказателното
производство, както и на какъв етап се намира то.)
___________________________________________________________________________

7.6. Посочете размера на платените от Вас
данъци за облагане на доходите на ФЛ през
последните 2 години:
Година

Размер (хил. лв.)

8. Информация за финансовата дисциплина/
коректност на дружеството по т. 1.1 (или клона/
представителя по т. 1.2)
8.1. Има ли/имало ли е дружеството просрочени задължения?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения, както и към кого са тези задължения
(държава, община, банка, трети лица.)
___________________________________________________________________________

8.2. По какъв начин са погасени задълженията
на дружеството по т. 8.1?
___________________________________________________
___________________________________________________
8.3. Срещу дружеството водено ли е/води ли
се към момента принудително изпълнение?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________________________________

8.4. Налагани ли са на дружеството административни наказания за нарушения на данъчното
законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете основанието за
налагане на административно наказание, както и
вида на наложеното наказание)
___________________________________________________________________________
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8.5. Към настоящия момент има ли образувано административнонаказателно производство
срещу дружеството за нарушения на данъчното
законодателство?
Да

(При отговор „да“ – посочете основанието за
налагане на административно наказание, както и
вида на наложеното наказание.)
___________________________________________________
___________________________________________________

Да

ВЕСТНИК

Не

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за
което е образувано административнонаказателното
производство и на какъв етап се намира то)
___________________________________________________________________________
9. Взаимоотношения с компетентни органи
9.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни
мерки за нарушение на законови и подзаконови
нормативни актове, приложими за дейността на
предприятия от банковия или финансовия сектор,
сравними с банка институции или сравними
с банка дружества, на Вас или на дружество:
1) в което сте заемали длъжност с ръководни
функции 12; 2) спрямо което упражнявате или сте
упражнявали контрол; 3) в което притежавате
или сте притежавали квалифицирано дялово
участие?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заеманата длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите
разпоредби, които са били нарушени, дата и номер
на акта за налагане на наказанието или мярката и
органа, който го е издал.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.2. Знаете ли за висящо производство за
налагане на административни наказания или
принудителни административни мерки по т. 9.1?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и
ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на
притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата
на образуване на производството; органът, който
го е образувал.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.3. Били ли сте освобождаван въз основа
на приложена принудителна административна
мярка от длъжност с ръководни функции на
предприятие от банковия или финансовия сектор,
сравнима с банка институция или сравнимо с
банка дружество?
Да

Не

2
„Длъжности с ръководни функции“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения
за членовете на управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изискванията във връзка с изпълнение
на техните функции.
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(При отговор „да“ – посочете наименование и
ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание
за освобождаване от длъжност, дата и номер на
акта за освобождаване от длъжност и органа, който
го е издал.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.4. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране
от Българската народна банка, от Комисията за
финансов надзор или от съответен компетентен
орган в друга държава, на дружество: 1) в което
сте заемали длъжност с ръководни функции; 2)
спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте
притежавали квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност,
съответно начин на упражняване на контрол, процент
на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който
е отказан лицензът.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.5. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е
производство за отнемане на лиценз на дружество:
1) в което сте заемали длъжност с ръководни
функции; 2) спрямо което упражнявате или сте
упражнявали контрол; 3) в което притежавате
или сте притежавали квалифицирано дялово
участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отнел лиценза; наименование и
ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание
за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с
който е отнет лицензът.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.6. Отказвано ли е или заличавано ли е
вписване в регистър на дружество, извършващо
дейност, подлежаща на регистрационен режим
от Българската народна банка, от Комисията за
финансов надзор или от съответен компетентен
орган в друга държава, на Вас като физическо
лице или на дружество: 1) в което сте заемали
длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;
3) в което притежавате или сте притежавали
квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил
регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и
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ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.7. Били ли сте на длъжност с ръководни
функции или неограничено отговорен съдружник
в прекратено поради несъстоятелност дружество
или в дружество, което към настоящия момент
се намира в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на
решението, с което е обявена несъстоятелността,
съответния номер и дата на решението, с което е
образувано производството по несъстоятелност.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.8. Било ли е прекратено по решение на съда
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали
квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заемана длъжност, номер и дата
на решението, с което е прекратена дейността на
дружеството.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.9. Оценявана ли е Вашата квалификация,
професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна
банка, от Комисията за финансов надзор или от
съответен компетентен орган в друга държава
за заемане на длъжност с ръководни функции
или за придобиване на дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете органа, извършил
оценката, основанието за нейното извършване и
резултата от нея.)
___________________________________________________
___________________________________________________

9.10. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на
дялово участие от Българската народна банка, от
Комисията за финансов надзор или от съответен
компетентен орган в друга държава?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете органа, постановил
отказа, и основанието за него.)
___________________________________________________
___________________________________________________

10. Допълнителна информация
10.1. Имате ли финансови задължения към
дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя
по т. 1.2)?
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Да

ДЪРЖАВЕН
Не

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на
тези задължения.)
___________________________________________________________________________

10.2. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование на
работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)
___________________________________________________________________________

10.3. Извън случаите по т. 10.2 освобождаван
ли сте от длъжност с ръководни функции?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете причините за освобождаването.)
___________________________________________________________________________

10.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо наказателно производство за престъпление
от общ характер?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете правна квалификация
на престъплението, дата и място на образуване на
производството.)
___________________________________________________________________________

10.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви
или отказ от заверка) при извършен одит на
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали
квалифицирано дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и
ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините
за модифицираното одиторско мнение.)
___________________________________________________
___________________________________________________
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10.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:
___________________________________________________
___________________________________________________
С настоящото декларирам, че:
1. Давам изричното си съгласие за обработване
от БНБ на данните и информацията, съдържащи
се в този въпросник.
2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са
верни и точни и не ми е известно да съществува
друга информация, представянето на която би
повлияло върху декларираните обстоятелства.
3. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ съгласно
чл. 3, ал. 5 от Наредба № 16 от 2009 г. на БНБ
за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на
платежни системи.
4. Декларирам, че ми е известна отговорността
за представяне на неверни данни.
Българската народна банка е администратор
на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител. Предоставените
от Вас доброволно лични данни се събират и
обработват за целите на идентификацията Ви и
за целите на Наредба № 16 на БНБ от 2009 г.
за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на
платежни системи. Трети лица могат да получат
информация само по реда и при условията на
закона. Разполагате с право на достъп и право
на коригиране на събраните лични данни.
Дата (дд/мм/гггг): _______________

Подпис: _______________“

Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 2, чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3 и
чл. 94, ал. 2 от Закона за платежните услуги
и платежните системи и е приета с Решение
№ 131 от 10 ноември 2016 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка.

9249

Управител:
Димитър Радев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 460
от 17 октомври 2016 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Трънливата
нива“, разположена в землищата на с. Бойковц и
и с. Константин, община Елена, област Велико
Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 17 от протокол № 35 от заседанието на
Министерския съвет на 24.08.2016 г. разрешавам
на „Тракия Глас България“ – ЕАД, Търговище,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията,
ЕИК 117606893, със седалище и адрес на управление – Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Трънливата нива“, разположена в землищата
на с. Бойковци и с. Константин, община Елена,
област Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсенето и проучването, както и правата и
задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсенето и проучването и добивът за технологични
изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Трънливата нива“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4653185

9492209

2.

4652892

9493342

3.

4652108

9493203

4.

4652519

9491837

9341

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1641
от 19 октомври 2016 г.
На основание § 18, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 50, ал. 1,
т. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование и необходимостта от определяне на
функциите на специализираните обслужващи звена
нареждам Националният институт за обучение и
квалификация в системата на образованието – обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона
за народната просвета (отменен), продължава да
осъществява дейността си като специализирано
обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1,
т. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование със:
1. наименование: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти;
2. адрес на управление: ул. Княз Борис I № 7,
гр. Банкя, район „Банкя“, област София-град;
3. дейности, свързани с квалификацията на
педагогическите специалисти;
4. численост на персонала – 24 щатни бройки.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от Националния институт за
обучение и квалификация в системата на образованието – Банкя, се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
9400
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 310
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.12.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 46 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

9402

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 311
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.12.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

9403

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 312
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.12.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VIII, кв. 21, м. Орион и съседни жилищни територии – част север (ПИ с идент. 68134.2821.2529),
София, ул. Суходол, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9404

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 313
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.12.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15), ул.
Недко войвода 17, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 211 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

9405

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 164
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на с. Горно
Краище, одобрен с Решение № 115, протокол № 9
от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
по отношение на улицата между о.к. 36 и о.к. 9, с
предвиждане улицата между о.к. 36, о.к. 175, о.к.
174 и о.к. 9 между кв. 41 и кв. 4 да бъде променена така, че да засяга най-малко прилежащите
парцели, а имот с идентификатор 77596.1.497 по
ККР на с. Горно Краище да се отреди за улица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

9333

Председател:
А. Ахмед
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РЕШЕНИЕ № 165
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на гр. Белица, община Белица, одобрен с Решение № 52,
протокол № 3 от 29.03.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, на поземлени имоти с идентификатори № 03504.404.2087 и част от № 03504.404.2077
по отношение на улиците между о.к. 451 до о.к.
465, кв. 74б на гр. Белица, община Белица, и с
предвиждане улици от о.к. 451 до о.к. 438, о.к.
438 до о.к. 454 и о.к. 454 до о.к. 465, кв. 74б по
ПУП – ПР на гр. Белица, община Белица, да
бъдат променени с цел максимално доближаване
на имотните граници и коригиране широчините
на тротоарите, тъй като улиците се явяват на края
на регулацията на населеното място.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

9334

Председател:
А. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 166
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на с. Краи
ще, одобрен с Решение № 114, протокол № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
по отношение промяна на улици между о.к.
368-28-27-26-25, 29-29а-28, 28-24, кв. 11 по одобрен
ПУП – ПР, така че улиците да минават по съществуващите на място улици.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

9335

Председател:
А. Ахмед

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 566
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява ПУП – парцеларен план за довеждаща инфраструктура – трасе за водопровод и
външно ел. захранване за обект „Компостираща
инсталация за разделно събрани зелени отпадъци“ в ПИ 028095, местност Тутмата, землище
с. Мездрея, община Берковица.

9250

Председател:
И. Тимчев
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-54
от 15 ноември 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и протокол от 9.09.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-10-164 от 31.08.2016 г. на областния
управител на област Бургас, одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра
към него за имоти с № 117.001, 117.002, 117.003,
117.005, 117.032, 117.033, 117.037, 117.039, 117.040,
117.042, 117.044, 117.046, 117.654, 117.655, 117.661,
117.662, 117.663, 117.669, 117.670, 117.867, 117.868 и
117.870 в м. Брястите, землище Меден рудник,
община Бургас, област Бургас.
Жалби против плана на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител до Районния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.

9450

Областен управител:
В. Чолаков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 451
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ, Решение № 424 от протокол № 17 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Решение № 73 от протокол № 7 от
3.08.2016 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план –  план
за застрояване на ПИ № 10447.17.482 по КККР в
землището на гр. Велико Търново, местност Малкия Гюнлюк, относно промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди – за
предимно производствени дейности, при следните градоустройствени показатели: плътност на
застрояване – max 80 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – max 2,0; озеленена площ – min
20 %, начин на застрояване – свободно, линиите
на застрояване – ограничителни.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно електрозахранване и трасе за външно водоснабдяване за
ПИ № 10447.17.482 по КККР в землището на
гр. Велико Търново, местност Малкия Гюнлюк.
3. Одобрява план-схеми за водоснабдяване и
електрификация за ПИ № 10447.17.482 по КККР
в землището на гр. Велико Търново, местност
Малкия Гюнлюк.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

9338

Председател:
В. Спирдонов
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ОБЩИНА ДОСПАТ
ЗАПОВЕД № А-571
от 16 септември 2016 г.
В изпълнение на Решение № 207, взето с
протокол № 13 от 29.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, и на основание чл. 44, ал. 1,
т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 2 и чл. 320 ЗПУО (ДВ, бр. 79
от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) нареждам:
1. Утвърждавам наименованията на училищата
на територията на община Доспат считано от
1.08.2016 г., както следва:
Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Доспат – І – XII клас с общообразователни, професионални и профилирани паралелки;
Основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Барутин;
Основно училище „Васил Левски“ – с. Змейца;
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Късак;
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Любча;
Основно у чилище „Яне Санданск и“ –
с. Бръщен;
Основно у ч и л и ще „Н и кола Ва п царов“ –
с. Црънча;
Основно училище „Васил Левски“ – с. Чав
дар – I – VII клас и с присъединен подготвителен
клас (ПГ на 5 и 6 години).
2. Да бъдат преименувани целодневните детски градини на територията на община Доспат
в детски градини считано от 1.08.2016 г., както
следва:
Детска градина „Слънце“ – гр. Доспат, ул.
Шипка 2;
Детска градина „Елица“ – с. Бару тин, ул.
Детелина 5, община Доспат;
Детска градина „Звънче“ – с. Змейца, ул.
Граничар 1, община Доспат;
Детска градина „Зора“ – с. Црънча, община
Доспат;
Детска градина „Мечта“ – с. Късак, община
Доспат;
Детска градина „Петя Дубарова“ – с. Любча,
община Доспат;
Детска градина „Кокиче“ – с. Бръщен, общинаДоспат.
3. Препис от заповедта да се връчи на директорите на училищата и детските градини за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на инж. Светлин Красенов, гл. експерт ОКСД.
Кмет:
Е. Радев

