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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и третото
Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране на
председател на Четиридесет и третото Народно
събрание, както следва:
1. Кандидатури за председател на Народното
събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции,
регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на
5 октомври 2014 г., и от народни представители.
2. Гласуването е явно и по азбучен ред на
предложените кандидатури. То се извършва
чрез компютризираната система за гласуване.
3. Избран е кандидатът, получил повече
от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото
гласуване никой от кандидатите не получи
необходимото мнозинство, се произвежда второ
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7393

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Четиридесет и
третото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира Цецка Цачева Данговска за председател на Четиридесет и третото Народно
събрание.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7394

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране
на заместник-председатели на Четиридесет и
третото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране
на заместник-председатели на Четиридесет и
третото Народно събрание, както следва:
1. Народното събрание избира осем заместник-председатели – по един от всяка от
парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна
комисия за самостоятелно участие в изборите
на 5 октомври 2014 г.
2. Всяка от парламентарно представените
партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно
участие в изборите на 5 октомври 2014 г., издига свой кандидат за заместник-председател
на Народното събрание.
3. Гласуването е явно и en bloc. То се извършва
чрез компютризираната система за гласуване.
4. Предложените кандидати за заместникпредседатели са избрани, когато са получили
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7395

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на
Четиридесет и третото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание:
Димитър Борисов Главчев – от ПП ГЕРБ,
Янаки Боянов Стоилов – от БСП лява
България,
А лиосман Ибраим Имамов – от ДПС –
Движение за права и свободи,
Иван Кирилов Иванов – от Реформаторски
блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС,
Красимир Дончев Каракачанов – от Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО,
Явор Илиев Хайтов – от КП България без
цензура,
Явор Божилов Нотев – от ПП АТАКА,
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова – от Коалиция А БВ – (А лтернатива за
българско възраждане).
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Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7396

РЕШЕНИЕ

по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 62
и 97 от 2013 г.)
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Четиридесет и третото Народно събрание
осъществява своята дейност по Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 62 и 97 от 2013 г.) до приемането на
свой правилник, освен ако Народното събрание
реши друго.
2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7397

РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията
и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
в състав от 20 народни представители, от
които от ПП ГЕРБ – 7 народни представители, от БСП лява България – 3 народни
представители, от ДПС – Движение за права
и свободи – 3 народни представители, от Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД,
СДС – 2 народни представители, от Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО – 2 народни представители, от КП България без цензура – 1 народен представител, от АТАКА – 1 народен
представител, и от Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) – 1 народен
представител.
2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Красимир Георгиев Ципов;
Членове: Алтимир Емилов Адамов,
		
Веселин Бориславов Вучков,
		
Данаил Димитров Кирилов,
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Десислава Вълчева Атанасова,
		
Димитър Николов Лазаров,
		
Цвета Вълчева Караянчева,
		
Мая Божидарова Манолова,
		
Филип Стефанов Попов,
		
Чавдар Георгиев Георгиев,
		
Алиосман Ибраим Имамов,
		
Хамид Бари Хамид,
		
Четин Хюсеин Казак,
		
Димитър Андреев Делчев,
		
Петър Владиславов Славов,
		
Искрен Василев Веселинов,
		
Христиан Радев Митев,
		
Явор Илиев Хайтов,
		
Явор Божилов Нотев и
		
Светослав Димитров Белемезов.
3. Комисията се избира за срок от три
седмици.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7398

РЕШЕНИЕ

за избиране на временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира осем временни секретари на
Народното събрание – по един от всяка от
парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна
комисия за самостоятелно участие в изборите
на 5 октомври 2014 г.
2. Избира за временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание:
Александър Руменов Ненков,
Георги Ченков Търновалийски,
Айхан Ахмед Етем,
Димитър Андреев Делчев,
Юлиан Кръстев Ангелов,
Чавдар Славчев Пейчев,
Калина Петрова Балабанова и
Иван Пенков Иванов.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7399

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
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РЕШИ:
Прек ратява п ъ лномощ и я та на Христо
Иванов Белоев като народен представител от
19. многомандатен изборен район – Русенски.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7400

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2015 г. размер на лини ята на бедност за
страната 286 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне
и актуализиране на линията на бедност за
страната, приета с Постановление № 345 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на
допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен
миграционен натиск по границите на Република България (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 57 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Точка 6.1 се изменя така:
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„
6.1. Увеличаване капацитета на МВР 686 000
СДВНЧ „Любимец“ за настаняване на незаконно пребиваващи
чужденци до 400 места чрез изграждане на фургонно селище

2. Точка 10.2 се заличава.

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7325

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
НАРЕДБА № 8121з-647
от 1 октомври 2014 г.