9447

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 200
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 3
от 18.05.2016 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на трасе
на подземно ел. захранване 0,4 kV, преминаващо
през ПИ 23947.71.561 с НТП – път ІІІ-4041 ДС и
общински имот – ПИ 23947.71.17, с НТП – полски
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път – ПОС, и на трасе на водопровод, преминаващо през ПИ 23947.177.574 и ПИ 23947.71.561
с НТП – път ІІІ-4041 ДС и общински имот ПИ
23947.71.17 – с НТП – полски път – ПОС, необходими за изграждане на обект: „За обществено
обслужване – бунгала за настаняване с цел обучение и квалификация“ в ПИ 23947.71.18, местност
Бижевото, по КК на землището на гр. Дряново,
община Дряново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

9374

Председател:
Т. Георгиев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 290
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 25, ал. 4 и 5
ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларни планове за подземен
елeктропровод и водопровод за осигуряване на
електрозахранване и водоснабдяване на поземлен
имот (ПИ) № 057027, нива от 7,05 дка, собственост
на „Строймат – 2002“ – ЕООД.
1. Трасето на електропровода в землище Казанлък в местности  Малево и Лъджански път
преминава през ПИ: № 35167.61.16 –  частна нива;
№ 35167.56.399 – полски път; № 35167.56.398 –  
пасище; № 35167.56.408 – водно течение, река;
№ 35167.56.409 и № 35167.56.422 – местни пътища;
№ 35167.56.423 и № 35167.56.425 – полски пътища,
публична общинска собственост. Общата дължината на електропровода е 533,42 м, а общият
сервитут е 1418,74  кв. м.
2. Трасето на водопровода преминава през следните ПИ, землище Розово: № 000027, № 000026,
№ 000025 – полски пътища, публична общинска
собственост; № 000024 – напоителен канал, държавна собственост; № 000022 – напоителни канали, общинска собственост; № 000023 – пасище,
общинска собственост. Дължината на водопровода в землище Розово е 411,57 м, а сервитутът
е 246,94 кв. м. В землище Казанлък трасето
преминава през урбанизирана територия и през
местност Лъджански път, ПИ № 35167.57.424 и
№ 35167.56.425 – полски пътища, публична общинска собственост. Дължината извън урбанизираната територия в землище Казанлък е 481,54 м
и сервитутът – 288,92 кв. м.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

9252

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 298
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобря ва парцеларен п ла н на подземен
елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 27499.180.335 от 3,782 дка, с начин на трайно
ползва не – нива, собс т венос т на „С т и лконструкционс“ – ЕООД, преминаващ през ПИ:
№ 27499.180.8 – нива; № 27499.180.334 – за селскостопански горски ведомствен път, всички в
землище с. Енина, община Казанлък, с обща
дължина на електропровода 698 м и общ сервитут 1397 кв. м.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

9251

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 144
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Летница, реши:
Одобрява „Проект за ПУП – парцеларен план
за разпределителен газопровод – отклонение към
„А ЖД – АГРО“ – ЕООД, поземлени имоти с
идентификатори 43476.77.117 и 43476.77.118 по КК
на гр. Летница, област Ловеч“.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – гр. Летница,
пред Административния съд – Ловеч.

9267

Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 345
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 и чл. 108
ЗУТ, протокол на ОбЕСУТ № 28-8 от 11.08.2016 г.
и искане с вх. № 16/СЛУ-4812/9.06.2016 г. на „Шел
България“ – ЕАД, София, бул. Ситняково 48, Сердика офиси, ет. 8, Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за регулация
(ПУП – ПП и ПР) за водопроводно отклонение
∅ 90 мм за захранване на ПИ 012003 в землището
на с. Драгичево, община Перник. Трасето на водопровода преминава през улица с осови точки 225224-223 – публична общинска собственост, през
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УПИ Х-2015, ПИ 907, кв. 43, по границата с ПИ
2 – земеделска земя от КВС, полски път, представ
ляващ ПИ 522 по КВС – общинска собственост,
до границите на ПИ 012003, в който е изграден
обект: Бензиностанция „Шел Драгичево“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

9340

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 357
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на ел. провод 20 kV до поземлен имот с идентификатор
56722.34.901 в местността Витска ялия в землището
на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през
следните поземлени имоти: 666.172, с начин на
трайно ползване – за производствена и складова
дейност, Западна индустриална зона – частна
общинска собственост; 35.1, с начин на трайно
ползване – пасище, в м. Витска ялия – публична
общинска собственост; 35.132, с начин на трайно
ползване – за линии за релсов транспорт – публична държавна собственост; 34.37, с начин на
трайно ползване – за друг вид трайни насаждения,
в м. Витска ялия – частна общинска собственост;
34.24, с начин на трайно ползване – за движение
и транспорт – публична общинска собственост;
601.1027, с начин на трайно ползване – за производствена и складова дейност, държавна собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото решение.
Настоящото решение може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

9339

Председател:
М. Митев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-6
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и 4 ЗУТ одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за линеен обект: „Подземен кабел 20 kV
от п/ст. 110/20 kV ТЕЦ Пловдив до РУ 20 kV
(Осрам) в УПИ 225.154 (ПИ 225.872), землище
на с. Труд, община „Марица“, попадащ в териториите на две общини: Пловдив и „Марица“,
в област Пловдив, с трасе, нанесено с червена
непрекъсната линия на чертежите, с възложител
„Кордеел България“ – ЕАД, София.
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Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
9531

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
PEШEHИЕ № 401
от 28 октомври 2016 г.
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 3MCMA и
чл. l29, ал. 1 3УT Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Уличен довеждащ водопровод за еднофамилни жилищни
сгради в УПИ ХI-19.161, жил. стр., ХII-19.161, жил.
стр., ХIII-19.161, жил. стр., ХIV-19.161, жил. стр.,
ХХVIII-19.161, жил. стр., ХХIX-19.161, жил. стр.,
ХХХ-19.161, жил. стр., и ХХХI-19.161, жил. стр.,
преминаващ през поземлени имоти 21.202, 20.201,
18.208, 19.201, 19.205, 19.334 и 19.335 в землището
на с. Първенец, местност Ташлъка, община „Родопи“, с обща дължина 1354,82 м (Решение № 30,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
9389

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 158
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – специализирана план-схема за трасета
на водопроводи като елемент от техническата
инфраструктура в урбанизираните територии на
с. Риш и с. Янково, община Смядово, за обект:
„Подмяна на водопроводна мрежа за питейно
битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“, подобект: „Изграждане и рехабилитация на
водоснабдителна система в с. Риш и с. Янково,
община Смядово, област Шумен“, сервитутна
линия 1 м от двете страни на линейния обект
в обхват: трасета, преминаващи през уличната
мрежа на с. Риш между кв. 29 и кв. 28, западно
от кв. 26а и южно от кв. 5, с. Янково, южно от
кв. 4, западно от кв. 45 и между кв. 57 и кв. 54“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд –  Шумен.
Председател:
Б. Борисов
9390
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ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 111
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
прави поправка на Решение № 12 от 30 юни
2016 г. за одобряване на изменение на подробния
устройствен план на с. Лялинци, община Трън
(ДВ, бр. 56 от 2016 г.), в частта на УПИ І-2, кв. 1:
Вместо „УПИ І-2, кв. 1“ да се чете „УПИ ІІ-2,
кв. 1“ съгласно направената поправка в проекта.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 301
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 634 и кв.
636, гр. Хасково.
С изменението на плана за улична регулация
се премахват улици с осови точки 6, 49, 50 и
улица с осови точки 11, 28, вследствие на което
се премахват осови точки 49, 11 и 28.
Изменят се улици с осови точки 47, 51 и улица
с осови точки 50, 51, 52, 53, 54, 55, вследствие
на което се изместват осови точки 50, 51, 52, 53,
54 и се поставя нова о.т. 3675. Не се променят
габаритите на изменените улици.
Вследствие на изменението на уличната регулация се образува нов урегулиран поземлен имот
в кв. 634, а именно УПИ VІІІ и се отрежда „За
озеленяване“.
Оформя се нов квартал с номер 919, затворен
от улици с осови точки 51, 47, 59, 58, 57, 56, 55,
54, 53, 52.
В квартал 634 се изменят урегулирани поземлени имоти УПИ ІV – „За обществено обслужване
и жилищни нужди“, и УПИ V – „За обществено
обслужване и жилищни нужди“.
В квартал 636 се изменят урегулирани поземлени имоти УПИ ІV – „За обществено обслужване
и жилищни нужди“, и УПИ V – „За обществено
обслужване и жилищни нужди“.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

РЕШЕНИЕ № XIII-19
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Заповед
№ ТУ/02-00043 от 19.08.2015 г. на кмета на община
Ямбол, протоколи № 5 от 31.03.2016 г. и № 15 от
1.09.2016 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Ямбол Общинският
съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване за УПИ І – за СП „Горивни
и строителни материали“, в кв. 166 и за УПИ
І – за СП „Горивни и строителни материали“, в
кв. 166а по плана на гр. Ямбол – Промишлена
зона, придружен със схеми за „Вертикална планировка“, „ВиК“ и „Електроснабдяване“, състоящо
се в следното:
За ПИ 87374.516.49, ПИ 87374.516.45 и ПИ
87374.516.65, участващи в УПИ І – за СП „Горивни
и строителни материали“, в кв. 166 се образуват
съответно: за частта от ПИ 87374.516.49 – четири
нови урегулирани поземлени имота – УПИ II,
УПИ III и УПИ IV с отреждане „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, като
северната и западната вътрешнорегулационна
линия съвпаднат с имотните граници, и УПИ V
с отреждане „За трафопост“; за частите от ПИ
87374.516.45 и ПИ 87374.516.65 се образува един
нов УПИ I с отреждане „За паркинг и железопътен коловоз“.
За ПИ 87374.516.49 и ПИ 87374.516.65, участващи в УПИ І – за СП „Горивни и строителни
материали“, в кв. 166а се образуват съответно:
за частта от ПИ 87374.516.49 два нови урегулирани поземлени имота – УПИ I и УПИ VI с
отреждане „За производствено-складова дейност,
търговия и услуги“, като западната и южната
вътрешнорегулационна линия съвпаднат с имотните граници; за частта от ПИ 87374.516.65
се образува един нов УПИ VII с отреждане „За
железопътен коловоз“.
Застроителното решение е съобразено със
съществуващите сгради и новопредвидените
очертания на урегулираните поземлени имоти с
показатели за предимно производствена устройствена зона (Пп): височина – до 10 м; плътност
на застрояване – 80 %; Кинт. – 1,0; П озеленяване – мин. 20 %, и паркиране в имота при условията на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии,
съгласно графичната и текстовата част на
проекта, представляваща неразделна част от
това решение.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.