за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят правилата
и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при
експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените
територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти“.
Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се
прилагат за всички обекти независимо от
вида на собственост.
Чл. 3. Държавните органи, юридическите
лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно
пребиваващите на обектите лица) са длъжни
да спазват изискванията на тази наредба.
Чл. 4. Обектите по чл. 1 се подразделят
на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност
съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на
Министерството на вътрешните работи и
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Г л а в а
в т о р а
ОР ГА Н И З А Ц И Я ПО С П А З В А Н Е Н А
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 5. Собствениците или ръководителите
на обектите носят отговорност за:
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1. създаване на организация за осигуряване
на ПБ в обектите и спазване на изискванията
на тази наредба;
2. поддържане на обектите в техническо
състояние така, че да съответстват на изискванията на чл. 14;
3. под д ърж а не в изп ра вно с ъс т оя н ие,
осъществяване на контрол и извършване
на техническо обслу жване, презареж дане
и хидростатично изпитване на устойчивост
на налягане на пожарогасителите съгласно
чл. 21 и 23;
4. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), системите за гласово
уведомяване (СГУ), пожарните кранове и
системите за управление на дим и топлина
на обектите в съответствие с чл. 22;
5. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15;
6. обозначаване на пожарните хидранти,
пожарогасителите и на пътищата за достъп
до тях, на противопожарните съоръжения,
пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на
устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на
ПИС, ПГС и СГУ, на евакуационните пътища
и изходи, на входовете на помещенията, на
забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите
за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими
течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на
ск ладираните материали и издели я в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2,
чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42,
ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
7. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба,
указващи начина на работа с инсталациите
за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на
видно място;
8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване
изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на Министерството на труда и социалната
политика 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.);
9. незабавно уведомяване на съответната
районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата
за противопожарни цели, извършване на
ремонтни работи, свързани с изключване на
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участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС, СГУ и ПГС, изтичане на вода
от пожарните водоеми или тяхното източване;
10. разработване на планове за осигуряване
на ПБ при организиране на мероприятия и
извършване на дейности, с които временно
се променя нивото на пожарната опасност
в обектите;
11. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към
всички обекти и водоизточници;
12. поддържане в изправно състояние на
пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни
температури преди настъпване на зимния
период;
13. незабавно отстраняване на неизправност и т е в елек т ри ческ и т е инста лац ии и
съоръжени я, които може да предизвикат
искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ
на автоматични системи за управление и др.;
14. под д ържане в изп равно състояние
на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им,
ремонт и почистване преди настъпване на
есенно-зимния период, както и периодично
за осигуряване на пожарната им безопасност;
15. поддържане в изправно състояние на
блокировките на смукателни инсталации,
обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери,
шприц-кабини и др. под.) и други устройства,
гарантиращи ПБ при работа (дихателни и
предпазни клапани, огнепреградители и др.);
16. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас по функционална
пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на
изискванията на чл. 27;
17. поддържане в изправно състояние на
осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация
на обекта през целия експлоатационен срок,
в т.ч. своевременно предприемане на мерки
за отстраняване на всяка неизправност или
повреда;
18. поддържане в изправно състояние на
аварийното евакуационно и на аварийното
работно осветление.
Чл. 6. (1) За спазване на правилата и
нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите:
1. отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1,
както и на други документи за изпълнение
на изискванията на правилата и нормите за
ПБ и ги утвърждават;
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2. издават заповедите по чл. 9, ал. 2;
3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата
и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на
контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване
на дейностите по поддържане и обслужване
на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и
системите за управление на дим и топлина
съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС,
ПГС, СГУ и със системите за управление
на дим и топлина.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 може да се
изпълняват по силата на сключен договор
и от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
(3) За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече
от 50 души, дейностите по ал. 1, т. 3 може
да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.
Чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:
1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние
работното си място, апаратите, машините,
съоръженията и др., което се удостоверява
по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;
2. да знае задълженията си, произтичащи
от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 4;
3. да спазва правилата за ПБ и да може
да работи с пожаротехническите средства
за гасене на пожари и с пожарните кранове;
4. да познава пожарната и експлозивната
опасност на работните места в обекта, както
и начините за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на опасностите и рисковете,
свързани с работното оборудване, машините,
съоръженията и технологичните процеси,
използваните материали, пътни маршрути,
опасни зони и др.
(2) Лицата, които извършват почистването,
зареждането и запалването (включването)
на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди
и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
(3) Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за
управление на дим и топлина, и лицата по
чл. 22, ал. 6 са длъжни:
1. да познават инструкциите им за експлоатация;
2. да могат да работят с тях;
3. писмено да уведомяват ръководителя на
обекта за всяка констатирана неизправност
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на системите или пожарните кранове, както
и за всеки сигнал за повреда на системите.
(4) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите
пожарогасители, носят отговорност за:
1. поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;
2. осигуряване на безпрепятствен достъп
до пожарогасителите;
3. писмено уведомяване на ръководителя
на обекта при наличие на несъответствие
на пожарогасител с изискванията по чл. 21,
ал. 1, т. 3 – 7 с предложение за предприемане
на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от
експлоатация на пожарогасителя).
Чл. 8. (1) За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:
1. документите по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
2. протоколи за извършено техническо
обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане
на пожарогасителите (в комбинаци я или
поотделно) съгласно наредбата по чл. 129,
ал. 9 ЗМВР, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването
на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и
системите за управление на дим и топлина
съгласно чл. 21 и 22;
3. съгласувателните, разпоредителните и
административнонаказателните документи,
издадени от органите за пожарна безопасност
и защита на населението (ПБЗН);
4. инстру к ции за експлоатаци я и подд ърж а не в изп ра вно с т на п р ед ви ден и т е
активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ,
устройствата и съоръженията за евакуация
и управление на дима и др.);
5. протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена
обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална
пожарна опасност Ф2.1;
6. принципна схема на предвидените в
обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от
ПИС), начина на привеждането им в действие
и осигурените блокировки за съвместната
работа на системите;
7. протокол за проведена учебна евакуация
по чл. 11, ал. 12.
(2) Досието по а л. 1 се съх ран ява на
обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол
за спазване на правилата и нормите за ПБ.
Чл. 9. (1) За създаване на организация за
осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:
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1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в
това число цехове, помещения, технологични
линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. планове за действие на личния състав
за гасене на пожари, включително реда за
аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването,
електрозахранването и др. (приложение № 1);
3. планове за осиг у ряване на ПБ при
извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за
които дейности не се изисква разрешение за
строеж съгласно глава осма, раздел III от
Закона за устройство на територията (ЗУТ),
включително в случаите, когато дейностите
се изпълняват от други физически или юридически лица;
4. планове за евакуация на работещите и
на пребиваващите на обекта лица при пожар
или авария;
5. п р о т окол и за извършен и р емон т и,
почистване или проверки на състоянието
на о т оп л и т ел н и т е у р ед и и с ъ ор ъ жен и я,
проверки на изправността на блокировките
на см у кателни инста лац ии, обсл у ж ващ и
взривоопасни технологични съоръжения и
други устройства, гарантиращи ПБ преди
настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им
безопасност.
(2) За спазването на изискванията за ПБ се
издават заповед/и, с която/които се уреждат:
1. редът за извършване на огневи работи;
2. редът за използване на отоплителни и
нагревателни уреди и съоръжения;
3. забранените места за пушене и използване на открит огън;
4. редът за използване на електрически
уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на
електрическото захранване след приключване
на работното време;
5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията
на наредбата;
6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
7. редът за контрол, техническо обслужв а не, п р е з ар еж д а не и х и д р о с т ат и ч но т о
изпитване на устойчивост на налягане на
носимите и возимите пожарогасители и за
поддържане и обслужване на ПИС, ПГС,
СГУ на пожарните кранове и на системите
за управление на дим и топлина;
8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното
и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инста лации от експлози-
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воопасни и пожароопасни прахове и други
горими материали;
9. редът за събиране и отстраняване на
горимите отпадъци, както и на остатъчните
продукти от печките с твърдо гориво;
10. определянето на длъжностни лица по
чл. 6, ал. 1, т. 3.
(3) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които
броят на работещите е по-малък от 5, може
да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
(4) Допуска се документите по ал. 1 и 2
да не се изготвят за сгради от подклас на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.
(5) Допуска се да не се разработва план
по чл. 9, ал. 1, т. 2 за обект, за който е
разработен авариен план/план за защита
при бедствия, съдържащ план за действие
при пожар, с обхват и съдържание съгласно
приложение № 1.
Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ
по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки
конкретен случай и включват:
1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при
извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за
осъществяване на контрол при извършване
на отделни пожароопасни дейности;
3. меропри яти я за осиг у ряване на ПБ
след ремонта.
Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 се
разработват в съответствие с приложение № 2.
(2) Планове по ал. 1 се разработват за
обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно
(временно или постоянно) повече от 50 души;
3. от подк ласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в
които има най-ма лко едно помещение с
възможност за едновременно пребиваване
на повече от 50 души.
(3) За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със
специален статут (обекти – държавна тайна,
и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се
изготвят съобразно специфичните изисквания
за сигурност за съответните сгради.
(4) Допуска се за банкови институции
схеми за евакуация да се изготвят само за
помещенията на паричните салони и за помещенията за административно обслужване
на гражданите.
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(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в
обектите, както следва:
1. на разстояние не повече от 7 m от
входовете на сградата и до 3 m от етажните
изходи към евакуационните стълбища;
2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
3. на всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели
„Б“ и „В“;
4. на вътрешната страна на вратата на
всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.
(6) Схемите за евак уаци я се поставят
на стени и на други неподвижни части от
строителната конструкция на сградата (с
изключение на сградите по ал. 5, т. 4) и се
разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се
намират.
(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4
се актуализира в случаите на преустройства,
с които се засягат конструктивни елементи,
както и при промяна на предназначението
на обекта, при промяна на технологичното
оборудване и при напускане или смяна на
работещи, имащи задължения по плана.
(8) На о б ек т и т е с е п р овеж да у чебна
евакуация в съответствие с определеното в
плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при
спазване на следната периодичност:
1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории „А2“, „Б2“ и
„В“ съгласно приложение № 2) – не по-малко
от два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1
и Ф4.1 – не по-малко от два пъти годишно,
като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но
не по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти по ал. 2 – не
по-малко от веднъж годишно.
(9) Учебните евакуации за сгради, в които
пребивават обитатели от категория „В3“, се
изпълняват само от обслужващия персонал
на обекта.
(10) Допуска се едната от учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели
от категории „А2“, „Б2“, „В1“ и „В2“, да се
изпълнява само от обслужващия персонал
на обекта.
(11) Десет дни преди провеж дането на
учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено
съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).
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(12) Провеждането на учебните евакуации
се удостоверява с протокол.
(13) Броят на хората в помещенията се
определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
Чл. 12. (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове
на функционална пожарна опасност Ф1.3 и
Ф1.4) се удостоверява в дневник по образец (приложение № 3), който се съхранява
на място, определено със заповедта по чл. 9,
ал. 2, т. 4.
(2) Допуска се за обекти с площ до 100 m 2
да не се води дневник по ал. 1.
Чл. 13. (1) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите
и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1
се удостоверява в дневник (приложение № 4).
Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.
(2) Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на устойчивост
на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 се удостоверява
с протокол съгласно наредбата по чл. 129,
ал. 9 ЗМВР.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖ АРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени
в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба. Обектите, които
съответстват изц яло на изиск вани ята на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, но са въведени
в експлоатация при спазване изискванията
на предходни нормативни актове за безопасност при пожар, може да се поддържат
в техническото състояние, съответстващо на
изискванията на същата наредба.
(2) За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите (с изключение на тези
от подк ласове на функционална пожарна
опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар
се изпълняват:
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1. пожароизвестителни системи със специфичен звуков сигнал на всеки етаж;
2. аварийно евак уационно и аварийно
работно осветление;
3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар – за
обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1;
4. изискващата се посока на отваряне на
евакуационните врати, както и брави тип
„антипаник“.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 се
прилагат за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки
за пожарна защита въпреки изискванията на
нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.
(4) Допуска се изискването по ал. 2, т. 3 да
не се изпълнява, когато в обекта е осигурена
автоматична пожароизвестителна система
със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.
(5) За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2 се
прилагат след положително писмено становище на Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Чл. 15. (1) Обектите се оборудват с пожаротех ническ и средства, ви дът и количеството на които се определят съгласно
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
(2) Продуктите за пожарогасене, с които
се оборудват обектите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията
на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.
(3) За продуктите за пожарогасене, с които
са оборудвани обектите към датата на влизане
в сила на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР,
се счита, че отговарят на изискванията є.
Раздел II
Изисквания към свободната дворна площ
на обектите
Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на
обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни
остатъци.
(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво
се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен
със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.
Чл. 17. (1) Пътищата за противопожарни
цели се поддържат така, че да бъде осигу-
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рен безпрепятствен достъп до обектите и
водоизточниците.
(2) Преди затваряне на отделни участъци
от пътищата по ал. 1, при което се затруднява
преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.
Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за
пожарогасене на обектите се поддържа в
изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.
(2) Пожарните хидранти и водоемите (водоизточници и резервоари) се обозначават в
съответствие с приложение № 5.
(3) Преди настъпване на зимния период
пожарните хидранти, откритите водоеми и
др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.
Чл. 19. (1) Автоматичните портални врати и бариери се оборудват с устройства за
ръчно задвижване.
(2) На прелезите на железопътните линии
от вът решни я железопътен т ранспорт на
ведомства, дружества или предприятия се
поставят трайни настилки до горните части
на релсите за осигуряване преминаването
на пожарните автомобили.
Чл. 20. По време на експлоатация не се
разрешава:
1. свободната дворна площ на обектите
да се използва не по предназначение и в
нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2. оставянето на подвижен железопътен
състав на прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт
на ведомства, дружества или предприятия;
3. да се складират материали, оборудване,
отпадъчен амбалаж, както и да се поставят
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи
дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. спиране и паркиране на транспортни
средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние,
по-малко от 5 m, преди и след пожарните
хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за
пожарогасене;
5. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна
опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с
технологичния процес);
6. изгарянето на горими отпадъци, суха
растителност и други растителни остатъци.
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Раздел III
Изисквания при експлоатацията на сградите,
помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово
уведомяване, пожарните кранове и системите
за управление на дим и топлина
Чл. 21. (1) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от
собственика (ръководителя) на обекта или
от отговорниците по ПБ чрез извършване на
периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002
„Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо
обслужване“. Проверява се дали пожарогасителят отговаря на следните условия:
1. поставен е в съответствие с изискванията
на чл. 23, ал. 2;
2. достъпът до него е безпрепятствен;
3. инструкциите му за експлоатация са
четливи;
4. предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите
не са повредени или липсващи;
5. пълен е (чрез претегляне или повдигане);
6. не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват
или положение.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват при
първоначалното поставяне на пожарогасителя
в обекта, а впоследствие – на интервали от не
повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва
да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.
(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите
пожарогасители се извършват в съответствие
с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по
т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.
(4) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите
пожарогасители се извършват от търговци,
получили разрешение за осъществяване на
тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е,
ал. 6 ЗМВР.
Чл. 22. (1) Поддържането и обслужването
на ПИС, ПГС и на СГУ се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на
производителя и при спазване изискванията
на следните стандарти:
1. за пожароизвестителните системи – СД
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи.
Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация,
използване и поддържане“;
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2. за автоматичните спринклерни инсталации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“;
3. за стационарните пожарогасителни системи с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
4. за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества – БДС EN
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и
поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“;
5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
6. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Пожарогасителни инсталации с
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“;
7. за с та ц ионарн и т е пож арогаси т ел н и
инсталации с разпръсната струя вода – СД
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Инсталации с разпръскване на
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“;
8. за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид – БДС ISO
6183 „Технически съоръжения за защита срещу
пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране
и монтиране“;
9. за системите за гласово уведомяване – БДС EN 60849 „Звукови системи за извънредни ситуации“.
(2) Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на
производителя и при спазване изискванията
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3:
Поддържане на макари с полутвърд маркуч
и системи с плосък маркуч“.
(3) Системите за управление на дим и
топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя
и при спазване изискванията на БДС EN 12101
„Системи за управление на дим и топлина“.
(4) Поддържането и обслужването на ПИС,
ПГС, СГУ и на системите за управление на
дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7
от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, се извършват и
при спазване на специфичните изисквания на
стандарта или на националния нормативен
акт, по който са проектирани.
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(5) Под д ържанет о и обсл у ж ва нет о на
ПИС, ПГС, СГУ, на пожарните кранове и на
системите за управление на дим и топлина
се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по
реда на ЗМВР.
(6) Допуска се дейностите по ежедневно,
ежеседмично и ежемесечно поддържане и
обслужване (ако такива се изискват съгласно
инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите по ал. 1 – 4) на пожарните кранове, на системите за управление
на дим и топлина, на ПИС, ПГС и СГУ (с
изключение на ежемесечното обслужване на
системите по ал. 1, т. 3) да се извършват от
собственика (ръководителя) на обекта или
от лица, определени със заповедта по чл. 6,
ал. 1, т. 3.
Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за
първоначално гасене на пожари се поддържат
в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.
(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места
и в съответствие с тяхното местоположение
върху схемите за евакуация за обектите, за
които се изискват такива схеми. Пожаротехническите средства се монтират при спазване
на следните изисквания:
1. пожарогасителите се поставят на конзоли
или стойки или се монтират в шкафове, освен
ако не са возим тип;
2. пожарогасители с обща маса 18 kg или
по-малка се монтират така, че горната част на
пожарогасителя да е на разстояние не повече
от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса,
по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите
видове), се монтират така, че горната част на
пожарогасителя да е на разстояние не повече
от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното
на пожарогасителите, монтирани на конзоли
или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;
3. когато пожаротехническите средства
са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа
се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;
4. когато пожаротехническите средства
са монтирани в затворени шкафове, които са
поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват
с вентилационни отвори;
5. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при
аварийна ситуация.
(3) Местоположението на пожарогасителите
и пътищата за достъп до тях се обозначават със
знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
на Министерството на труда и социалната
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политика, Министерството на извънредните
ситуации и Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и
аварийно-спасителни дейности, устройствата
за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС, ПГС и
СГУ, евакуационните пътища и изходи, както
и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа.
Чл. 24. (1) Входовете на помещенията в
обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават
със знаци, указващи категорията по пожарна
опасност, съгласно т. I от приложение № 6.
(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност“
и „Експлозивна опасност“ (съгласно глава
дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар)
се обозначават със знаци съгласно т. II от
приложение № 6.
Чл. 25. (1) Забранява се използването на
открит огън и тютюнопушенето в обекти от
подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или
съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали,
отделящи горими прахове или летящи частици.
(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа.
Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в
изправност през целия експлоатационен срок
на обекта.
Чл. 27. (1) Дървените елементи на сцени
в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на
изискванията за клас по реакция на огън С
съгласно БДС EN 13501-1 „Класификация на
строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания
на реакция на огън“.
(2) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните
зали, фоайетата и други подобни в обекти от
подклас по функционална пожарна опасност
Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение
на поведението им при горене:
1. за продуктите от дърво – С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
2. за продуктите от пластмаса – V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на
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опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод
за изпитване с пламък с мощност 50 W“;
3. з а п р од у к т и т е з а т а п и ц и ра не (пе нопласти) – HF-1, съгласно БДС ISO 9772
„Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки
пробни тела, подложени на малък пламък“;
4. за текстилни продукти – клас 1, съгласно
БДС EN 13773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета.
Схема за класификация“.
(3) Извършената обработка на реквизитите и декорите с огнезащитни състави за
изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 се
удостоверява с протокол (приложение № 7).
Чл. 28. Пасивните и активните мерки за
защита и приетите технически решения за
осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно
състояние през целия експлоатационен срок
на обекта с оглед спазване на изискванията
на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.
Чл. 29. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на
обектите (за които не се изисква разрешение
за строеж съгласно глава осма, раздел III
от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи,
въздухопроводи, кабели и други съоръжения
и комуникации, в местата на преминаването
им преградите се уплътняват с продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2,
без да се намалява огнеустойчивостта им.
Чл. 30. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени
от строителни продукти с класове по реакция
на огън В до F, се държат заключени, когато
в тях не пребивават хора.
Чл. 31. При извършване на текущи ремонти
или на строителни и монтажни работи, за
които не се изисква разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, в
обектите се влагат продукти, съответстващи
на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 32. В сградите и помещенията не се
разрешава:
1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими
вещества и материали в помещения с друго
функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви,
изпълнени от строителни продукти с класове
по реакция на огън от В до F;
2. използване и съхраняване на пропанбутан в помещения, чийто под е разположен
по-ниско от нивото на околни я терен, с
изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от
Наредбата за устройството, безопасната екс-
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плоатация и техническия надзор на газовите
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 82 от 2004 г.);
3. използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ
и ГГ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар;
4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с
изключение на такива с автоматичен режим
на работа, осигурени със съответната защита);
5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните
пожарни кранове и местата за управление на
ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление
на огън и дим;
6. нарушаване на целостта и промяна на
конструкцията на димоотводи, въздухопроводи
и комини, както и използването им за други
цели, несвързани с предназначението им;
7. влагане на столове и на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности,
както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни,
отоплителни, електрически и др.), които са с
класове по реакция на огън, несъответстващи
на определените в Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар,
при извършване на текущи ремонти или на
строителни и монтажни работи, за които не
се изисква разрешение за строеж съгласно
глава осма, раздел III от ЗУТ.
Чл. 33. При организиране на мероприятия
и извършване на дейности, с които временно
се променя нивото на пожарната опасност
на обектите, се разработват и представят в
съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват
условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар и изискванията на тази наредба.
Чл. 34. (1) По време на експлоатация не
се разрешава:
1. използване на сградите и помещенията
не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност
при пожар;
2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация
от обекти в работно време и в извънработно
време, когато в тях пребивават хора, с изключение на затвори, психиатрични заведения и
др. под.;
3. поставяне на материали и оборудване,
както и изграждане на други препятствия в
коридорите, пожарозащитните преддверия,
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стълбищата, рампите и по другите пътища за
евакуация в обектите, с които се намалява
широчината на евакуационните пътища под
нормативно изискващата се или се създават
предпоставки за затрудняване на безопасната
евакуация;
4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.
(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2
да не се изпълняват, ако е налице най-малко
едно от следните условия:
1. зак лючените врати се освобож дават
от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се
разполага ръчен пожароизвестител;
2. осигурено е автоматично отключване
(разблокиране) на вратата при отпадане на
електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена
близост отвътре до вратата.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят
за вратите, чиито крила в отворено положение
стесняват пътя за евакуация.
Раздел IV
Изисквания при поддръжката на техническите
инсталации (eлектрически, отоплителни и
вентилационни инсталации)
Чл. 35. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може
да предизвикат искрене, късо съединение,
нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за
управление и др., се отстраняват незабавно.
Чл. 36. След приключване на работния
ден захранването на електрическите вериги
с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим
на работа, се изключва.
Чл. 37. При експлоатацията на обектите,
при извършването на текущи ремонти и при
поддържането на електрическите инсталации,
уреди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;
2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически
средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията
на главните разпределителни табла, както
и разполагането на горими материали на
разстояние, по-малко от 1 m, от главни и
разпределителни електрически табла;
3. нарушаването на степента на защита на
електрическите съоръжения (IP) и категорията на експлозивна защита на електрическите
съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна
опасност“ съгласно глава дванадесета от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар;
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4. полагането на проводници и монтирането
на елементи на електрическите инсталации
в нарушение на изискванията, определени в
глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар;
5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на
електрически съоръжения и изделия;
6. използването на електронагревателни
уреди (ютии, котлони, бързовари и други
подобни) извън специално оборудваните за
тази цел непожароопасни места, определени
със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4;
7. влагането на стационарни електрически
съоръжения и използването на преносими
електрически съоръжения, апарати и уреди
със степен на защита (IP) и с категория на
експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи „Повишена
пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“
съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар.
Чл. 38. (1) Преди настъпване на есеннозимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост
се ремонтират за осигуряване на пожарната
им безопасност.
(2) Комините и димоотводните тръби се
почистват от сажди и отлагания в началото
на отоплителния период и периодично при
необходимост, като се вземат мерки за ПБ.
(3) Комини те, п редви ж дани за скари,
фритюрници и други подобни, се осигуряват
с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно
инструкциите на производителите.
(4) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 – 3 се удостоверяват с протокол
с изключение на обектите от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.
Чл. 39. (1) Елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват в
съответствие със сроковете, определени в
инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверка
се документират.
(2) Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната
автоматика на съоръженията се проверяват
не по-рядко от веднъж годишно.
Чл. 40. (1) При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации,
уреди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на неизправни инсталации,
уреди и съоръжения, както и в несъответствие
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с техническите изисквания за техния монтаж
и експлоатация;
2. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
3. сушенето и поставянето на материали
и оборудване върху уреда и на разстояние,
по-малко от определеното в инструкциите на
производителите;
4. използването на въздухопроводите и
инсталационните канали като димоотводи;
5. прин удителното възпламен яване на
горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
6. повторното запалване на печки с течно
гориво, преди те да са се охладили;
7. оставянето без наблюдение на печки
с твърдо, течно и газово гориво и други
отоплителни уреди (с изключение на тези с
автоматичен режим на работа);
8. разполагането на локални отоплителни
уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни
елементи, стенни покрития и тавани с класове
по реакция на огън В – F.
(2) Разрешава се поставянето на локални
отоплителни уреди на твърдо гориво върху
подови покрития, изпълнени от продукти
с класове по реакция на огън Вfl – D fl , при
наличието на подложка под тях, изпълнена
от продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2, която да излиза най-малко
0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му
страни.
Чл. 41. В котелните помещени я не се
разрешава:
1. оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика;
2. поставянето на горими материали и
продукти върху конструкцията и оборудването
на котлите и тръбопроводите;
3. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не
са свързани с обслужването на съответната
инсталация и повишават пожарната опасност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ
Н А ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И
СЪХРАНЯВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 42. (1) Системите за отвеждане на ГГ,
ЛЗТ и ГТ от вместимостите и апаратите в
случай на авария или пожар се поддържат
постоянно в изправност.
(2) Устройствата и съоръженията на системите по ал. 1 се обозначават със знаци
съгласно чл. 23, ал. 4 и се осигурява свободен
достъп до тях. Редът и последователността на
операциите за отвеждане се определят с по-
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ставена на видно място инструкция, утвърдена
от ръководителя или собственика на обекта.
Чл. 43. Всички дейности в местата от група
„Експлозивна опасност“ се извършват с искронеобразуващи инструменти, а работещите
са длъжни да използват антистатични обувки
и антистатично облекло.
Раздел II
Изисквания за пожарна безопасност, свързани
с технологичните процеси и оборудването
Чл. 44. В технологичните процеси се използват вещества и материали с установени
параметри на пожарна и експлозивна опасност.
Чл. 45. Показателите на режима на работа на технологичното оборудване и протичащите процеси, свързани с употребата на
ГГ, ЛЗТ, ГТ, горими прахове или влакна, се
поддържат в съответствие с изискванията на
технологичните инструкции и техническите
спецификации.
Чл. 46. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване,
отоплителните тела и инсталации се почистват
периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали
по реда, определен със заповедта по чл. 9,
ал. 2, т. 8.
Чл. 47. Подгряването на замръзнали участъци по тръбопроводите, транспортиращи ЛЗТ,
ГТ и ГГ, се извършва по пожаробезопасни начини (с гореща вода, водна пара, пясък и др.).
Чл. 48. (1) Резервоарите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се
обозначават на видни места с табели, указващи
обема на резервоара, максималната граница
на неговото запълване, допустимото работно
налягане и наименованието на веществото.
(2) При защита на резервоарите за ЛЗТ и ГТ
с инсталации за пожарогасене или охлаждане
(в комбинация или поотделно) на видно място
се поставят инструкции, указващи начина на
работа с инсталациите.
Чл. 49. (1) В процеса на експлоатация
на технологичното оборудване се осигурява
постоянна изправност на устройствата, гарантиращи ПБ при работа (дихателните и
предпазните клапани, огнепреградителите,
нивомерите, дренажните системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори,
взривните мембрани и др.).
(2) Прегледите и ремонтите на оборудването
се извършват в съответствие с изискванията
на техническата му спецификация, инструкци ята за експлоатаци я и технологичната
документация.
(3) Резултатите от проверките на технологичното оборудване по ал. 1 се отразяват
в протоколи.
Чл. 50. (1) При изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ
от технологичното оборудване незабавно се
предприемат мерки за спиране на изтичането
и за осигуряване на ПБ.
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(2) Напоената с ЛЗТ или ГТ топлоизолация на технологичното оборудване се заменя
незабавно след ликвидиране на повредите,
предизвикали изтичането на продукт.
Чл. 51. Продуктите за боядисване, миене
и за други цели, представляващи ЛЗТ или
ГТ, се доставят в готов вид. Употребата и
съхранението на тези продукти се извършват
при спазване на правилата за ПБ съгласно
техническите им спецификации.
Чл. 52. Разлетите ЛЗТ и ГТ и разсипаните твърди горими вещества и материали се
събират и почистват незабавно.
Чл. 53. Празните съдове от използвани
ЛЗТ, ГТ и ГГ се съхраняват плътно затворени
на специално предназначени места, защитени от прякото въздействие на източници на
възпламеняване.
Чл. 54. Отработените ЛЗТ и ГТ се съхраняват в затворени съдове на определените за
целта места.
Чл. 55. Не се разрешава:
1. съвместното съхраняване на съдове с ГГ,
ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за
кислород или въздух;
2. употребата на огън за откриване изтичането на ГГ от газопроводни инсталации и
газови прибори;
3. изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната
система с изключение на промишлената канализационна система за химически замърсени
води, изпълнена в съответствие с изискванията
на раздел IX от глава петнадесета на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. оставянето без наблюдение на запалени
горелки и други нагревателни уреди, които не
са осигурени с автоматика за спиране притока
на гориво при изгасване на пламъка;
5. експлоатацията на оборудване, което не
отговаря на изискванията на технологичните
инструкции и техническите спецификации;
6. използването на открит огън за подгряване на замръзнали участъци по тръбопроводи,
транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.
Раздел III
Изисквания при съхраняване, извършване на
товарно-разтоварни работи и транспортиране
на леснозапалими течности, горими течности,
горими газове, горими материали и изделия
и негорими материали в горима опаковка
Чл. 56. (1) Материалите в складовете от
подклас на функционална пожарна опасност
Ф5.2 се съхраняват при спазване изискванията
на глава петнадесета от Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар и на указанията в инструкциите на
производителя.
(2) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури с площ до
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100 m 2 , които се обозначават с ограничителни линии, като между отделните фигури се
обособяват проходи с минимална широчина
0,9 m. В случай че в складовите помещения не
е осигурена АПГИ, височината на фигурите
не може да превишава 3,5 m.
(3) Проходите между стелажите и фигурите в закритите складове, навеси, както и
пространствата между фигурите на откритите
площадки се поддържат свободни.
(4) Преди разтоварване на насипни горими материали и изделия мястото, което
е определено за складиране, се почиства от
други горими материали, суха растителност
и други растителни остатъци.
Чл. 57. (1) Веществата и материалите се
класифицират и съхраняват въз основа на
техните физико-химични свойства и пожарната
им характеристика.
(2) При съхраняването на ЛЗТ, ГТ и ГГ
и на горими материали и изделия, както и
на негорими материали и изделия в горима
опаковка се спазват изискванията и на съответните технологични инструкции.
(3) Товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ
и ГГ на пристаните и пирсовете се извършват
посредством автоматизирани наливно-изливни
ръкави за предотвратяване на изтичане при
аварийно разкъсване на връзката с танкера.
Чл. 58. (1) Местата в помещения от подклас
на функционална пожарна опасност Ф 5.1, които се предвиждат за обособяване на междинни (буферни) складове за горими материали
и изделия и негорими материали и изделия
в горима опаковка (суровини, полуготова и
готова продукция) за еднодневна (24-часова)
работа, се отделят с ограда от негорим материал.
(2) Площта на буферните складове е до
25 % от площтa на помещението, но не повече от 200 m 2 .
Чл. 59. Площадк ите за ск ладиране на
дървен материал, въглища, бутилки с ГГ и
съдове с ЛЗТ и ГТ се почистват от отпадъчни
горими материали и тревна растителност или
се покриват със слой от пясък или пръст.
Чл. 60. При аварийно изтичане на ГГ от
бутилките същите незабавно се изнасят от
помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.
Чл. 61. Разсипаните или разлетите ЛЗТ, ГТ
и горими материали и изделия от повредени
опаковки незабавно се събират и почистват.
Чл. 62. Не се разрешава:
1. паркиране и ремонт на товарно-разтоварни и транспортни средства в открити и
закрити складове за съхранение на ЛЗТ, ГТ,
ГГ и горими материали и изделия;
2. съхраняване и складиране на ЛЗТ, ГТ,
ГГ и на горими материали и изделия без обозначение с предупредителен знак за опасност
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за ми-
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нималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа;
3. използване на открит огън и на необезопасени за работа в съответната среда уреди
и съоръжения на местата, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ,
горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;
4. използване на необезопасени транспортни
средства и без необходимата защита за съответната работна среда, където се извършват
товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ,
горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;
5. оставяне без наблюдение на транспортни
и други средства по време на товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали
и изделия и негорими материали и изделия в
горима опаковка;
6. извършване на товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване
на транспортните средства;
7. наливане, съхраняване и транспортиране
на ГГ, ЛЗТ и ГТ в резервоари и други съдове,
в автомобилни и железопътни цистерни, наливно-изливни естакади, тръбопроводи, железопътни линии в района на естакади, сгради
и съоръжения в района на складове за газове,
ЛЗТ и ГТ без осигурена защита от мълнии,
статично електричество, блуждаещи токове
и други опасности.
Чл. 63. На територията на автоснабдителни
станции от подклас на функционална пожарна
опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, комплексни
автоснабдителни станции) не се разрешава:
1. пълненето на битови и туристически
бутилки от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;
2. паркирането на моторни превозни средства (МПС) за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ
(автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени
захранващи тръбопроводи към стационарни
резервоари извън технологичното време за
зареждане на резервоарите на станцията;
3. извършването на ремонтни дейности на
пътни превозни средства извън изградените
и предназначени за това места;
4. паркирането на МПС извън изградените
и предназначени за целта места на разстояние,
по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните
тръби, компресорния модул за природен газ,
бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан,
изпускателните тръби от предпазната арматура, колонките за зареждане на МПС и
съоръженията за пълнене на резервоарите;
5. използването на открит огън;
6. тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръби, шахти
за отработени масла, колонки за зареждане
и съоръжения за пълнене на резервоарите;