Председател:
Т. Захариева

Председател:
Д. Ибришимов

9391

Председател:
В. Шишкова

ОБЩИНА ХАСКОВО

9463

9254
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500. – Военномедицинската академия – Со
фия, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина – един, за цивилен служител
по научната специалност „Микробиология“ за
нуждите на катедра „Военна епидемиология
и хигиена“ на МБАЛ – София, ВМА. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация – отдел „Учебна и научноизследователска дейност“;
тел. 9225130.
9492
19. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доценти по професионално направление: 4.1. Физически науки
(ядрена физика) – един; 4.2. Химически науки
(органична химия) – един; главни асистенти по
професионално направление: 2.4. Религия и теология (история на християнството и църковна
археология) – един; 2.1. Филология (славянски
езици – руски език) – един; 5.4. Енергетика (ядрени енергетични инсталации и уредби) – един;
3.8. Икономика (народно стопанство – регионална
икономика и администрация) – един; 1.3. Педагогика на обучението по … (физическо възпитание и спорт – нетрадиционни спортове) – един;
1.3. Педагогика на обучението по … (физическо
възпитание и спорт – кинезитерапия) – един; 7.1.
Медицина (медицинска генетика) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая № 2, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83,
приемно време: от 15 до 17 ч.
9410
959. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академични
длъжности: главни асистенти в професионално
направление: 3.5. Обществени кому никации
и информационни нау к и (Езикова к ул т у ра.
Информационно-комуникационни модели) за
нуждите на катедра „Книга и общество“ при
УниБИТ – един; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Автоматизирани библиотечно-информационни системи) за нуждите
на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при
УниБИТ – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Интелигентни системи за информационна сигурност) за нуждите на катедра
„Информационни системи и технологии“ при
УниБИТ – един; професори в професионално
направление: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Библиотеки и културен
туризъм) за нуждите на катедра „Библиотечен
мениджмънт“ при УниБИТ – един; 2.2. История
и археология (История на Българската православна църква) за нуждите на катедра „Културно историческо наследство“ – един, всички
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дотук със срок 2 месеца, и един за професор за
нуждите на Националния исторически музей
по професионално направление 2.2. История и
археология (Тракийска и римска археология) със
срок 3 месеца след обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – бул. Цариградско шосе
119, стая 111. За справки – тел. 970 85 98, www.
unibit.bg.
9485
5. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професори: в област на висшето образование
7. Зд ра веопазва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.2. Стоматология, специалност
„О р а л н а х и ру рг и я “ – ед и н з а н у ж д и т е н а
Ф а к у л т е т „ Де н т а л н а м е д и ц и н а“, к а т е д р а
„Орална и лицево-челюстна хирургия“; в област
на висше т о образова н ие 7. Зд ра веопазва не
и с по р т, п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 7.2 .
Стоматологи я, специа лност „П
���������
��������
ротетична ден та л на мед и ц и на“ – ед и н за н у ж д и т е
на Фак ултет „Дентална медицина“, катедра
„Протетична дентална медицина“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
с п е ц и а л н о с т „О п е р а т и в н о з ъ б о л е ч е н и е и
ендодонтия“ – един за нуждите на Факултет
„Дентална медицина“, катедра „Консервативно
зъболечение и орална патология“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Съдебна психиатрия“ – един за
нуждите на Филиал Велико Търново, катедра
„Здравни грижи“ и Първа клиника по психиатрия
към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в
област на висшето образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки, специалност
„Неорганична химия“ – един за нуж дите на
Ф а к у л т е т „Ф а р м а ц и я “, к а т ед р а „ Х и м и я “;
доцен т и: в област на висшето образование
7. Зд ра веопазва не и спор т, п рофесиона л но
н а п р а в л е н и е 7.1. Ме д и ц и н а , с п е ц и а л н о с т
„Урологи я“ – един за ну ж дите на Фак ултет
„Медицина“, катедра „Хиру ргични болести“,
УНС по урология и Клиника по урология към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Урология“ – един за нуждите на
Факултет „Медицина“, катедра „Хирургични
болести“, УНС по урология и Клиника по урология
към  МБАЛ „Света Анна“ – АД, Варна; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Нервни болести“ – двама за нуждите
на Фак ул тет „Медиц ина“, катед ра „Нервни
болести и невронауки“ и Втора клиника по нервни
болести към МБА Л „Света Марина“ – ЕА Д,
В а р н а ; в о б л а с т н а ви с ш е т о о б р а з о в а н и е
7. Зд ра веопазва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.1. Медицина, специалност „���
П��
ед и ат ри я “ – ед и н з а н у ж д и т е н а Фа к у л т е т
„Медицина“, катедра „Педиатрия“ и Първа детска
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клиника към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висшето образование
7. Зд ра веопа зва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.1. Медицина, специалност „���
Ф��
изиология на животните и човека“ – един за
н у ж д и т е н а Фа к у л т е т „Мед и ц и н а“, к ат ед
р а „ Ме д и к о - б и о л о г и ч н и н ау к и “, У НС п о
физиология, патофизиология, микробиология
и пат олог оа нат ом и я; в облас т на висше т о
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, специалност „�����������
М����������
икробиология“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“,
катедра „Предклинични и клинични науки“; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и с по р т, п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 7.4.
Обществено здраве, специалност „���������
К инезите��������
рапи я“ – един за н у ж ди те на Медицинск и я
к о л е ж – В а р н а , У НС „ Р е х а б и л и т а т о р“ и
Отделение по ортопедия и травматология към
МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; главни
асистенти: в област на висшето образование
7. Зд ра веопа зва не и спор т, п рофесиона л но
н а п р а в л е н и е 7.1. Ме д и ц и н а , с п е ц и а л н о с т
„Психиатрия“ – един за нуждите на Факултет
„Медицина“, катедра „Психиатрия и медицинска
психология“ и Втора клиника по психиатрия
към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и с по р т, п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 7.1.
Медицина, специалност „Психиатрия“ – един
за нуждите на Факултет „Медицина“, катедра
„Психиатрия и медицинска психология“; в област
на висше т о образова н ие 7. Зд ра веопазва не
и с по р т, п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 7.1.
Медицина, специалност „Нервни болести“ – един
за ну ж дите на Фак ултет „Медицина“, �����
к����
атедра „Нервни болести и невронауки“ и Първа
клиника по нервни болести към МБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето
о б р а з о в а н и е 7. З д р а в е о п а з в а н е и с п о р т,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Пародонтология и заболявания
на ора л н ат а л и г а ви ц а“ – ед и н з а н у ж д и т е
на Фак ултет „Дента лна медицина“, катедра
„Пародонтология и дентална имплантология“; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и с по р т, п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие 7.4.
Обществено здраве, специалност „Управление
на здравните г ри ж и“ – един за н у ж дите на
Филиал Шумен, катедра „Здравни грижи“; в
област на висшето образование 3. Социални,
ст опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
на п ра в лен ие 3.2. Пси холог и я, спец иа л нос т
„Медицинска психология“ – един за нуждите
на Факултет „Медицина“, катедра „Психиатрия
и мед и ц и нс к а пс и хо лог и я “ и К л и н и к а по
психиатрия към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
З а с п р а в к и и д о к у м е н т и – в Мед и ц и н с к и
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, ���
о��
тдел „Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3,
стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.
9467
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82. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Специална
хирургия“ – двама; „Педиатрия“ към катедра
„Педиатрия и медицинска генетика“ – двама;
„Анатомия, хистология и цитология“ към катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“ – един;
„Неврохиру рги я“ към катедра „Неврохиру ргия“ – един, всички при Медицинския факултет; „Фармакология“ (вкл. фармакокинетика и
химиотерапия) към катедра „Фармакология и
лекарствена токсикология“ – един към Фармацевтичния факултет; 7.2. Стоматология, научна
специалност „Терапевтична стоматология“ към
катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един; „Терапевтична стоматология“ към
катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ – един; „Хирургична стоматология“ към катедра „Орална
хирургия“ – двама, всички към Факултета по
дентална медицина; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.2. Химически науки,
научна специалност „Аналитична химия“ към
катедра „Химични науки“ – един към Факултета по фармация; 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Генетика“ към катедра
„Педиатрия и медицинска генетика“ – един към
Медицинския факултет, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
9441
406. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Теоретични
основи на комуникационната техника“ – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУТП, София
1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел.
02/8062 188, експерт човешките ресурси.
9493
12. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент – висше училище, за цивилен служител
в катедра „Техническа механика“ на факултет
„Инженерен“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Инженерна графика“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел. 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16704, и на
сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
9458
597. – Институтът по механика при БАН – Со
фия, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
научна специалност „Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура“,
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за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Института по механика,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23,
факс 2 870 74 98.
9442
89. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурс за
професор по направление 4.3. Биологични науки,
научна специалност 01.06.16 Физиология на растенията, за нуждите на лаборатория „Регулация на
генната експресия“ към научноизследователско
направление „Молекулярна биология и генетика“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 21, тел. 872-81-70.
9486
53. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на район „Лозенец“, Столична община, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
9440
63. – Община Белово на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т обявява, че с Решение № 278 от
15.11.2016 г. на ОС – Белово, е одобрен проект
за ЧИ ПУП – ПЗР за квартали: кв. 75, кв. 116а,
кв. 74, кв. 76, кв. 78, кв. 122, кв. 117, по плана на
гр. Белово, община Белово, област Пазарджик,
като се променя отреждането за производствени
и складови дейности. Проектът е изложен в Община Белово, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
9487
24. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на ПУП за елементи на техническата
инфраструктура – водоснабдяване и канализация
и външно ел. захранване на ПИ 000780 по КВС
на землище с. Драгоево. Трасето на водопровода
започва от съществуващ водопровод ∅ 100 АЦ,
преминава през ПИ 000781 (местни пътища) и
улица в урбанизирана територия. Дължината
на трасето е 291 м. Трасето на канализацията
преминава през ПИ 000781 (местни пътища),
земеделска територия, общинска собственост,
и продължава през имоти от уличната мрежа,
урбанизирана територия. Дължината на трасето
е 59 м. Трасето за ел. захранването започва от
новопроектиран трафопост тип БКТП 20/0,4 kV
400 kVA, който ще се изгради в ПИ 000763, собственост на възложителя, преминава през ПИ
000781 (местни пътища) и достига до ПИ 000780,
собственост на възложителя. Дължината на
трасето е 114 м. Проектът е изложен в Община
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Велики Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП за елементи на техническата
инфраструктура до общинската администрация.
9448
27. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен план),
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – трасе
и сервитут на „Подземен кабел 20 kV от нов
ЖР стълб на ВЛ 20 kV „Равна“ в ПИ № 008022,
преминаващ през ПИ № 000551 до БКТП в ПИ
№ 008028 „За производствена, складова и обслужваща дейност“, землище гр. Етрополе“. Общата
дължина на трасето възлиза на 173 м. Проектът
и съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТС“ при ОбА – Етрополе, ет. 1, стая 102,
и може да бъдат разгледани всеки работен ден в
рамките на работното време. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9449
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за специализиран подробен
устройствен план (СПУП) за поземлени имоти
(ПИ) 000635 и ПИ 000638 по КВС на с. Студена, община Перник, като се определят етапи на
разработка и зони за терени за добив на полезни
изкопаеми (Тди) на находище „Студена“, участък
„Хидрострой 2“. Проектът се намира в сградата на
общинска администрация – Перник, ет. 12, стая 6.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9414
35. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасета на външен водопровод и външно ел.захранване до имоти № 000345,
№ 000347, № 000349, № 000350, м. Рупите, землище
с. Рупите, община Петрич. Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат през имоти
от масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е отразено в приложения
регистър, неразделна част към ПУП – ПП за външен водопровод, както следва: имоти № 000284,
№ 000285, № 000287, № 000306, № 000307, землище с. Рупите, и № 000423, № 000448, № 000449,
№ 000471, № 000472, № 000085, № 000188, землище
с. Старчево, и за външно ел. захранване, както
следва: имот № 000285 по КВС землище с. Рупите.
Проектите се намират в сградата на общинска
администрация – Петрич. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9464
16. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Напорна канализация
и гравитачна канализация – участък от КПС 2
в ПИ 58356.503.343 по КК на гр. Приморско до
КПС 8 в ПИ 37023.502.8 по КК на гр. Китен,
засягащ ПИ 58356.502.136 по КК на гр. Приморско, ПИ 37023.502.46 и ПИ 37023.502.96 по
КК на гр. Китен“. Проектът е приет с Решение
№ 16 от протокол № 3 от 27.10.2016 г. на ОЕСУТ,
съхранява се в дирекция „УТАС“ и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
9488
17. – Община Приморско, дирекция „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за „Напорна канализация – участък от КПС 8 в ПИ 37023.502.8 до
ПСОВ – Китен, в ПИ 37023.15.20 по КК на гр. Китен, засягащ ПИ 37023.502.79, ПИ 37023.502.95,
ПИ 37023.15.9, ПИ 37023.15.12, ПИ 37023.15.269,
ПИ 37023.502.96 по КК на гр. Китен“. Проектът
е приет с Решение № 15 от протокол № 3 от
27.10.2016 г. на ОЕСУТ, съхранява се в дирекция
„УТАС“ и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от
работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
9489
18. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Напорна канализация – участък от КПС 3 в ПИ 37023.501.32 по КК
на гр. Китен до ПСОВ – Китен, в ПИ 37023.15.20
по КК на гр. Китен, засягащ ПИ 37023.15.12 по КК
на гр. Китен, ПИ 37023.15.229 и ПИ 37023.15.269
по КК на гр. Китен“. Проектът е приет с Решение
№ 14 от протокол № 3 от 27.10.2016 г. на ОЕСУТ,
съхранява се в дирекция „УТАС“ и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
9490
92. – Общинската служба „Земеделие“ – Русе,
на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заявителите за възстановяване на земеделски
земи в землището на гр. Русе, местности Орешака, Дяволица, Буйна Яна, Чародейка, Ясаците,
Капаклийка, Бранище, Арнаут дере, Бъзов дол,
в землището на с. Николово, местност Над гора-
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та – Дунарит, землището на с. Долно Абланово,
местност Пачева чешма, и землището на с. Басарбово, местност Помпена станция – Красен,
попадащи под разпоредбите на § 4 ЗСПЗЗ, в срок
7 дни от обнародването в „Държавен вестник“ да
се явят за съвместно уточняване границите на
земеделските земи във връзка с чл. 28, ал. 1 и
ал. 3, т. 3 ППЗСПЗЗ. Анкетирането на бившите
собственици ще се проведе в сградата на Общинската служба „Земеделие“, Русе. ул. Църковна
независимост 16, ет. 6, от 9 до 17 ч. съгласно
график, обявен на сайта на ОД „З“, Русе.
9451

СЪДИЛИЩА
17. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през януари 2017 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 23.01.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3121/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
196/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „В2М“ – ООД, с управител Валери
Маринов Янков чрез адвокат Михаил Томов
Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3351/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Уинд системс“ – ООД, чрез адвокат
Венцислав Герджиков, Варна, ул. Г. С. Раковски
24, партер, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Георги Величков, София, ул. Триадица 6, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3674/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2512/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от общо събрание на собствениците
на етажна собственост чрез председателя на УС
„Елви Груп Холдинг“ – АД, с изпълнителен директор Винченцо Каревски, София, ул. Три уши
6, ет. 3, офис 7, срещу „Пантеон груп“ – ООД,
чрез адвокат Петя Мургова, София, бул. Цар
Освободител 8, ет. 3.
Първо търговско отделение, 488/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
477/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Радомир Димитров Радев чрез адвокат Иван Ст. Иванов, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 115, ет. 2; Жеко Вълчев Янев
чрез адвокат Иван Ст. Иванов, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 115, ет. 2, срещу „Алианц лизинг България“ – АД, чрез адвокат Елена
Методиева, София, ул. Неофит Рилски 55, ет. 1;
„Гарант – Янев, Радев и сие“ – СД, чрез адвокат
Иван Ст. Иванов, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 115, ет. 2.
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НА 23.01.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2225/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6600/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерство на околната среда и
водите, София, бул. Княгиня Мария Луиза 22,
срещу Цвета Николова Момчилова-Тинчева,
Нови Искър, ул. Военни жилища, бл. 12, вх. Б,
ет. 1, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 50183/2016
(183/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 226/2015 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Моозен Фаршидфард чрез
адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище
90, срещу „Оптимакс тур“ – ООД, Бургас, ул. Цар
Симеон Първи 59.
Четвърто гражданско отделение, 50212/2016
(212/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 37/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Енерго – Про България“ – ЕАД,
чрез адвокат Кремена Янева-Иванова, София,
ул. Славянска 29А, ет. 2, офис 10, срещу „Литекс
комерс“ – АД, София, ул. Лъчезар Станчев 3.
НА 23.01.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2947/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1182/2015 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от Иваничка Стоева
Йорданова чрез адвокат Владимир Николов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора
202; Йордан Недялков Йорданов чрез адвокат
Владимир Николов, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, кантора 202, срещу Тодор Янков
Николов чрез адвокат Николай Петров, София,
ж.к. Хиподрума, ул. Сотир Андонов, бл. 114а,
вх. А, ап. 65.
НА 24.01.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо граж данско отделение, 53699/2015
(3699/2015 по описа на Второ търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 559/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Георги Ангелов Георгиев
чрез адвокат Кирил Илиев Николов, София, бул.
Македония 12, ет. 3, срещу Застрахователна компания „Олимпик – клон България КЧТ“, София,
бул. Гоце Делчев 142 – 142А.
Трето гражданско отделение
Трето гра ж данско отделение, 53091/2015
(3091/2015 по описа на Второ търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 144/2015 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Тодор Николов Аврамов
чрез адвокат Николай Гунев, Пловдив, ул. Янко
Сакъзов 1, ет. 1, ап. 4, срещу Застрахователно
дружество „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Стефан Стоянов Вълчев, Пловдив, бул. Марица 102,
ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 2505/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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399/2015 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Видин чрез адвокат Петьо
Петков, Видин, ул. Градинска 11, срещу Иван
Димитров Иванов чрез адвокат Радостина Рангелова, Видин, ул. Бдин 24; Есмералда Методиева
Иванова чрез адвокат Радостина Рангелова,
Видин, ул. Бдин 24.
Трето гра ж данско отделение, 50114/2016
(114/2016 по описа на Второ търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 1158/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Стефан Тотев Стефанов
чрез адвокат Александър Живков, София, ж.к.
Люлин, ІІ р. м., бл. 239, вх. 1, ет. 1, ап. 3, срещу
„ДЗИ – общо застраховане“ – ЕАД, с изпълнителен директор Коста Христов Чолаков, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2666/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5011/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Атанасов
Иванов чрез адвокат Никола Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 61227/2016
(1227/2016 по описа на Първо търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 930/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Сано България“ – АД, чрез адвокат
Калин Желев, Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б,
ет. 1, ап. 4, срещу „Консорциум ПБЕС“ – ООД,
чрез адвокат Митко Басаров, Варна, ул. Братя
Шкорпил 26А, ет. 4, офиси 16 и 17.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2999/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
291/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Рекар“ – ООД, чрез адвокат Манол
Сашев Добрев, Варна, ул. Никола Вапцаров 5,
ет. 5, офис 501, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Митков Банков,
Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3129/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3949/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кофраж 06“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Асенов Николов, София, бул. Княз
Дондуков 54, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД,
чрез адвокат Мариана Якимова, София, ул. Любен
Каравелов 26.
Второ търговско отделение, 3228/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
697/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Васил Методиев Стефанов, София, ул.
Иван Вазов 1, ет. 3; „Корпоративна търговска
банка“ – АД, в несъстоятелност, със синдици
Лазар Петров Илиев и Росен Иванов Ангелчев,
София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Делта Ком
Холдинг Груп“ – ООД, чрез адвокат Красимира
Веселинова Димитрова, София, кв. Лозенец, ул.
Момин кладенец 1; „Евробилд проект“ – ЕООД,
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чрез лице за съдебен адрес Бисерка Петкова
Каменова, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 4,
стая 407.
Второ търговско отделение, 2009/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4879/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Ваня Христова Лазарова, София, ул.
Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6, срещу Милен Александров Златев чрез адвокат Радостина
Иванова, София, ул. Тарас Шевченко 20, ап. 50.
НА 24.01.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2662/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4136/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ва лентина Димит рова Кат ранджиева чрез адвокат Даниела Савова, София,
ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4; Тодор Димитров
Катранджиев чрез адвокат Даниела Савова,
София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д; Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета страна Иван
Димитров Коларов чрез началника на Затвора – Стара Загора.
Второ търговско отделение, 2690/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2015 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от „Пилко“ – ЕООД, Разград, гара Разград,
Индустриална зона, срещу „Ремко“ – ООД, чрез
адвокат Йордан Костадинов Костов, София, район
„Илинден“, ул. Нишка 172, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2997/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Еко енерджи проджект“ – ООД, чрез
адвокат Юлиян Александров Спасов, София,
район „Лозенец“, бул. Христо Смирненски 11,
ет. 6, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3021/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2910/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Сигма капитал констракшън“ – ЕООД,
чрез адвокат Ралица Топчиева, София, ул. Бистрица 9, офис 6, срещу „Термосистемс комплект“ – АД
(в несъстоятелност), чрез синдика Веселин Луканов Банков, София, ул. Ивайло 23, ап. 3.
НА 25.01.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2386/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
806/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Екоел“ – ЕАД, представлявано от Вероника Валериева Чобанова (ликвидатор), Плевен,
ул. Сан Стефано 47, срещу „Шанс 65“ – ЕООД, с
управител Николай Хинов Марков чрез адвокат
Николай Якимов Якимов, Плевен, ул. Бъкстон
5, офис 22.
Първо гражданско отделение, 2476/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
897/2015 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
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дена от Ирина Стефанова Войнова чрез адвокат
Димитър Манов, Перник, ул. Черешово топче
2, Адв. кантора 5; Антон Стефанов Войнов чрез
адвокат Димитър Манов, Перник, ул. Черешово
топче 2, Адв. кантора 5; Катя Асенова Войнова
чрез адвокат Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42, ет. 1.
Първо граж данско отделение, 50292/2016
(292/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1796/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Радка Христова Калайджиева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Димитър Георгиев Калайджиев чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, София, ул.
Граф Игнатиев 2, и трета страна Бедрие Вахадинова Курт, с. Скобелево, ул. Стара планина 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5981/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
227/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от държавата чрез министъра на земеделието
и храните чрез адвокат Арно Мамасян, София, ул.
Парчевич 27, срещу „Русалка тур“ – ЕООД, чрез
адвокат Златомир Орсов, София, ул. Перник 97,
ап. 1; „Паррус“ – ЕООД, чрез адвокат Златомир
Орсов, София, ул. Перник 97, ап. 1, и страна
Мария Иванова Хадживасилева, Балчик, ж.к.
Балик 24, вх. Б, ап. 4; Емил Теофанов Шолев,
София, ул. Светослав Тертер 17; Галина Петкова
Главчева, София, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 25,
ет. 16, ап. 76.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4765/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2015 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от Съвета на Камарата на
ЧСИ, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; ЧСИ Мариян
Николов Петков, София, бул. Васил Левски 71,
ет. 2, ап. 5, срещу Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 53083/2015
(3083/2015 по описа на Второ търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. д. 2243/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Армстехно“ – ЕООД, чрез
адвокат Росен Томов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43, срещу
Министерството на вътрешните работи, София,
ул. Шести септември 29, чрез главен юрисконсулт Евелина Петрова Савова, София, ул. Княз
Борис І № 124.
Четвърто гражданско отделение, 53300/2015
(3300/2015 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 293/2015 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Банка Пиреос България“ – АД, София, бул. Витоша 3, срещу Милена
Дойчева Лазарова чрез адвокат Венета Илчева
Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8, ап. 8А;
Дойчо Иванов Лазаров чрез адвокат Венета
Илчева Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8,
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ап. 8А; Любомир Дойчев Лазаров чрез адвокат
Венета Илчева Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7,
ет. 8, ап. 8А.
Четвърто гражданско отделение, 2656/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Нели Панайотова Бистрашка чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Татяна Тодорова Бистрашка,
Пловдив, ул. Опълченска 4, срещу Атанас Милчев
Димитров чрез адвокат Илиан Василев Стойчев,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 5, офис 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1935/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
754/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, срещу
Ненко Костадинов Костов, представляван от
особен представител адвокат Надка Игнатова,
Варна, ул. Самарско знаме 1А.
Второ търговско отделение, 2413/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
712/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „СПО2“ – ЕООД, чрез адвокат Илиян
Петров, София, бул. Цар Освободител 14, ет. 2,
срещу Мартин Йорданов Илиев чрез адвокат Стоян Кръстев, София, бул. Витоша 58, ет. 6, ап. 11.
Второ търговско отделение, 2709/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
46/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „МДМ – Факт“ – ООД,
чрез адвокат Йордан Панов, Велико Търново, ул.
България 6А, срещу „Форбс Авто“ – ООД, чрез
адвокат Илиян Шопов,София, бул. Черни връх 46,
ет. 1, ап. 5; Ивайло Карлов Вендов чрез адвокат
Илиян Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1,
ап. 5; Валя Величкова Данова чрез адвокат Илиян
Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5.
Второ търговско отделение, 3135/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1055/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ж ивка Иванова Благоева чрез
адвокат Биляна Георгиева, Разлог, ул. Иларион
Макариополски 20, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 3258/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Екоенерджи Добрич 2“ – ЕООД, София, бул.
България 110, бл. Б, ет. 7; „Екоенерджи Добрич
3“ – ЕООД, София, бул. България 110, бл. Б, ет. 7;
„Екоенерджи Добрич 4“ – ЕООД, София, бул.
България 110, бл. Б, ет. 7, срещу „Енерго – Про
Продажби“ – АД, Варна, Варна Тауърс-Г, бул.
Владислав Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 418/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1471/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сириус – тим“ – ЕООД, Плов-
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див, ул. Тракия 93, ет. 5, ап. 15, срещу „Итали
констръкшън“ – ООД, Кюстендил, ул. Васил
Левски 1, ет. 2.
Второ т ърговско отделение, 437/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2353/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тихомир Милчов Петков чрез адвокат
Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин, бл. 385,
вх. А, партер, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 530/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2433/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трансброд“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат Красимир Апостолов, София,
бул. Витоша 16, ет. 1; „ЕЕГ“ – АД, чрез адвокат
Красимир Апостолов, София, бул. Витоша 16,
ет. 1, срещу Георги Методиев Топалов, с. Лозен,
община Любимец, област Хасково; Национална
агенция за приходите, София, бул. Дондуков 52;
Васил Радославов Радев чрез адвокат Николай
Стойнов, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19,
ет. 1, офис 5; „Трансброд“ – ООД (в несъстоятелност), със синдик Владимир Людмилов Цачев,
София, ул. Веслец 32, ет. 2, ап. 3.
НА 25.01.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2303/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2016 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от ТП „Държавно горско стопанство – Силистра“ чрез адвокат Ирена Русчева, Силистра,
ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу Нина Йорданова Питакова чрез адвокат Даниела Стоянова,
Силистра, ул. Илия Блъсков 17 А.
Четвърто гражданско отделение, 2316/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19580/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариела Андреева Христова чрез