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.
Чл. 64. (1) В свободната дворна площ на
обекти от подклас на функционална пожарна
опасност Ф 5.2 и Ф 5.3 се допуска поставянето на стелажи за съхранение и продажба на
бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща
вместимост на бутилките до 1500 l.
(2) В свободната дворна площ на обекти от
подклас на функционална пожарна опасност
Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за
съхранение на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките
до 1500 l, предназначени за използване от
консуматори в обекта.
(3) Стелажите по ал. 1 и 2 се поставят при
спазване на следните минимални разстояния:
1. непосредствено до сгради с плътни стени,
изпълнени от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост
не по-ниска от EI 120, разположени на територията на обекта;
2. на разстояние 3 m в хоризонтална и вертикална посока до отвори в стените по т. 1;
3. на разстояние 4 m до края на автомобилното платно на второстепенни пътища от
републиканската пътна мрежа;
4. на разстояние 5 m до бензиноколонки,
газоколонки, подземни резервоари, отвори на
незащитени шахти и края на автомобилното
платно на първостепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
5. на разстояние 6 m до автомагистрали;
6. на разстояние 10 m до надземни резервоари, складирани горими материали и места
за паркиране на МПС;
7. на разстояние 10 m до сгради, чиито
стени не отговарят на изискванията по т. 1
и 2, и до сгради и съоръжения, разположени
извън територията на обекта.
(4) Бутилките се поставят в стелажите във
вертикално положение (на открито или под
навес), защитени от пряка слънчева светлина,
и на места, където не може да бъдат нагрети
до температура, по-висока от 40 °С.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСК ВА НИ Я ЗА ОСИГ У РЯВА НЕ Н А
ПОЖ А РН АТА БЕ З ОП АС НО С Т П РИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 65. Огневите работи се извършват на
постоянни и временни места.
Чл. 66. Постоянните и временните места
за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
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Раздел II
Организация за осигуряване на пожарната
безопасност при извършване на огневи работи
Чл. 67. (1) Собствениците или ръководителите на обектите определят със заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1:
1. постоянните места за извършване на
огневи работи;
2. условията и реда за осигуряване на ПБ
преди, по време и след извършване на огневи
работи на временните места;
3. реда за разрешаване извършването на
огневи работи;
4. местата, където огневите работи се
забраняват или се разрешават, след вземане
на допълнителни мерки за ПБ и при пълно
спиране на производството.
(2) При промяна на условията в заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1 се издава нова заповед
съобразно настъпилите изменения.
Чл. 68. (1) Собственикът (ръководителят)
на обекта, лицето, определено със заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на
сключен договор преди извършване на огневи
работи на временни места издава акт съгласно
приложение № 8.
(2) Актът по ал. 1 се регистрира в дневник
(приложение № 9).
(3) В акта се определят ръководителят на
огневите работи и лицата за изпълнение на
дейностите за всеки отделен случай.
(4) За постоянните места по чл. 66 не се
изисква акт за извършване на огневи работи.
Чл. 69. Валидността на акта по чл. 68, ал. 1
е до три дни. При промяна на условията, при
които е издаден актът, се издава нов.
Чл. 70. (1) При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или
газове лицето, което издава акта, организира
вземането на проба за анализ на средата на
всеки два часа.
(2) Необходимите измервания се извършват
от звена и специалисти на собственика на
обекта или от акредитирани лица.
(3) Резултатите от анализа се отразяват в
протоколи за определяне на експлозивната
опасност на средата (приложение № 10), които
са неразделна част от акта за извършване на
огневи работи.
Чл. 71. (1) Актът за извършване на огневи
работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от
издалия акта най-малко три дни след изтичане
на срока, за който са издадени.
(2) В случай на пожар или експлозия актът
за извършване на огневи работи и протоколите
за определяне на експлозивната опасност на
средата се предават на компетентните органи
при поискване.
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Чл. 72. При извършване на ремонтни дейности, свързани с пълно спиране на производствената дейност, срокът на валидност на акта
за извършване на огневи работи е еднакъв с
установения в плана по чл. 9, ал. 1, т. 3.
Чл. 73. Огневите работи започват след
проверка от ръководителя на огневите работи
за изпълнение на мероприятията за осигуряване на ПБ, което се удостоверява в акта за
извършване на огневи работи.
Чл. 74. Огневите работи се извършват от
правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от
2002 г. на Министерството на образованието и
науката за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност по заваряване
(ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
Раздел III
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на огневи работи
Чл. 75. (1) Временните и постоянните места, където се извършват огневи работи, се
почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни
остатъци в радиус не по-малък от дадения
в приложение № 11. При извършване на
абразивно рязане или шлайфане на метали
разстоянията се увеличават 1,5 пъти.
(2) Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те се
защитават от топлината и искрите с щитове
или завеси от продукти с клас по реакция на
огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.
Чл. 76. Когато огневите работи се извършват на височина над кота прилежащ терен,
г ори м и т е мат ериа л и и конс т ру к ц и и във
вертикална посока, които не може да бъдат
отстранени, се защитават от топлината и
искрите с щитове или завеси от негорим материал. Щитовете и завесите служат като
препятствие срещу попадането на искрите
върху горимите материали, включително и в
отворите в междуетажни конструкции.
Чл. 77. По време на работа изпълнителите
на огневи работи:
1. не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими
конструкции и материали;
2. следят за изправността на уредите и
съоръженията, с които се извършват огневите
работи;
3. преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е
издаден актът за извършване на огневи работи;
повторно започване на работата се допуска
след осигуряване на условията за безопасност;
4. изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи,
при възникване на запалване или пожар;
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5. съобщават незабавно на телефон 112 или
160 при възникване на запалване или пожар и
предприемат гасителни действия с наличните
пожаротехнически средства, когато това не
поставя в опасност живота и здравето им.
Чл. 78. След приключване на работа работещите, извършващи огневи работи, уведомяват
отговорника по ПБ.
Чл. 79. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи
проверяват работните места за осигуряване
на ПБ, като обръщат внимание на района
около и под мястото на огневите работи.
Резултатите от проверката се регистрират в
акта по чл. 68, ал. 1.
Чл. 80. Временните места, на които се
извършват огневи работи, се наблюдават в
продължение на не по-малко от 3 часа след
приключването им. Лицето, което извършва
наблюдението, се назначава от издалия акта
или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от
приложение № 8.
Чл. 81. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ,
ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи
работи, се изключват (изолират) от съседните
инсталации и съоръжения. Всички люкове,
контролни и други отвори на заваряваните
резервоари, съдове и други по време на огневи
работи трябва да са отворени и в тях да се
поддържа постоянна вентилация така, че да
не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.
Чл. 82. Не се допуска извършване на огневи работи:
1. преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по чл. 68, ал. 1;
2. при неизправни заваръчни уредби и
съоръжения и такива, чието съответствие
не е оценено и удостоверено в съответствие
със съществените изисквания, определени в
наредбите по чл. 7 от Закона за техническите
изисквания към продуктите;
3. при електрозаваръчни дейности – когато
захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната
защита – автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени,
с които се нарушава ефективната работа на
защитата;
4. когато в процеса на работа е възможно
образуване на експлозивоопасни концентрации
на пари, газове или горими прахове;
5. когато изпълнителите не притежават
правоспособност за съответния вид заваряване;
6. когато не са осигурени изискващите се
пожаротехнически средства за първоначално
гасене на пожари съгласно чл. 66.