адвокат Стоянка Панчева Бешкова, София, ул.
Алабин 50, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33; Столична община – район
„Триадица“, София, ул. Алабин 54; Столична
община – район „Връбница“, София, ул. Хан
Кубрат, бл. 328, вх. Б, Надежда ІІІ ч., и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 50230/2016
(230/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1570/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Застрахователно дружество
Евроинс“ – АД, представлявано от изпълнителен
директор Антон Пиронски, чрез процесуален представител Звезделин Нго, София, ул. Христофор
Колумб 43, срещу Иванка Миткова Методиева
чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Позитано 8, ет. 4, офис 407.
НА 25.01.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3256/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4915/2014 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, с изпълнителен директор Мария Гъркова, София, бул. Черни
връх 51Д; Бисер Сергеев Джевизов чрез Сергей
Давидов Джевизов, действащ като негов баща
и законен представител, чрез адвокат Жасмин
Евтимов, София, ул. Борован 20, и трета страна
Румен Альошев Янков, Петрич, ул. Кестен 20.
Второ търговско отделение, 98/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 277/2015
по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от „Месомаркет“ – ЕООД, с управител Христо
Христов чрез адвокат Камен Чолов, София, ул.
Николай Гогол 15, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, с изпълнителни директори Михеил
Боцвадзе, Николай Николов, Петр Тесарж, Павел
Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария Луиза 21, ет. 2, и трета страна Държавна
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 478/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Христо Василев Димитров чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, София, ул.
Граф Игнатиев 2.
НА 26.01.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо граж данско отделение, 53312/2015
(3312/2015 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Крушари чрез адвокат Диана
Илиева Далакманска, Добрич, ул. Георги Кирков
9, ет. 3, офис 11, срещу „Акваекоконсулт“ – ЕООД,
чрез адвокат Мариана Полименова, София, пл.
Митрополит Кирил Видински 6, ет. 1, офис 4.
Първо гражданско отделение, 2549/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2016 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Денчо Белчев Карагеоргиев чрез адвокат
Йорданка Цонева Кондиева, Разград, ул. Искър
1, кантора 24; Янка Асенова Карагеоргиева чрез
адвокат Йорданка Цонева Кондиева, Разград,
ул. Искър 1, кантора 24, срещу Вилдан Мехмед
Мустафа чрез адвокат Емилия Събева, Разград,
ул. Иван Вазов 7, ст. 11; Исмет Алиш Мустафа
чрез адвокат Емилия Събева, Разград, ул. Иван
Вазов 7, ст. 11; Община Разград, Разград, бул.
Бели Лом 37, Разград.
Първо гражданско отделение, 2557/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Маргарита Младенова Иванова чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Васил
Левски 41, ет. 2; Ангел Младенов Ангелов чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Васил
Левски 41, ет. 2; Теодора Владимирова Черешарова чрез адвокат Силвия Цветкова, София, бул.
Васил Левски 41, ет. 2, срещу „Спедия“ – ЕООД,
чрез адвокат Деяна Милкова Тодорова, Варна, ул.
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Иван Страцимир 2, ет. 4; Община Пазарджик,
бул. България 2, Пазарджик; „Търговска къща
Инвест“ – АД, София, ул. Георг Вашингтон 41.
Първо граж данско отделение, 50074/2016
(74/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3164/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светлана Руменова Андреева чрез
адвокат Ирина Стоева, София, ул. Сан Стефано
17, ет. 3, срещу ЗК „Лев инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51 Д.
Първо граж данско отделение, 50320/2016
(320/2016 по описа на Първо търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 166/2015 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу Емил Георгиев
Коцев чрез адвокат Юрий Митев, Добрич, ул.
Независимост 14, офис 504.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2474/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
181/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Ивалина Лилова Герасимова чрез
адвокат Георги Митрев, София, ул. Солунска 26,
ет. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2801/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Боян Христов Аврониев чрез адвокат
Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1,
срещу „Сит 2007“ – ЕООД, чрез адвокат Илия
Колчев, Пазарджик, ул. Шейново 12.
Трето гра ж данско отделение, 50424/2016
(424/2016 по описа на Първо търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 2025/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Везни 67“ – ООД, в несъстоятелност, със синдик Радослав Тонев, София,
ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4, срещу Крум Иванов
Милашевски чрез адвокат Цветан Джигански,
София, ул. Братя Миладинови 5, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 50177/2016
(177/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3166/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Димяна Светланова Ангелова със съгласието на своята майка Величка
Алексиева Ангелова чрез адвокат Деян Йотов
Николов, София, ул. Триадица 5Б, ет. 1, срещу
Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, с
изпълнителен директор Мария Гъркова, София,
бул. Черни връх 51Д, и помагач Светлан Димов
Ангелов, Варна, ул. Пирин 8, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1484/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2966/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Николов Тадъръков чрез
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адвокат Ангел Иванов, София, бул. Мария-Луиза
51, срещу Драгомир Драгов Георгиев чрез адвокат
Атанас Илиев, София, ул. Солунска 45, ап. 19.
Първо търговско отделение, 2603/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Девня солар“ – ЕАД, чрез адвокат
Нели Салтирова, София, ул. Съборна 14, ет. 4,
срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат
Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2642/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1143/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ярослав Йорданов Боев чрез адвокат
Петко Илчев, София, бул. Патриарх Евтимий
75, ет. 2, ап. 12, срещу Жеко Милев Жеков чрез
адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо Смирненски 46, вх. А, ап. 1.
Първо търговско отделение, 2677/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „В2М“ – ООД, чрез адвокат Михаил
Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу
„Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2800/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Агропродукт – Пловдив“ – ЕООД, с
управител Леон Кика Фехмия чрез адвокат Иван
Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу
„Мполи мармара полиуретан сюнгер ве макине
ималят синайи ве тиджарет лимитед ширкети“
чрез адвокат Никола Симеонов, Пловдив, бул.
Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, партер.
Първо търговско отделение, 103/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Електроимпулс – 2020“ – ЕООД, чрез
адвокат Нели Салтирова, София, ул. Съборна 14,
ет. 4, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258, Варна тауърс Е, и
трета страна Държавна комисия за енергийно и
водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 551/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
495/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Таня Стамова Маринова чрез адвокат Меглена Гунчева, Хасково, бул. България
142, вх. А, ет. 1, срещу ЕТ Росица Николова
Гелова с фирма „Ротари – Росица Гелова“ чрез
адвокат Венера Безина, София, ул. Алабин 33,
ет. 4, офис 422.
НА 30.01.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2844/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2015 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от „Здравков“ – ЕООД, представлявано от управителя Даниел Христов Барболов
чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3, срещу Румяна Асенова Камберова чрез адвокат Иван Маринов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Калбие Асан
Рамадан чрез адвокат Иван Маринов, Пловдив,
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ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Надежда
Асенова Ангелова чрез адвокат Иван Маринов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
Второ гра ж данско отделение, 50203/2016
(203/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4897/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Силвия Венциславова Цолова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Георги Николов Зайков
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Свата София 8, ет. 3, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
с изпълнителни директори Виолина Маринова
Спасова и Доротея Николаева Николова, София,
ул. Московска 19.
Второ гра ж данско отделение, 60 053/2016
(53/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
660/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
чрез процесуален представител Десислава Овалова, София, ул. Н. В. Гогол 18 – 20, срещу Стефка
Николова Георгиева чрез адвокат Георги Добрев,
Пловдив, ул. Съгласие 7.
Второ гра ж данско отделение, 60 055/2016
(55/2016 по описа на Първо търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3831/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Зоран Станкович чрез адвокат
Галина Чомпалова, София, ул. Три уши 6 Б, ет. 4,
срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
представлявано от изпълнителния директор Румен
Иванов Янчев, София, ул. Позитано 5.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3102/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2184/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Арсенал“ – АД, с управител Николай
Христов Ибушев чрез адвокат Евгени Джурков,
Казанлък, бул. Розова долина 4, срещу Агенция
за приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Врабча 23.
Първо търговско отделение, 3248/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
146/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Йорданка Николова Узунова чрез
адвокат Живко Колев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 3, ет. 3, срещу Община Белово чрез адвокат
Цветелина Митева, Пазарджик, ул. Иван Вазов
18, ет. 1, офис 2.
Първо търговско отделение, 3349/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Жито – КМ“ – ООД, с управител
Анелия Тодорова Боянова, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 40, вх. Б, ап. 5, срещу
„Бизо – България“ – ЕООД, с управител Андреас
Файхтлбауер-Майер чрез адвокат Севдалин Стамов, Варна, ул. Иван Вазов 23, ет. 3.
Първо търговско отделение, 3375/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „В2М“ – ООД, с управител Валери
Янков чрез адвокат Михаил Томов, Варна, ул.
Презвитер Козма 12, срещу „Енерго – Про Про-
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дажби“ – АД, с изпълнителни директори Боряна
Димитрова Пенева, Пламен Стоянов Стефанов,
Яна Маринова Димитрова, Георги Коршия чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2.
9231
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ – АД, ЕИК 148045472, със
седалище и адрес на управление Варна, Летище
Варна, представлявано от Улрих Хеппе – главен
изпълнителен директор, и Росен Филипов против
разпоредбата на чл. 16, ал. 3, приета с Решение
№ 17.62.2 по протокол № 17 от 2.02.2005 г., изменена с Решение № 39.4.V по протокол № 039
от 25.01.2011 г. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Аксаково на
Общинския съвет – гр. Аксаково. По оспорването е образувано адм.д. № 2853/2016 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІІ състав,
насрочено за 12.01.2017 г. от 13 ч.
9412
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 545/2016 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 7, изр. трето, в
частта „с нотариална заверка на подписите“
от Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставяното на преместваеми обекти
за търговски и обслужващи дейности и други
елементи на градското обзавеждане, приета с
Решение № 596 от протокол № 77 от 28.11.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана,
о т ве т н и к – Общ и нск и я т с ъве т – г р. Лом, и
сл у жебно конст и т у и рана ст рана – Ок ръж на
прокуратура – Монтана. Адм. дело № 545/2016 г.
е насрочено за 13.01.2017 г. от 10 ч.
9454
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Ангел Костадинов Линчев от
с. Варвара, област Пазарджик, против Заповед
№ 52 от 8.08.2016 г. на кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПР на улица с осови точки 19-38а, 39-38а-3838б-38в в кв. 9 по плана на Варварски минерални
бани, с който се заличава улица с осови точки
19-38а и се създава нова улица-тупик с уширение
с осови точки 38г-38б-38-39. За останалата част
от уличното пространство се образува нов УПИ
ХІV – за паркинг за 22 бр. паркоместа. По жалбата
е образувано адм.д. № 727/2016 г., насрочено за
разглеждане на 11.01.2017 г. от 13,45 ч. Заинтересуваните лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
9411
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от
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Окръжна прокуратура – Разград, с искане да се
обяви за нищожна разпоредбата на чл. 22, т. 1 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и 7 от Наредба № 8 за
търговската дейност на територията на община
Исперих, по който е образувано адм. д. № 158/2016
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 10.01.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
9453
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 2, ал. 2 и чл. 39, ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в община Никола Козлево, приета с Решение № 68 по протокол № 12
от 28.06.2016 г. на Общинския съвет – с. Никола
Козлево. Въз основа на протеста е образувано
адм. дело № 309/2016 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 9.01.2017 г.
от 9,30 ч.
9444
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 569/2016 г.
по искова молба, постъпила от Велина Златкова
Стоянова от гр. Каварна, срещу Олександър
Сергеевич Евлаш, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната. В противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9455
Благоевградският районен съд съобщава на
Миливой Четоевич, роден на 8.03.1975 г. в Баня
Лука, Република Босна и Херцеговина, нямащ
адресна регистрация в Република България и
с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 2050/2016 г., заведено от
Илиана Илийчова Филева с адрес Благоевград,
ул. Иларион Макариополски 3, ет. 3, ап. 6, с правно основание чл. 127а, ал. 2 СК за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с копие от
искова молба и доказателства към нея в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда за получаване на
съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
9456
Казанлъшкият районен съд призовава Алла
Владимировна Бистрова, родена на 19.05.1973 г.,
без адресна регистрация в страната и с неизвестен адрес, да се яви в съда в открито съдебно
заседание, насрочено на 21.12.2016 г. в 9 ч. в
зала № 1, втори етаж, за връчване на съдебните
книжа като ответница по гр. д. № 1838/2016 г.,
заведено от Красен Иванов Костов – чл. 49 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9457
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1270/2016 г.
по предявен иск от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез председателя є Пламен Георгиев Димитров, с което са
предявени искове против, както следва:
Красимира Желязкова Колева с постоянен
адрес: Варна, ул. Роза 37, вх. А, ет. 4, ап. 14,
Тони Димитров Димитров с постоянен адрес:
Варна, ул. Арх. Дабко Дабков 10, ет. 5, ап. 11,
Светлозар Желязков Колев с постоянен адрес:
Варна, ж.к. Трошево № 51, вх. Е, ет. 4, ап. 72,
„Джънгъл“ – ООД, ЕИК 148053387, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Възрожденци, бл. 58, вх. А, ет. 1, с управителите
Тони Димитров Димитров и Димитър Иванов
Д и м и т р ов, „Варна пара да йс“ – ООД , ЕИ К
103909948, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Михаил Колони 16, ет. 2, ап. 7, чрез
управителите Красимира Желязкова Колева
и Тони Димитров Димитров, „ВИП България
инвест“ – ЕООД, ЕИК 148146820, със седалище
и адрес на управление: Варна, ж.к. Трошево,
бл. 51, вх. Е, ет. 4, чрез управителя Димитричка
Илиева Желязкова, осъдителен иск за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща
стойност 2 860 216,58 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ имущество, собственост на Красимира
Желязкова Колева:
Левовата равностойност на 50 дружествени дяла
във „Варна парадайз“ – ЕООД, ЕИК 201184509, в
размер 500 лв., собственост на Красимира Желязкова Колева.
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 53120.16.258 с площ 502 к в. м по
кадастралната карта на с. Оброчище, община
Балчик, област Добрич, при съседи: 53120.16.257,
53120.259, 53120.16.42, 53120.1.76, 53120.16.48, ведно
с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 53120.16.258.1 със застроена
площ 82 кв. м, брой етажи – 2, с предназначение:
еднофамилна жилищна сграда. Поземленият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 137, том V, peг.
№ 3020, дело № 593 от 29.05.2008 г. (акт № 68, том
IV, дело № 1085/29.05.2008 г. на СВ – Балчик),
собственост на Красимира Желязкова Колева.
Пазарната стойност към момента на имота
е 6500 лв.
1/2 идеална част от овощна градина с площ
5,015 дка, намираща се в местността Чаира,
представляваща имот с идентификатор 62788.14.6
по кадастралната карта на с. Рогачево, община
Балчик, област Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор 62788.14.7, имот
с идентификатор 62788.14.19 и имот с идентификатор 62788.14.5, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 75,
том VI, peг. № 4465, дело № 862 от 3.09.2009 г.
(акт № 37, том X, дело № 1379/4.09.2009 г. на
СВ – Балчик), собственост на Красимира Желязкова Колева.
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Пазарната стойност към настоящия момент
е 3950 лв.
1/2 идеална част от нива с площ 2,000 дка,
намираща се във Варнав землището на кв. Виница, ЕКАТТЕ 10135, местност Маница-Ташлътепе,
девета категория, съставляваща имот № 017475
по плана за земеразделяне, при граници: имоти
№ 017456, 000409, 017477, 017476 и 017480, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 148, том II, peг. № 11237, дело
№ 336 от 29.06.2006 г. (акт № 181, том L, дело
№ 12010/29.06.2006 г. на СВ – Варна), собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3550 лв.
1/3 идеална част от нива с площ 12,027 дка,
четвърта категория, намираща се в землището на
с. Игнатиево, ЕКАТТЕ 32278, община Аксаково,
област Варна, съставляваща имот № 050058 по
плана за земеразделяне на местност Таш Гечит,
при граници и съседи: имот № 050059 – нива
на Яни Алексиев Янев, имот № 050063 – нива
на М и ха и л Я нев Трен дафи лов и д р., и мо т
№ 050136 – нива на Петър Георгиев Петров и
др., имот № 050111 – нива на Златка Николова
Салабашева, имот № 050112 – нива на Евдокия
Николова Илиева, имот № 050113 – нива на Андрей Недялков Козаров, имот № 050114 – нива
на Неделчо Георгиев Козаров и др., и имот
№ 000323 – полски път на Община Аксаково,
придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 13, том I, peг. № 424, дело
№ 10 от 23.01.2008 г. (акт № 87, том III, дело
№ 574/23.01.2008 г. на СВ – Варна), собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 18 000 лв.
1/2 идеална част от лек автомобил „Деу Матиз“ с
peг. № В 4870НВ, № на рама KLA4M11CD3C842204,
без № на двигател, дата на първа регистрация
1.04.2004 г., придобит от внос от Бригите Курц
на 19.05.2008 г., собственост на Красимира Желязкова Колева.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 1000 лв.
1/2 идеална част от лек автомобил „Крайслер Себринг“ с peг. № В9364РМ, № на рама
1C3EL55R64N352420, № на двигател 4N352420, дата
на първа регистрация 1.01.2004 г., придобит от внос
от Грегор Зуковски на 26.05.2010 г., собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4250 лв.
Сумата в размер 44 578,30 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG09 BUIN 7006 1027 1236 15,
открита на 21.06.2005 г. и закрита на 18.03.2009 г.
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 11,75 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG09 BUIN 7006 1027 1236 15, открита на
21.06.2005 г. и закрита на 18.03.2009 г. в „Алианц
Банк България“ – А Д, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
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Сумата в размер 10 709,80 лв., представляваща
вноски по спестовен влог в левове № BG09 BUIN
7006 4027 1236 10, открит на 11.08.2005 г. и закрит
на 10.05.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 29 556,18 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по спестовен влог
в левове № BG09 BUIN 7006 4027 1236 10, открит
на 11.08.2005 г. и закрит на 10.05.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 107,24 лв., представляваща платени лихви по спестовен влог в левове
№ BG09 BUIN 7006 4027 1236 10, открит на
11.08.2005 г. и закрит на 10.05.2010 г. в „Алианц
Банк България“ – А Д, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 3993,51 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в евро № BG12
BUIN 7006 1427 1236 25, открита на 2.11.2006 г.
и закрита на 18.03.2009 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова
Колева.
Сумата в размер 2,01 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в евро
№ BG12 BUIN 7006 1427 1236 25, открита на
2.11.2006 г. и закрита на 18.03.2009 г. в „Алианц
Банк България“ – А Д, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 28 006,35 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в щатски
долари № BG19 BUIN 9561 1000 1780 31, открита
на 22.10.2009 г. и закрита на 16.03.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 17,08 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в щатски
долари № BG19 BUIN 9561 1000 1780 31, открита
на 22.10.2009 г. и закрита на 16.03.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 113,32 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в евро
№ BG29 BUIN 7006 1427 1236 10, открита на
21.06.2005 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с
титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 7332,90 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в британски
лири № BG33 BUIN 7006 1927 1236 18, открита
на 21.11.2006 г. и закрита на 12.01.2009 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 1527,99 лв., представляваща
платени лихви по стандартен срочен депозит в
евро № BG35 BUIN 9561 2000 1282 39, открит на
18.03.2009 г. и закрит на 18.06.2009 г. в „Алианц
Банк България“ – А Д, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 164,60 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG49 BUIN 9561 1000 2550
91, открита на 15.12.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова
Колева.
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Сумата в размер 2,58 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG49 BUIN 9561 1000 2550 91, открита на
15.12.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с
титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 90 720,49 лв., представляваща
вноски по спестовен влог в евро № BG50 BUIN
7006 4427 1236 15, открит на 11.08.2005 г. и закрит
на 28.03.2008 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 7995,43 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по спестовен влог
в евро № BG50 BUIN 7006 4427 1236 15, открит
на 11.08.2005 г. и закрит на 28.03.2008 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 202,35 лв., представляваща
платени лихви по спестовен влог в евро № BG50
BUIN 7006 4427 1236 15, открит на 11.08.2005 г.
и закрит на 28.03.2008 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова
Колева.
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
вноски по стандартен срочен депозит в левове № BG58 BUIN 9561 2000 1180 28, открит на
12.02.2009 г. и закрит на 12.03.2009 г. в „Алианц
Банк България“ – А Д, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 270,83 лв., представляваща
платени лихви по стандартен срочен депозит в
левове № BG58 BUIN 9561 2000 1180 28, открит
на 12.02.2009 г. и закрит на 12.03.2009 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 6641,94 лв., представляваща
вноски по кредитна карта в евро № BG71 BUIN
7006 1427 1236 30, открита на 15.01.2007 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 864,48 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по кредитна карта
в евро № BG71 BUIN 7006 1427 1236 30, открита
на 15.01.2007 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 224,18 лв., представляваща
платени лихви по депозит в щатски долари № BG73
BUIN 9561 2000 2087 44, открит на 16.03.2010 г.
и закрит на 10.05.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова
Колева.
Сумата в размер 53 061,67 лв., представляваща
вноски по по спестовна карта в евро № BG77
BUIN 9561 4000 0467 11, открита на 28.03.2008 г.
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по спестовна карта
в евро № BG77 BUIN 9561 4000 0467 11, открита
на 28.03.2008 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 9736,94 лв., представляваща
платени лихви по спестовна карта в евро № BG77
BUIN 9561 4000 0467 11, открита на 28.03.2008 г.
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова Колева.
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Сумата в размер 215,70 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в левове
№ BG32 СЕСВ 9790 4090 8455 00, открита на
3.04.2008 г. и закрита на 26.09.2009 г. в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 2583,91 лв., равняващи се на
1321,13 евро, представляваща платени лихви по
стандартен срочен депозит в евро № BG02 BUIN
9561 2000 1708 34, открит на 18.09.2009 г. и закрит
на 18.12.2009 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
От Красимира Желязкова Колева с правно основа
ние чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
правото на вземане на лицето от дадени заеми на
трети лица, както следва:
Правото на вземане в размер 78 233,20 лв.,
представляващо предоставен заем през 2012 г.
от Красимира Желязкова Колева на майка є
Димитричка Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер 200 000 лв.,
представляващо предоставен заем през 2013 г. от
Красимира Желязкова Колева на брат є Светлозар
Желязков Колев.
Правото на вземане в размер 20 000 лв.,
представляващо предоставен заем през 2013 г. от
Красимира Желязкова Колева на „ВИП България
инвест“ – ЕООД.
Правото на вземане в размер 10 000 лв.,
представляващо предоставен заем през 2014 г. от
Красимира Желязкова Колева на „ВИП България
инвест“ – ЕООД.
Правото на вземане в размер 33 600 лв., представляващо предоставен заем на 1.07.2007 г. от
Красимира Желязкова Колева на „Варна парадайс“ – ООД.
Правото на вземане в размер 65 000 лв.,
представляващо предоставен заем на 31.08.2007 г.
от Красимира Желязкова Колева на „Джънгъл“ – ООД.
Правото на вземане в размер 39 900 лв.,
представляващо предоставен заем на 1.03.2010 г.
от Красимира Желязкова Колева на „Варна парадайс“ – ООД.
Правото на вземане в размер 20 000 лв., представляващо предоставен заем на 1.02.2011 г. от
Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер 11 734,98 лв.,
представляващо предоставен заем на 28.03.2012 г.
от Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер 13 690,81 лв.,
представляващо предоставен заем на 30.03.2012 г.
от Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер 12 712,90 лв.,
представляващо предоставен заем на 20.04.2012 г.
от Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер 10 365,90 лв.,
представляващо предоставен заем на 28.05.2012 г.
от Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
Правото на вземане в размер на 9 779,15 лв.,
представляващо предоставен заем на 5.06.2012 г.
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от Красимира Желязкова Колева на Димитричка
Илиева Желязкова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост
на Красимира Желязкова Колева:
Сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на
„Джънгъл“ – ООД, ЕИК 148053387, собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 5020 лв., получена от продажбата на 502 дружествени дяла от капитала на
„ВИП България инвест“ – ЕООД, ЕИК 148146820,
собственост на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 115 000 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на недвижимия имот към момента на продажбата му с
нотариален акт за покупко-продажба № 120, том II,
peг. № 1406, дело № 276 от 14.05.2010 г. (акт № 86,
том III, дело № 429/14.05.2010 г. на СВ – Балчик),
собственост на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност на 1/3 ид.ч. от недвижимия
имот към момента на продажбата му с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 96, том I, peг. № 78 от 31.03.2014 г. (акт № 173,
том XV, дело № 3883, peг. № 6308/31.03.2014 г. на
СВ – Варна), собственост на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 61 000 лв., представляваща 1/2 идеална част от пазарната стойност на
недвижимия имот към момента на продажбата
му с нотариален акт № 40, том I, peг. № 780,
дело № 40 от 2.02.2010 г. (акт № 54, том IV, дело
№ 686/3.02.2010 г. на СВ – Варна), собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 29 464,58 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на недвижимия имот към момента на продажбата му с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 139, том VII, peг. № 17798, дело № 1026
от 2.09.2008 г. (акт № 108, том LXXVIII, дело
№ 19815/3.09.2008 г. на СВ – Варна), собственост
на Красимира Желязкова Колева.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на лек
автомобил „Опел Астра“ с peг. № В 2897 КН,
№ на рама W0L0TFF68W5031880, № на двигател
X165ZR02GX1604, към момента на продажбата
му на 6.10.2009 г., собственост на Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 27 793,82 лв., представляваща
преведени суми на трети лица от спестовен влог
в левове № BG09 BUIN 7006 4027 1236 10, открит
на 11.08.2005 г. и закрит на 10.05.2010 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 371 118,74 лв., представляваща
преведени суми на трети лица от разплащателна
сметка в евро № BG29 BUIN 7006 1427 1236 10,
открита на 21.06.2005 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира Желязкова
Колева.
Сумата в размер 19 558,30 лв., представляваща
преведени суми на трети лица от спестовен влог
в евро № BG50 BUIN 7006 4427 1236 15, открит
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на 11.08.2005 г. и закрит на 28.03.2008 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Красимира
Желязкова Колева.
Сумата в размер 19 558,30 лв., представляваща
преведени суми на трети лица от кредитна карта
в евро № BG71 BUIN 7006 1427 1236 30, открита
на 15.01.2007 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Красимира Желязкова Колева.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на Тони
Димитров Димитров:
Левовата равностойност на 25 дружествени
дяла в размер 2500 лв. от капитала на „Джънгъл“ – ООД, ЕИК 148053387, собственост на Тони
Димитров Димитров.
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 53120.16.258 с площ 502 к в. м по
кадастралната карта на с. Оброчище, община
Балчик, област Добрич, при съседи: 53120.16.257,
53120.259, 53120.16.42, 53120.1.76, 53120.16.48, ведно
с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 53120.16.258.1, със застроена
площ 82 кв. м, брой етажи – 2, с предназначение:
еднофамилна жилищна сграда. Поземленият имот
е придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 137, том V, peг. № 3020,
дело № 593 от 29.05.2008 г. (акт № 68, том IV, дело
№ 1085/29.05.2008 г. на СВ – Балчик), собственост
на Тони Димитров Димитров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 65 000 лв.
1/2 идеална част от овощна градина с площ
5,015 дка, намираща се в местността Чаира,
представляваща имот с идентификатор 62788.14.6
по кадастралната карта на с. Рогачево, община
Балчик, област Добрич, при граници и съседи на
имота: имот с идентификатор 62788.14.7, имот с
идентификатор 62788.14.19 и имот с идентификатор
62788.14.5, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том VI,
peг. № 4465, дело № 862 от 3.09.2009 г. (акт № 37,
том X, дело № 1379/4.09.2009 г. на СВ – Балчик),
собственост на Тони Димитров Димитров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3950 лв.
1/2 идеална част от нива с площ 2,000 дка,
намираща се във Варна в землището на кв. Виница, ЕКАТТЕ 10135, местност Маница – Ташлътепе, девета категори я, съставл яваща имот