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

Раздел IV
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на електрозаваръчни работи
Ч л. 83. Преносимата и л и подви ж ната
електрозаваръчна уредба се присъединява
към стационарната електрическа мрежа чрез
комутационни защитни апарати с щепселни
или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.
Чл. 84. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, се защитават
срещу действието на висока температура и
срещу механични въздействия.
Чл. 85. Работните площадки за извършване
на електрозаваръчни дейности на височина над
пода на помещението (терена) се изработват
от негорими конструкции и покрития.
Раздел V
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на огневи работи
с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ
Чл. 86. Стационарните и преносимите
ацетиленови генератори, използвани при извършването на огневи работи, се разполагат
на разстояние не по-малко от 10 m до:
1. местата на огневите работи;
2. открит огън и силно нагрети предмети;
3. зони, съоръжения и устройства с употреба на ЛЗТ и ГТ;
4. резервоари и групови бутилкови инсталации за ГГ;
5. местата за вземане на въздух за компресори и за вентилационните инсталации;
6. невзривозащитени вентилатори на общообменните вентилационни инсталации.
Чл. 87. При съхраняване, превозване или
използване на бутилки с горими газове и
кислород същите се защитават от действието
на източници на топлина с оглед недопускане
нагряването им над максималната стойност
на температурата, определена в инструкцията
за експлоатация на производителя.
Чл. 88. Бутилките с кислород и други газове
се поставят на разстояние не по-малко от 1 m
от отоплителни радиатори и на разстояние
5 m от мястото на огневите работи, печки и
други източници на огън или топлина. Между
работещите бутилки за кислород и ацетиленовите генератори се осигурява разстояние
най-малко 5 m.
Чл. 89. При извършване на огневи работи с
използването на ЛЗТ се осигурява разстояние
най-малко 5 m между бутилките с кислород
и съдовете с ЛЗТ.
Чл. 90. При манипулации (подреждане, местене, транспорт и др.) на празни бутилки за
кислород и горими газове се спазват същите мерки за пожарна безопасност както за
пълни бутилки.
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Чл. 91. Калциевият карбид се съхранява
в сухи, добре проветрени помещения, като
съдовете с карбид се поставят на дървени
поставк и (скари) на височина най-ма лко
0,2 m от пода.
Чл. 92. (1) Работещите горелки и резачи
за извършване на огневи работи се поставят
на пожаробезопасни приспособления, когато
не се държат в ръка.
(2) Горелките и резачите за извършване
на огневи работи се използват съгласно инструкциите на производителя.
(3) При прекъсване на работа пламъкът на
горелките или резачите се гаси и вентилите
се затварят.
(4) Маркучите за подаване на ГГ се предпазват от искри, пръски от разтопен метал,
отрязани парчета метал, огън и тежки предмети и се разполагат така, че да са предпазени
от стъпване върху тях, прегазване, прегъване,
нагряване и други вредни въздействия.
Чл. 93. Не се разрешава:
1. извършване на огневи работи с горелки
и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, ако не
е осигурено разстояние най-малко 5 m между
горелката (горивното устройство) и работните
бутилки (съдове);
2. работа с горелки и резачи с неуплътнени
съединения;
3. съвместно съхраняване в едно помещение
на бутилки с кислород, горими газове, калциев
карбид, бои, масла и други леснозапалими и
горими течности;
4. съхраняване на бутилки с горими газове
и съдове (освен работните) в местата, на които
се извършват огневите работи;
5. пушене, използване на открит огън и на
инструменти, които може да образуват искри
в помещенията за съхраняване и отваряне на
варели с калциев карбид;
6. съхраняване на калциев карбид в помещения без прозорци, под кота ±0,00 m, във
влажни места или в помещения, през които
преминават водопроводи и паропроводи.
Чл. 94. (1) При извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и
ЛЗТ, не се разрешава оставянето на работещи
горелки без наблюдение.
(2) При извършване на огневи работи не се
разрешава преминаването на захранващите
проводи за горими газове:
1. през помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, в които не се
произвежда/употребява транспортираният газ;
2. през битови, помощни, общественообслужващи, административни и складови помещения от класове на функционална пожарна
опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 и от подклас Ф5.2,
както и през електромашинни, електроразпределителни и трансформаторни помещения;
3. през вентилационни камери и отвори;
4. на разстояние, по-малко от 1 m, от повърхности с температура, по-висока от 150 °С.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖ АРНИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО
ПОКРИТИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки
конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие с обща
численост на пребиваващите в тях повече от
50 души се разработват документите по чл. 9,
ал. 1, т. 1, 2 и 4 и се уведомява съответната
РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде
поставен обектът.
Чл. 96. (1) Минималните разстояния между
преместваеми обекти с гъвкаво покритие, които
се поставят на площ, по-голяма от 300 m 2 , и
съседни сгради са, както следва:
1. до сгради от I или II степен на огнеустойчивост – 15 m;
2. до сгради от III степен на огнеустойчивост – 20 m;
3. до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и сградите от незащитени стоманени
конструкции – 25 m.
(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до обслужващи
и помощни сгради и съоръжения (съблекални,
фургони, мобилни кухни, навеси за животни
и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от
друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като един
обект с обща площ, равна на сумата от площите, върху които се поставят отделните обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не повече
от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход
на вода за пожарогасене не по-малко от 10 l/s
в продължение на най-малко 1 час, или от
пожарен хидрант.
Чл. 97. За осигуряване на достъпа на пожарни
автомобили до преместваеми обекти с гъвкаво
покритие се осигуряват и поддържат свободни
пътища и проходи за противопожарни цели
съгласно раздел I от глава шеста на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар.
Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите
конструкции на височина до 2,3 m от пода се
изпълняват от строителни продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от:
1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по ал. 1
конструкциите да бъдат изпълнени от рендосана
строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими продукти.
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Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие са с минимална светла височина
2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална
светла височина 2,30 m над най-горния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители, разликата
във височината на които е повече от 0,32 m за
всеки ред, се изгражда от строителни продукти
с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите
обекти с гъвкаво покритие за повече от 100 души
трябва да отговарят на изискванията за клас
по реакция на огън Сfl-s1 съгласно БДС EN
13501-1.
Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави
покрития и преградни стени на преместваемите
обекти, трябва да отговарят на едно от следните
изисквания по отношение на поведението им
при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно
БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно
БДС EN 15619 „Текстил с покритие от каучук
или пластмаса. Безопасност на временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с
покритие, предназначени за палатки и подобни
конструкции“;
3. да са с клас по реакция на огън не понисък от С съгласно БДС EN 13501-1.
Раздел II
Евакуация
Чл. 101. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите обекти
с гъвкаво покритие се спазват изискванията
на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар и на
този раздел.
Чл. 102. Максималният брой на зрителите
се определя по чл. 36 от Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар. Когато редовете в преместваемите
обекти са оформени от пейки, максималният
брой на зрителите се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма
номерирани места на пейките – по 0,7 m на
един човек.
Чл. 103. Преместваемите обекти с гъвкаво
покритие трябва да имат най-малко два разсредоточени евакуационни изхода с широчина не
по-малка от широчината на пътеките (проходите), водещи към тях, но не по-малко от 0,9 m.
Чл. 104. Не се разрешава поставянето на
завеси и драперии по дължината или напречно
на евакуационните пътища.
Чл. 105. За галериите, балконите и други
подобни съоръжения за посетители в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се
предвиждат най-малко два независими един
от друг евакуационни пътища.
Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на
посетители трябва да са с наклон не по-голям
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от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки – с наклон до 1:4.
Чл. 107. Когато преместваемите обекти с
гъвкаво покритие са предназначени за повече
от 100 души, не се допуска наличието на вити
(спираловидни) или криволинейни евакуационни стълбища.
Чл. 108. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не
по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109. По продължение на пътищата за
евакуация не се допуска наличието на плъзгащи
и въртящи се врати. Летящите врати, намиращи
се по продължение на пътищата за евакуация,
трябва да имат приспособления, с които се
предотвратява превъртането на вратите.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 110. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или подовата
конструкция, без да се намалява широчината
на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 111. Завесите да не достигат до пода и
да може да се придвижват лесно.
Чл. 112. Не се разрешава съхраняване на
горими вещества и материали в пространството,
обособено под трибуните.
Чл. 113. Кошчетата за отпадъци трябва да
са изработени от негорими материали и да
имат затварящи се капаци.
Чл. 114. Прожекторите в преместваемите
обекти с гъвкаво покритие се разполагат на
разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.
Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени части
или които изхвърлят нажежени частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Возим пожарогасител“ е пожарогасител,
предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
2. „Носим пожарогасител“ е пожарогасител,
който е предназначен да бъде носен и обслужван
на ръка и който в готовност за работа има маса
не по-голяма от 20 kg.
3. „Огневи работи“ са дейности, свързани
със заваряване, наваряване, запояване и рязане
на метали и техните сплави при използване
на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както
и топенето (загряването) на битуми, смоли и
други подобни, с употребата на твърдо, течно
и газообразно гориво.
4. „Обекти“ са всички недвижими имоти, в
т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни
обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.
5. „Пожарогасител“ е устройство, съдържащо
пожарогасително вещество, което може да бъде
изтласкано под въздействието на вътрешно
налягане и да бъде насочено към пожара.
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6. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и
пенообразуватели), противопожарни одеяла и
противопожарни одеяла тежък тип.
7. „Работещ“ е всяко лице, което е наето
от работодател, както и лице, което работи
за себе си, включително обучаващите се или
стажантите – за времето на обучение, стаж и
практика.
8. „Ръководители“ са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или
управление, или които представляват държавни
органи, организации, юридически лица или
физически лица.
9. „Постоянни места за извършване на огневи
работи“ са специално определени за тази цел
помещения, части от помещения или открити
площадки.
10. „Временни места за извършване на огневи
работи“ са места, в които се извършват огневи
работи извън определените постоянни места.
11. „Изправно състояние“ е състояние, при
което уредите, средствата, съоръженията,
инсталациите, системите и техните елементи
отговарят на изискванията на техническата
документация на производителя и са работоспособни.
12. „Отговорници по ПБ“ са лицата, които
създават организация и осъществяват контрол
за спазване на правилата и нормите за ПБ
съгласно чл. 6.
13. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко
покривало и се поставят върху площ, по-голяма
от 75 m 2. Към преместваемите обекти с гъвкаво
покритие не се отнасят палатките за къмпинг
или за санитарни цели.
14. „Акредитирани лица“ са лица, получили акредитация по реда на Регламент (ЕО)
№ 765/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара
във връзка с предлагането на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
15. „Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява
запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава
разпространяването на пожари.
16. „Активни мерки“ са мерките за защита,
с които като допълнение на пасивните мерки се
повишава пожарната безопасност на обектите.
17. „Пожаротехнически средства“ са продуктите за пожарогасене с изключение на
пожарогасителните вещества.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 125, ал. 2 ЗМВР.
§ 3. Изискванията на чл. 14, ал. 2 влизат в
сила от 31 декември 2016 г.
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§ 4. Отменя се Наредба № Iз-2377 от 2011 г.
на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата
се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол.
§ 6. Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите запазват действието си, в случай че в
обекта няма промяна на условията, при които
са издадени.
Министър на вътрешните работи:
Йордан Бакалов
Министър на инвестиционното проектиране:
Екатерина Захариева
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5
УТВЪРЖДАВАМ: .............................
(подпис и печат)
Собственик/ръководител: ...............
(фамилия, длъжност)
Дата: ........................................
ПЛАН
за действие при пожар
в обект: ...................................................................
І. Последователност на действията при пожар
1. Съобщаване за възникнал пожар:
1.1. Работещият, забелязал или установил
запалване или пожар, незабавно съобщава на
тел. 112 или 160 и на
.......................................................................................
(описва се на кого трябва да се съобщи – отговорник
по ПБ, ръководител на обекта)
1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава
следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп на
нарастване, има ли застрашени хора.
2. При постъпване на сигнал за пожар към
ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:
2.1. отговорниците по ПБ в следната последователност:
.......................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)
.......................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)
2.2. пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:
а) в съседни помещения и зони на зоната, в
която е възникнал пожарът;
б) в помещения и зони, намиращи се на погорни етажи от застрашения етаж;
в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения,
разположени на по-ниски етажи;
2.3. други ведомства – електроразпределителни
компании, В и К дружества и др.
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3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната
(помещението).
II. Действия за локализиране на пожар и за
свеждане на опасностите и щетите до минимум
1. Изключване на електрическото захранване
на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар)
чрез пожаротехнически средства за първоначално
гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или
към зоната, обхваната от пожара, след приключване
на евакуацията, за да не се допусне задимяване
на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за
извършените действия по пожарогасенето и др.
III. Функции и отговорности на длъжностните
лица при пожар
1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен
да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта
(отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното
лице, назначено със заповед за осъществяване на
организация и контрол за спазване на правилата и
нормите за ПБ, преценява естеството на опасността
и взема решение за необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по
ПБ):
3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН
след тяхното пристигане;
3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
3.3. изключва технологичното оборудване (ако
на обекта има такова).
Изготвил: .............................................
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти
I. Общи положения
1. С изискванията се определят начинът за
изготвяне на плановете за евакуация и тяхното
съдържание.
2. В зависимост от обитателите сградите се
категоризират, както следва:
2.1. Категория на обитателите „А“ – когато
обитателите са будни при престоя си в сградата.
Категориите на обитатели „А“ се делят на:
2.1.1. „А1“ – когато обитателите са будни,
познават добре сградата и постоянно я обитават
(сгради от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф5.1 и Ф4.1);
2.1.2. „А2“ – когато обитателите са будни, но
не познават добре сградата (лечебни заведения за
извънболнична помощ, обществени трапезарии,
центрове за обществена подкрепа, дневни центрове (без възможност за преспиване) и сгради
от клас на функционална пожарна опасност Ф3
и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2).
2.2. Категория на обитателите „Б“ – когато
обитателите не са будни през целия си престой в
сградата (хотели, общежития, сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването,
сгради за обществено обслужване в областта
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на социалните услуги и други от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2).
Категориите на обитатели „Б“ се делят на:
2.2.1. „Б1“ – когато обитателите не са постоянно
будни, но познават сградата и те не са попаднали
случайно в сградата (центрове за настаняване от
семеен тип, центрове за временно настаняване,
кризисни центрове, преходни жилища, защитени
жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена
„Майка и бебе“, дневни центрове (с възможност
за преспиване), центрове за работа с деца на
улицата, домове за деца, лишени от родителска
грижа, домове за стари хора и др.);
2.2.2. „Б2“ – когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са
попаднали случайно в сградата (хотели, лечебни
заведения и лечебни заведения за болнична помощ
(които не попадат в т. 2.3), почивни станции и др.).
2.3. Категория на обитателите „В“ – отнася
се за обитатели, за които са необходими помощ
или специални грижи за евакуацията им (детски
заведения, затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за болнична
помощ, домове за деца с физически увреждания,
домове за деца с умствена изостаналост, домове за
възрастни хора с умствена изостаналост, домове за
възрастни хора с психични разстройства, домове
за възрастни хора с физически увреждания, домове
за възрастни хора със сетивни нарушения, дом за
възрастни хора с деменция, трудно подвижни хора
и др.). Категориите на обитатели „В“ се делят на:
2.3.1. „В1“ – когато обитателите могат сами
да се евакуират;
2.3.2. „В2“ – когато обитателите задължително
трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ персонал;
2.3.3. „В3“ – когато обитателите задължително
трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура
(животоподдържаща).
II. Съдържание на плановете за евакуация
1. Плановете за евакуация задължително съдържат текстова и графична част.
1.1. Текстовата част включва действията на
персонала, които се описват подробно.
1.2. Графичната част (схемите за евакуация)
съдържа:
1.2.1. хоризонталните разпределения на всеки
един етаж на сградата с нанесени всички знаци
(символи) съгласно т. 13.1;
1.2 .2 . си т уа ц ионен п л а н н а о б ек т а с ъ с
сборния(те) пункт(ове).
2. Текстово съдържание на плановете за евакуация
2.1. Текстовата част на плановете за евакуация
съдържа:
2.1.1. класовете по функционална пожарна
опасност на всички помещения в обекта;
2.1.2. категорията на сградите в зависимост
от обитателите;
2.1.3. подробно описание и последователността
на действията на работещите;
2.1.4. подробно описание на задълженията
на работещите – по длъжности или персонално – лично.
2.2. Текстовата част за действията на работещите се поставя на видни места в помещенията
на работещите (контролно-пропускателен пункт,
пропуск, помещения на длъжностните лица, които
създават организация и осъществяват контрол за
спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.).
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2.3. Текстовата част за действията на работещите се изготвя, както следва:
2.3.1. в табличен вид:
№
по
ред