№ 017475 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 017456, 000409, 017477, 017476 и
017480, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 148, том II, peг.
№ 11237, дело № 336 от 29.06.2006 г. (акт № 181,
том L, дело № 12010/29.06.2006 г. на СВ – Варна),
собственост на Тони Димитров Димитров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3550 лв.
1500 кв.м. ид.ч. от нива, намираща се в землището на с. Игнатиево, ЕКАТТЕ32278, община
Аксаково, област Варна, в местността Таш Гечит, с
площ 6,013 дка, четвърта категория, съставляваща
поземлен имот с пълен № 050059, имот № 59 от
масив 50 по плана за земеразделяне на землището
на селото, при граници: ПИ № 050060 – нива на
наследниците на Георги Димитров Балтов, ПИ
№ 050063 – нива на Михаил Янев Трендафилов
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и др., ПИ № 050058 – нива наКрасимира Желязкова Колева и др., и ПИ № 000323 – полски път
на община Аксаково, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 68,
том И, peг. № 5187, дело № 282 от 23.07.2008 г.
(акт № 141, том LXV, дело № 6503/23.07.2008 г.
на СВ – Варна), собственост на Тони Димитров
Димитров.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 26 000 лв.
1/2 идеална част от лек автомобил „Деу Матиз“ с
peг. № В 4870НВ, № на рама KLA4M11CD3C842204,
без № на двигател, дата на първа регистрация
1.04.2004 г., придобит от внос от Бригите Курц
на 19.05.2008 г., собственост на Тони Димитров
Димитров. Пазарната стойност към настоящия
момент е 1000 лв.
1/2 идеална част от лек автомобил „Крайслер Себринг“ с peг. № В9364РМ, № на рама
1C3EL55R64N352420, № на двигател 4N352420,
дата на първа регистрация 1.01.2004 г., придобит
от внос от Грегор Зуковски на 26.05.2010 г., собственост на Тони Димитров Димитров.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4250 лв.
Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG41 BUIN 7006 1027 1237 18,
открита на 21.06.2005 г. и закрита на 1.04.2011 г.
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Тони
Димитров Димитров.
Сумата в размер 4,18 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG41 BUIN 7006 1027 1237 18, открита на
21.06.2005 г. и закрита на 1.04.2011 г. в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Тони Димитров
Димитров.
Сумата в размер 3911,66 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в евро № BG27
RZBB 9155 1434 9330 02, открита на 11.03.2010 г. и
закрита на 10.06.2011 г. в „Райфайзенбанк“ – АД,
с титуляр Тони Димитров Димитров.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и с чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост
на Тони Димитров Димитров:
Сумата в размер 115 000 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на недвижимия имот към момента на продажбата му
с нотариален акт за покупко-продажба № 120,
том II, peг. № 1406, дело № 276 от 14.05.2010 г.
(акт № 86, том III, дело № 429/14.05.2010 г. на
СВ – Балчик), собственост на Тони Димитров
Димитров.
Сумата в размер 61 000 лв., представляваща 1/2 идеална част от пазарната стойност на
недвижимия имот към момента на продажбата
му с нотариален акт № 40, том I, peг. № 780,
дело № 40 от 2.02.2010 г. (акт № 54, том IV, дело
№ 686/3.02.2010 г. на СВ – Варна), собственост
на Тони Димитров Димитров.
Сумата в размер 29 464,58 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на недвижимия имот към момента на продажбата му с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 139, том VII, peг. № 17798, дело № 1026
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от 2.09.2008 г. (акт № 108, том LXXVIII, дело
№ 19815/3.09.2008 г. на СВ – Варна), собственост
на Тони Димитров Димитров.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
1/2 идеална част от пазарната стойност на лек
автомобил „Опел Астра“ с peг. № В 2897 КН,
№ на рама W0L0TFF68W5031880, № на двигател
X165ZR02GX1604, към момента на продажбата
му на 6.10.2009 г., собственост на Тони Димитров
Димитров.
Сумата в размер 127 128,95 лв., представляваща
преведени суми на трети лица от разплащателна
сметка в евро № BG98 BUIN 9561 1000 3191 02,
открита на 8.02.2012 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Тони Димитров Димитров.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
имущество, собственост на Светлозар Желязков
Колев:
1500 кв. м ид.ч. от нива, намираща се в землището на с. Игнатиево, ЕКАТТЕ 32278, община
Аксаково, област Варна, в местността Таш Гечит, с
площ 6,013 дка, четвърта категория, съставляваща
поземлен имот с пълен № 050059, имот № 59 от
масив 50 по плана за земеразделяне на землището
на селото, при граници: ПИ № 050060 – нива на
наследниците на Георги Димитров Балтов, ПИ
№ 050063 – нива на Михаил Янев Трендафилов и
др., ПИ № 050058 – нива на Красимира Желязкова Колева и др., и ПИ № 000323 – полски път
на община Аксаково, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 68,
том II, peг. № 5187, дело № 282 от 23.07.2008 г.
(акт № 141, том LXV, дело № 6503/23.07.2008 г.
на СВ – Варна), собственост на Светлозар Желязков Колев.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 26 000 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ имущество, собственост на „Джън
гъл“ – ООД, ЕИК 148053387, с управители Тони
Димитров Димитров и Димитър Иванов Димитров:
Кафе-аперитив със застроена площ 116,45 кв. м,
намиращ се в сградата, етажна собственост, изградена в „груб строеж“ във Варна, община Вар
на, област Варна, ул. Роза 29А, разположен на
първия етаж от жилищната сграда, състоящ се
от: зала, склад, работно помещение, съблекалня,
санитарен възел за посетители на заведението и
за персонала, с граници: вътрешен двор, калкан,
магазин № 12, гараж № 8, магазин № 10, заедно с
припадащите му се 1,4109 % ид.ч. от общите части
на жилищната сграда и от правото на строеж
върху дворното място, както и 47,52 кв. м ид.ч.
от дворното място, в което е изградена сградата,
цялото с площ 3212 кв. м, съставляващо УПИ
I-1308 в кв. 37 по плана на 25 подрайон на гр. Вар
на, при граници: от три страни улици, УПИ IIIобщ. и УПИ II-295, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 80, том
II, peг. № 1893, дело № 244 от 22.05.2007 г. (акт
№ 158, том XLI, вх. peг. № 161919/22.05.2007 г. на
СВ – Варна), собственост на „Джънгъл“ – ООД.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 158 520 лв.
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На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ имущество, собственост на „Варна
Парадайс“ – ООД, ЕИК 103909948, с управители
Красимира Желязкова Колева и Тони Димитров
Димитров:
Самостоятелен обект от жилищна сграда, на
степен на завършеност „груб строеж“, със завършени довършителни работи, която сграда е изградена
по одобрен инвестиционен проект и разрешение
за строеж № 36/10.03.2008 г. на главния архитект
на Община Варна в поземлен имот, намиращ се
във Варна, ЕКАТТЕ 10135, община Варна, област
Варна, по кадастралната карта на града, с административен адрес: Варна, район „Приморски“,
ул. Студентска 6, представляващ имот с идентификатор 10135.2554.528, целият с площ 937 кв. м,
идентичен с ПИ № 1505 с площ 925 кв. м, при
съседи: имоти № 10135.2554.527, 10135.2554.146 и
10135.2554.153, а именно: самостоятелен обект с
трайно предназначение: за обществено хранене,
с идентификатор 10135.2554.528.1.30, съставляващ
кафе-аперитив, на първи етаж на сградата, на
кота 0, с площ 250 кв. м, състоящ се от: търговска зала, преддверие и тоалетни, съблекалня и
душ за персонала, помещение за съхранение на
хранителни продукти, подготвителна за зеленчук,
кухня, миялна зала, бар с прилежаща работна
площ – съгласно обяснителна записка за технологично разпределение, при граници: на същия
етаж: № 10135.2554.528.1.66 и № 10135.2554.528.1.32,
под обекта: няма, над обекта: № 10135.2554.528.1.4
и № 10135.2554.528.1.5, ведно с 4,9135 %, равняващи се на 34,60 кв. м идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, представляващо поземлен имот
с идентификатор № 10135.2554.528, придобит с
нотариален акт № 83, том II, peг. № 7002, дело
№ 275 от 21.12.2009 г. (акт № 143, том LXXVIII,
вх. peг. № 183/21.12.2009 г. на СВ – Варна), собственост на „Варна Парадайс“ – ООД.
Пазарната стойност към момента е 340 315 лв.
Лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с peг. № В
2722 КТ, № на рама WVGZZZ7LZ5D047423, № на
двигател ВАС044213, дата на първа регистрация
15.12.2004 г., придобит от внос на 24.09.2007 г.,
собственост на „Варна Парадайс“ – ООД.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 25 000 лв.
Лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с peг. № В
3971 РВ, № на рама WVGZZZ7LZ5D033743, № на
двигател ВАС036880, дата на първа регистрация
22.10.2004 г., придобит от внос на 10.05.2008 г.,
собственост на „Варна Парадайс“ – ООД.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 25 000 лв.
Сумата в размер 21 500 лв., представляваща
получен от „Варна Парадайс“ – ООД, заем на
1.07.2007 г., предоставен от „Варна КМ парадайс“ – ДЗЗД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и с
чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на „Вар
на Парадайс“ – ООД, ЕИК 103909948, с управители
Красимира Желязкова Колева и Тони Димитров
Димитров:
Сумата в размер 1200 лв. от продажбата на
лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ с peг. № В
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1880 КН, № на рама JMBLYV78W2J004839, № на
двигател 4M41DT5087, собственост на „Варна
Парадайс“ – ООД.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ имущество, собственост на „ВИП Бъл
гария Инвест“ – ЕООД, ЕИК 148146820, с управител
Димитричка Илиева Желязкова:
Позем лен и мо т № 10135.2553.774 с п лощ
257 кв. м на ул. Роза, Варна, при граници: ПИ
№ 2553.773, ПИ № 2553.223, ПИ № 2553.222, ПИ
№ 2553.226, ПИ № 2553.225, ПИ № 2553.217, ПИ
№ 2553.214. За имота е съставен акт за общинска собственост № 1338/12.08.1999 г., придобит
с договор за продажба на общински недвижим
имот от 28.04.2011 г. (акт № 139, том XXIV, дело
№ 1201, peг. № 8762/29.04.2011 г. на СВ – Варна),
собственост на „ВИП България Инвест“ – ЕООД.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 160 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 31.03.2017 г. в 10,30 ч.
9468
Сливенският окръжен съд, ІV състав, на
основание чл. 28, ал. 1 (отм.) ЗОПДИППД насрочва съдебно заседание за 24.02.2017 г. в 9,30 ч.
и резервна дата 17.03.2017 г. в 9,30 ч. по гр.д.
№ 329/2015 г., образувано по искане на КОМПИ –
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров с адрес за призоваване:
Бургас, ул. Филип Кутев 26а, за постановяване
на решение, с което да бъде наложено отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 70 934,22 лв. от: Ерхан Хюсеинов Исмаилов с постоянен адрес община
Сливен, с. Новачево, ул. Агликина поляна 9, и
Филиз Ерханова Хюсеинова с постоянен адрес
Сливен, ул. Димитър Пехливанов Добрович 30,
чрез законния є представител Шенур Хюсеинова
Ахмедова с постоянен адрес Сливен, ул. Димитър
Пехливанов Добрович 30:
От Ерхан Хюсеинов Исмаилов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 67338.526.186 по кадастралната карта
на Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от
19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес:
Сливен, ул. Димчо Дебелянов 15, с площ на имота
281 кв. м, заедно с всички построени в имота
сгради, а именно:
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.1, с площ 15 кв. м,
с трайно предназначение – еднофамилна жилищна сграда;
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.2, с площ 39 кв. м,
с трайно предназначение – еднофамилна жилищна сграда;
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.3, с площ 22 кв. м,
с трайно предназначение – хангар, депо, гараж;
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.4, с площ 4 кв. м,
с трайно предназначение – друг вид сграда за
обитаване;
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.5, с площ 6 кв. м,
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с трайно предназначение – друг вид сграда за
обитаване;
1/2 идеална част от сграда на един етаж с
идентификатор № 67338.526.186.6, с площ 15 кв. м,
с трайно предназначение – друг вид сграда за
обитаване;
1/2 и де а л н а ч ас т о т ед но фа м и л н а ж илищна сграда на два етажа с идентификатор
№ 67338.526.186.7, с площ 120 кв. м по документ,
с трайно предназначение – жилищна сграда,
изградена в УПИ XIX-186, кв. 408, по плана на
кв. Ново село, Сливен, ул. Димчо Дебелянов
15. Имотите са собственост на Ерхан Хюсеинов
Исмаилов и Шенур Хюсеинова Ахмедова и са
придобити с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 82, том 13, вх. рег. № 4037,
дело № 2422 от 26.08.2010 г., издаден от Службата
по вписванията при Районния съд – Сливен, и
разрешение за строеж № 112 от 5.04.2011 г. на
Община Сливен.
От Ерхан Хюсеинов Исмаилов на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата в размер 1500 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел
„Астра“, с ДК № СН 5182 СА, по пазарна стойност.
2. Сумата в размер 6500 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Шкода“,
модел „Фабиа“, с ДК № СН 4228 КК, по пазарна
стойност.
От Филиз Ерханова Хюсеинова чрез законния
є представител Шенур Хюсеинова Ахмедова на
основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.):
1. Сумата в размер 170 лв., представляваща
внесени в брой от проверяваното лице парични
средства по депозитна сметка в левове IBAN BG54
BPBI 7936 4014 5645 01, открита на 1.03.2007 г. в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр
Фелиз Ерханова Хюсеинова.
2. Сумата в размер 2406,82 лв., представляваща
внесени суми в брой от трети лица по депозитна
сметка в левове IBAN BG54 BPBI 7936 4014 5645
01, открита на 1.03.2007 г. в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, с титуляр Фелиз Ерханова
Хюсеинова, ведно с лихвите по сумата в размер
357,40 лв.
Окръжният съд – Сливен, указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото; третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция; третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни; предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
9443
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-3 състав, с решение № 45 от 20.10.2016 г. по
търговско дело № 1801/2016 г. обявява неплатежоспособността на Фондация „Международни
градски сътрудници“, БУЛСТАТ 131133715, рег.
№ по ф. д. № 8064/2003 г. на СГС, със седалище:
София, ул. Г. С. Раковски 189, ет. 4, ап. 10; определя
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началната є дата на 31.12.2010 г.; открива производство по неъстоятелност; налага общ запор и
възбрана върху имуществото на длъжника; постановява прекратяване дейността на длъжника;
обявява фондацията в несъстоятелност; спира
производството по несъстоятелност; осъж да
Фондация „Международни градски сътрудници“
да заплати на Националната агенция за приходите направени разноски в размер 800 лв., а по
сметка на СГС – държавна такса 250 лв.
9477
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-8 състав, търговско дело № 1792/2016 г., призовава кредиторите от събрание на кредиторите на
ЕТ „Стефан Димитров“, ЕИК 837004844, по т.д.
№ 4604/2015 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, VІ-17 състав, да се явят
в открито съдебно заседание на 31.01.2017 г. от
11,30 ч. по т.д. № 1792/2016 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-8
състав, образувано по искане на длъжника, на
основание чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на
събрание на кредиторите на ЕТ „Стефан Димитров“, проведено на 16.12.2015 г. Заседанието ще
се проведе в Софийския градски съд – София,
бул. Витоша 2.
9478
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-10 състав, призовава кредиторите на
„Ай Пи Ем“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
831407500, да се явят в заседание на 20.12.2016 г.
от 14,30 ч. по търговско дело № 6126/2016 г.
за разглеждане искането на Мариана Петрова
Минева и „Ай Пи Ем Трейд“ – ЕООД, ЕИК
201534543, за отмяна по реда на чл. 679 ТЗ на
решенията, взети на събрание на кредиторите
на „Ай Пи Ем“ – ЕООД (в несъстоятелност),
проведено на 5.07.2016 г., по т. д. № 5669/2012 г.
на СГС, ТО, VІ-19 състав. Заседанието ще се
проведе в Софийския градски съд, Съдебна палата, бул. Витоша 2, в залата, в която заседава
VІ-10 състав на търговско отделение.
9479