Наименование на действията

Ред и последо- Отговорник/ Подпис
вателност на длъжност на
действията
изпълнителя

1.

Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта
(отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал
пожар

2.

Организиране на евакуацията

3.

Евакуация –
последователност

4.

Евакуация при особени обстоятелства:
– при силно задимена обстановка
– през нощта, в извънработно време
– през зимата (да се организира пункт за настаняване на
евакуираните)
– при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ
– други възможни за конкретния обект обстоятелства

5.

Пожарогасене – действия за гасене на пожара

6.

Спасяване или защита на имущество

7.

Посрещане на служителите от органите за ПБЗН

Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и
неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена ева- 1.
куация – дали всички от определения им район (помещение, 2.
отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали
3.
Забележки.
1. В зависимост от спецификата на обекта в таблицата може да бъде включена допълнително информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на
евакуацията, отговорности и др.
2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно
действията им, без да има противоречие в тях.
2.3.2. описателна част:
2.3.2.1. за сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1:
2.3.2.1.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.1.2. максимална численост на работещите;
2.3.2.1.3. обща численост на хората, пребиваващи на всеки етаж и във всяко помещение.
2.3.2.2. за сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1:
2.3.2.2.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.2.2. максимална численост на посетителите;
2.3.2.2.3. численост на персонала на всеки етаж
и максимален брой на посетителите на всеки етаж,
а при необходимост – и във всяко помещение;
2.3.2.3 за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2,
Ф3.3 и Ф3.5:
2.3.2.3.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.3.2. максимална численост на пребиваващите или свободна площ;

2.3.2.3.3. численост на персонала на всеки етаж
и максимален брой на посетители на всеки етаж,
а при необходимост – и във всяко помещение.
III. Съдържание на графичната част (схемите
за евакуация) на плановете за евакуация
1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или
на част от него;
1.2. графично изображение на ситуационен
план;
1.3. нанесен знак „Мястото, където се намирате“;
1.4. знаци съгласно т. 13.1;
1.5. легенда с използваните знаци;
1.6. обозначение за кой обект, адрес, сграда,
етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
1.7. последователност на действията при пожар
(минимално необходимите действия) за гледащия
схемата за евакуация;
1.8. кратко описание на мерките за безопасност
при евакуация – за евакуация от помещения на
обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които
пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят
задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата
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за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за
двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
4.1. определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична
част се чертае спрямо това място.
4.2. ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото,
където стои гледащият схемата за евакуация.
5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 съдържа:
5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:
а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им;
б) технологично оборудване и обзавеждане – за помещения и сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф5.1;
в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове
Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;
г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в обекти от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5;
5.2. задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции от оборудването в обекта;
5.3. за графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални
дебелини.
Таблица 1
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Наименование
Помещения, стени, коридори
Врати, прозорци
Технология – обзавеждане на помещенията
Защитен евакуационен път*

Обозначение
Дебелина на
линията, mm
цвят
%
черен
100
0,7
черен
80
0,5
черен
60
0,35
светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ с плътен зелен цвят

Евакуационен път
В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, зелен цвят – оста на евакуационния път
Ф3.3 и Ф3.5
5.2.
В помещение от подклас Ф5.1
5.3.
В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4
съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
5.4.
В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2
със зелен цвят – оста на евакуационния път
съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6.
Знаци съгласно т. 13.1
Цветове съгласно т. 13.1
* Съгласно БДС ISO 8421-6.
6. Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане:
6.1. за обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 освен технологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното предназначение (производствен цех, монтажен участък,
бояджийно, склад, котелно, компресорно, заваръчно и др.);
6.2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4 се
допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са малки
и в една стая (помещение) не пребивават едновременно повече от 15 души.
7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при:
7.1. повече от една сграда в обекта;
7.2. разделянето на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация;
7.3. наличието на повече от един сборен пункт за обекта.
8. Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план:
8.1. задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт“, водоеми, пожарни хидранти;
8.2. знаци съгласно т. 13.1;
8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на
съответния етаж и на ситуационния план е в една посока;
8.4. задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния
план, за което се отнася схемата за евакуация.
9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася един символ за сборен пункт, само този, който
се отнася за мястото (сградата, етажа, цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация.
10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в
подходящ мащаб.
11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване
на част от етажа (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава
възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискващите се размери. На
същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етажа, като се означава частта
от него, която е показана с уедрен мащаб.
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12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5 и 6.
13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:
13.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2.
За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се използва знак
„Опасност! Високо напрежение“ съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания
за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Таблица 2
№ по ред

Знак

1.

Значение

Коментари за
приложение
мястото, където се оранжев или жълт кръг с мястото, където се нанамирате
черен контур
мира в момента този,
който гледа схемата за
евакуация
сборен пункт

2.

Форми и цветове

зелен квадрат с бяло изоб- безопасно място, къдеражение на човешки фи- то трябва да се евакуигури и от четирите ъгъла рат хората
стрелки към човешките
фигури

спирателен вентил
за газ

3.

указва мястото, откъдето се спира притокът
на газ към сградата

13.2. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.
13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.
13.4. Знакът „Сборен пункт“ се нанася задължително в ситуационния план.
13.5. Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт“ е един, знакът „Сборен пункт“ може да се
нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.
13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда
по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.
13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват
в мащаб.
13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, като на вътрешната страна на вратата на стаи – за сгради
с категории на обитатели „Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на
знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени.
13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за
евакуация.
13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите
схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители
на обекти).

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1

ДНЕВНИК
за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
Дата

Час

Работно място

Отговорник

Подпис

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
ДНЕВНИК
за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители
на обект ....................................., гр. ........................... (наименование на обекта)
№ по Вид на по- Помещение (съоръжение), Заключение за изправ- Фамилия и подпис Забележка
ред жарогаси- в което е монтиран пожа- ност (изправен/неизна лицето, извъртеля
рогасителят
правен)
шило проверката
1
2
3
4
5
6
Забележка. Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това. Проверява се
дали пожарогасителят отговаря на следните условия:
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1. поставен е в съответствие с изискванията
на чл. 23, ал. 2;
2. достъпът до него е безпрепятствен;
3. и нс т ру к ц и и т е за експ лоат а ц и я т а м у с а
четливи;
4. предпазното устройство за предотвратяване
на непреднамерено задействане и пломбите не
са повредени или липсващи;
5. пълен е (чрез претегляне или повдигане);
6. не е видимо повреден, корозирал, изтичащ
или със запушен струйник;
7. показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват или
положение.