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Фондация „За
Оборище“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.12.2016 г. в 17 ч. в
София 1504, ул. Проф. Асен Златаров 10, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на Фондация „За Оборище“; 2. приемане
на нови членове на фондацията; 3. промени в
състава на управителния съвет; 4. изработване
на календар за 2017 г.; 5. други. 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.
9474
2. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел в обществена полза „За граж
дански прояви – КЛИН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.12.2016 г. в 18 ч. в София, ж.к. Люлин, бл. 006,
вх. В, ап. 75, при следния дневен ред: 1. отчет на
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управителния съвет на сдружение „За граждански
прояви – КЛИН“; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9475
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Корен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.12.2016 г. в 11 ч. в
София 1504, ул. Проф. Асен Златаров 10, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на Фондация „Корен“; 2. приемане на нови
членове на фондацията; 3. промени в състава
на управителния съвет; 4. изработване на календар за 2017 г.; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9476
1. – Управителният съвет на „Българска асо
циация за съвременна графика и печат“ (БАСГП),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 21.01.2017 г. в 18 ч. на
адрес: София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес център
„Евротур“, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на УС за дейността на БАСГП
за 2016 г.; 2. приемане доклада на контролната
комисия; 3. промени в устава на БАСГП, касаещи избора и броя на членовете на УС; 4. избор
на нов управителен съвет и на нов председател
на асоциацията; 5. приемане на нови членове на
БАСГП; 6. приемане на програма за дейността
на БАСГП за 2017 г.; 7. приемане на бюджета на
БАСГП за 2017 г.; 8. разни.
9409
203. – Управителният съвет на Културния
клуб на великотърновци, живущи в София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 25.01.2017 г. в 17 ч. в
помещението на клуба, София, ул. Граф Игнатиев
24, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на клуба за 2016 г.; 2. доклад на
председателя на контролния съвет за дейността и
финансовата част на клуба за 2016 г.; 3. приемане
бюджета на клуба за 2017 г.; 4. разисквания. Поканват се всички членове на клуба да присъстват
на събранието. При липса на кворум в началния
час за събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
то ще се проведе един час по-късно от обявения
начален час при наличността на явилите се членове независимо от броя им.
9445
12. – Управителният съвет на сдружение
„Холософско общество България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 28.01.2017 г. в 13 ч. в София,
бул. Раковски 82, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението; 2. освобождаване
членове на УС; 3. промяна броя на членовете
на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на програма за дейността на сдружението
за 2017 г.; 5. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 6. разни. Поканват се всички
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членове на сдружението да присъстват лично
или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията ще се извършва в деня на събранието от 10 до 13 ч. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението в офиса на бул. Раковски 82. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9415
3. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Спортен клуб по пожароприложен
спорт – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на сдружението на
12.01.2017 г. в 16 ч. в сградата на РД ПБЗН – Вар
на, бул. Сливница 159, трети етаж, киносалона,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2014 – 2016 г.; 2. финансов
отчет за периода 2014 – 2016 г.; 3. предложения
за изменения на устав на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет и освобождаване на
стария; 5. други.
9480
12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на корабопритежатели
те“ (Браншова организация) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.01.2017 г. в 11 ч. в офиса на „Параходство
БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на отчет за дейността
през 2016 г.; 2. разглеждане на план – програма за
дейността през 2017 г.; 3. информация за бюджета
за 2017 г.; 4. обсъждане и план за дейността на
асоциацията през 2017 г.; 5. предложение за сертифициране на пълноправните членове на БАК;
6. бъдещи преговори с ECSA; 7. Europa Ship Plan
и възможности за развитие; 8. разни. Всички
материали по дневния ред на събранието са на
разположение на членовете в офиса на БАК,
Варна, бул. Приморски 1.
9482
12. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство Общински детски
комплекс“ – Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.01.2017 г. в 17,30 ч.
в седалището на сдружението в гр. Елхово, ул.
Калоян 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
3. избор на нови членове на контролния съвет
на сдружението; 4. избор на председател на УС
на сдружението и председател на контролния
съвет на сдружението. 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.
9416
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Куб
рат“ – гр. Кубрат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 22.01.2017 г. в 16 ч. в ритуалната зала на Народно читалище „Св. св. Кирил
и Методий – 1891“ – гр. Кубрат, ул. Княз Борис I
№ 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и отчет за финансовото състояние на сдружени-
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ето за 2016 г.; 2. попълване на състава на УС;
3. промяна в устава; 4. обсъждане дейността на
обществения съвет за изграждане на паметник
на хан Кубрат в гр. Кубрат. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на явилите се членове.
9472
24. – Адвокатският съвет на Адвокатската ко
легия – Ловеч, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква
общо събрание на 28.01.2017 г. в 9 ч. в заседателната зала на хотел „Президиум Палас“ – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през 2016 г.; докладва председателят на САК – Венелин Ангелов; 2. отчет
на контролния съвет; докладва председателят на
контролния съвет – Илина Колева; 3. отчет на
дисциплинарния съд; докладва председателят на
дисциплинарния съд – Добромир Пейчевски; 4.
отчет за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч,
за 2016 г. и приемане на бюджет за финансовата
2017 г.; докладва секретарят на САК – Петър
Цолов; 5. приемане и гласуване на отчетите; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 7. разни.
9484
349. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
годишно отчетно събрание в залата на Община
Пазарджик на 28 и 29.01.2017 г. в 9,30 ч. при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет за 2016 г.; 2. доклад на контролния съвет на адвокатската колегия; 3. отчет за
дейността на дисциплинарния съд; 4. разискване
и вземане на решения по отчетите; 5. обсъждане
и приемане бюджета на колегията за финансовата
2017 г.; 6. избор на делегати за общо събрание
на адвокатите в страната. Поканват се всички
адвокати да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда независимо от присъстващите членове.
9462
12. – Управителният съвет на сдружение „Бас
кетболен клуб „Академик – жени“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 10.01.2017 г.
в 15,30 ч. на следния адрес: Пловдив, зала по
баскетбол в ССУ „Васил Левски“, бул. Шести
септември 1а, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността от 2011 до 2015 г.; 2. избор на
управителен съвет, контролен съвет и председател
на сдружение „БК „Академик – жени“ – Пловдив;
3. финансов отчет за дейността от 2011 до 2015 г.;
4. разни. Регистрацията започва в 14,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9481
153. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА кани
членовете на годишно отчетно събрание на 28 и
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29.01.2017 г. в 9 ч. в конферентната зала на Адвокатската колегия – Русе, ул. Александровска
71, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на АС през отчетната 2016 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за 2017 финансова година; 5. избор на делегати
за общото отчетно-изборно събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум
събранието се отлага за един час по-късно и се
провежда независимо от присъстващите членове
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА.
9470
14. – Управителният съвет на „Сдружение
за превенция и лечение на белодробни заболя
вания – Троян“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
24.01.2017 г. в 13,30 ч. на адреса на седалището
на сдружението – Троян, ул. Васил Левски 253,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3. отчет за дейността на сдружението за
периода от 17.11.2016 г. до 24.01.2017 г.; 4. разни. Поканват се членовете на сдружението да
вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регист

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

рацията на членовете за общото събрание ще
започне в 13,30 ч. в деня и на мястото, където
ще се проведе общото събрание. Членовете ще
се регистрират срещу документ за самоличност,
а пълномощниците – срещу писмено пълномощно и срещу документ за самоличност. Ако
в горепосочения час липсва кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се
проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
присъстващите членове.
9491
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хас
ково, на основание чл. 23, ал. 4, т. 3 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното настоятелство на 23.01.2017 г. в 17 ч.
в учителската стая на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен
Златаров“ при следния дневен ред: 1. промени в
устава; 2. приемане, освобождаване и изключване
на членове на общото събрание; 3. избор на СН;
4. разни. На основание чл. 19, ал. 1 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. на обявеното
място и при обявения дневен ред.
9471

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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