б) на местата, където естествената светлина
е недостатъчна, се използват фосфоресциращи
цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.
III. Минимални изисквания към светещите
знаци:
1. Светлината, излъчвана от светещ знак,
трябва да контрастира със средата, в която
е поставен знакът, в съответствие с неговото
предназначение.
2. Светещата област, излъчвана от знака,
с ъ д ърж а п и к т ог ра мат а в ърх у оп р еде лен и я
червен фон.

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 2

Приложение № 6
към чл. 24

Знаци за обозначаване на пожарни хидранти
и пожарни водоеми
Знаците за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми имат правоъгълна
или квадратна форма и бяла пиктограма на
червен фон. Червената част трябва да покрива
най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2
I. Знаци за обозначаване на категорията по
пожарна опасност на помещенията
Знакът „Категория по пожарна опасност“
има правоъгълна или квадратна форма и черен
надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Пожарен хидрант“
Знак „Категория по пожарна опасност“

Знак „Пожарен водоем“
I. Знац и те и сиг на ли те за обозначаване
на пожарни хидранти и пожарни водоеми са,
както следва:
1. Постоянни знаци:
a)  табели;
б) т ра й на марк и ровк а върх у сг ра д и и л и
съоръжения.
2. Специфични знаци – светещи знаци.
II. Минимални изисквания към постоянните
знаци за ПБ:
II.1. Основни характеристики:
a) табелите се изработват от материа ли,
издържащи на удар и на условията на околната среда;
б) размерите, цветовете и фотометричните
черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.
II.2. Условия за използване:
а) табелите се поставят на добре осветени,
лесно достъпни и видими места и на такава
височина и позиция, че да се виждат и разбират лесно;

Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „К АТЕГОРИЯ ПО ПОЖ АРНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – категорията
по пожарна опасност съгласно чл. 8, ал. 2 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, съответно „Ф5А“,
„Ф5Б“, „Ф5В“, „Ф5Г“ или „Ф5Д“.
Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на категорията по пожарна
опасност на помещенията се избират така, че
знаците да се виждат и разбират лесно.
II. Знаци за обозначаване на групата по
пожарна опасност на помещенията
1. Знакът „Място от група „Повишена пожарна опасност“ има правоъгълна форма и
черен надпис на бял фон. Бялата част трябва
да покрива най-малко 50 % от повърхността
на знака.

Знак „Място от група „Повишена пожарна
опасност“
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Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО
ОТ ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖ АРНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – класа по
пожарна опасност съгласно чл. 248, ал. 1 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, съответно „К ЛАС П-I“,
„К ЛАС П-II“, „К ЛАС П-IIa“ или „К ЛАС П-III“.
2. Знакът „Място от група „Експлозивна
опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива
най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Място от група „Експлозивна опасност“
Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО
ОТ ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – експлозивоопасната зона съгласно чл. 268 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, съответно:
– п ри смес на г ори м и газове, пари и л и
аерозол с въздуха – „ЗОНА 0“, „ЗОНА 1“ или
„ЗОНА 2“;
– при смес на горими прахове – „ЗОНА 20“,
„ЗОНА 21“ или „ЗОНА 22“.
Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на групата по пожарна
опасност на помещенията се избират така, че
знаците да се виждат и разбират лесно.

Приложение № 7
към чл. 27, ал. 3
ПРОТОКОЛ
Днес, __________ 20___ г., се извърши обработка с
огнезащитен състав
_______________________________________________________
(описва се видът на огнезащитния състав)
_______________________________________________________
на ____________________________________________________
(изписват се реквизитите, които се обработват)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
на обект: _____________________________________________
(административен адрес)
Огнезащитната обработка се извърши от:
1. _____________________________________________________
_______________________________________________________ .
(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)
2. _____________________________________________________
_______________________________________________________ .
(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)
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Упълномощени представители на:
________________________________________________________
______________________________________________________ .
(юридическо лице, ЕИК, административен адрес)
Огнезащитен състав: ________________________________
_________________________________________________________ ,
(изписва се видът на огнезащитния състав)
притежаващ __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(документи, удостоверяващи съответствието на
продукта съгласно Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с
Постановление № 325 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________ .
Обработката се извърши съгласно технологичните указания на производителя чрез:
_________________________________________________________ ,
(описват се начинът и технологията на
обработка)
след което е постигнат клас по реакция на огън:
1. _______________________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита – клас по реакция на огън)
със срок на годност до _____________________________ ;
(дата)
2. _______________________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита – клас по реакция на огън)
със срок на годност до ______________________________ .
(дата)
ИЗВЪРШИЛИ ОГНЕЗАЩИТАТА:
1. _______________________________________________________
(име, фамилия, подпис, печат на
юридическото лице)
2. _______________________________________________________
(име, фамилия, подпис)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕКТА, ПРИСЪСТВА Л И П РИ ИЗВЪРШ ВА Н ЕТО Н А ОГ Н ЕЗАЩИТАТА:
1. _______________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)
2. _______________________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Протоколът се състави в два екземпляра – по
един за обекта и за изпълнителя.

Приложение № 8
към чл. 68, ал. 1
АКТ
за извършване на огневи работи на временни
места
1. Място на работата: ........................................
...............................................................................
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)
2. Характер на работата: ...................................
...............................................................................
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)
3. Определям ръководител на огневите работи:
...............................................................................
...............................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност)
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4. Определям изпълнител на огневата работа:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение,
организация, адрес)
5. С бригада от: А) .............................................
Б) .............................................
В) .............................................
6. Актът е валиден от ........... ч. на ............. 20... г.
до ........... ч. на ............ 20... г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат,
за осигуряване на безопасното извършване на
огневите работи:
а) преди работа:
1) ...........................................................................
...............................................................................
2) ...........................................................................
...............................................................................
3) ...........................................................................
...............................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите
работи)
б) по време на работа:
1) ...........................................................................
...............................................................................
2) ...........................................................................
...............................................................................
3) ...........................................................................
...............................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите
работи)
в) след работа:
1) ...........................................................................
...............................................................................
2) ...........................................................................
...............................................................................
3) ...........................................................................
...............................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите
работи)
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г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1) ...........................................................................
...............................................................................
2) ...........................................................................
...............................................................................
3) ...........................................................................
...............................................................................
4) ...........................................................................
...............................................................................
(попълва се от издалия акта)
8. Лицето, определено да наблюдава огневите
работи:
...............................................................................
...............................................................................
(име, фамилия) (подпис)
Актът е издаден на ............. 20... г. в ........ ч. във
връзка с чл. 68, ал. 1.
Издал акта: ..........................................................
...............................................................................
(име, презиме и фамилия)
(подпис)
9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите
работи: .................... 20..... г. в ........ ч.
...............................................................................
...............................................................................
(име, презиме и фамилия на
(подпис)
ръководителя на огневите
работи)
Извършена проверка за осигуряване на ПБ след
приключване на огневите работи: ....................
20..... г. в ........ ч.
Изпълнител на огневите работи:
...............................................................................
...............................................................................
(име, фамилия) (подпис)
Ръководител на огневите работи:
...............................................................................
...............................................................................
(име, фамилия) (подпис)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи
и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 9
към чл. 68, ал. 2
ДНЕВНИК
за регистриране на огневи работи в .........................................................................................................
(наименование на обекта)
Акт №,
дата,
година

Място на огнеДата и час на Издал акта за извърш- Ръководител на
Регистрирал акта
вите работи
огневите работи ване на огневи работи огневите работи (име, фамилия, под(цех, апарат,
(от .......... ч.
(длъжност, име,
(длъжност, име, пис; длъжностно лице,
вместимост, индо ........... ч.
фамилия)
фамилия,
извършващо дейностсталация и др.)
на ... 20... г.)
подпис)
та по ПБ)
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Приложение № 10
към чл. 70, ал. 3
ПРОТОКОЛ
за определяне на експлозивната опасност на средата
Пробата е взета в ..... ч. и ... мин. на ..... 20... г.
Място, откъдето е взета пробата: .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(посочва се точното място: помещение, цех, апарат, вместимост и т.н.)
Пробата е взета от:
1. .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност и месторабота, лиценз № ....)
В присъствието на:
2. .............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, представител на търговеца,
.................................................................................................................................................................................
учреждението, организацията, обекта, при вземане на проба от въздуха)
Удостоверяваме, че пробите са взети от посочените по-горе места:
1. ..............................................................................................................
(подпис)
2. .............................................................................................................
(подпис)
Резултати от анализа на въздуха: ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(отразява се измерената концентрация в g/m3 за прахове и % об. за газове и се извършва сравнение за това,
дали същата е най-малко пет пъти под долната концентрационна граница на възпламеняване)
Извършил анализа: ....................................................................................................................../............................
					
(име, презиме, фамилия)				
(подпис)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(прави се заключение за замерената концентрация и дали „може“, или „не може“ да се извършват огневи работи)
.........................................................................................................................................................../............................
		
(лицето, което издава акта за извършване на огневи работи,
(подпис)
				
име и фамилия)
Протоколът е валиден до 2 часа от вземане на пробата.

Приложение № 11
към чл. 75, ал. 1
Височина на м ястото на
извършване на огневите работи спрямо кота терен или
пода на помещението, m
Радиус на зоната, m

От
0
до
1

Над 1
до
2

Над
2
до
3

Над
3
до
4

Над
4
до
6

Над
6
до
8

От
8
до
10

Над
10

5

8

9

10

11

12

13

14

7255

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.;
попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Допуска се да не се разработва част
„Пожарна безопасност“ за сгради от класове
на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4
(жилищни сгради и сгради за обществено
обслужване) със застроена площ до 200 m 2 и
до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както
и за едноетажни производствени, складови и
селскостопански сгради с височина до 8 m и
със застроена площ до 200 m 2 .“

§ 2. В таблица 2 към чл. 8, ал. 2, колона 3
думите „Кислородни станции и уредби“ се
заличават.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В таблица 3:
а) в колони 2 и 3 числото „150“ се заменя
със „180“;
б) в забележките се създава т. 7:
„7. При многоетажни сгради минималната
огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се
определя по колона 10.“
2. В ал. 4, т. 3 и 4 след думите „автоматична
ПГИ“ се добавя „с вода (независимо от това,
дали съгласно приложение № 1 се изисква
такава инсталация)“.
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§ 4. Таблица 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
Клас на функционална
пожарна
опасност
Ф1

Ф1.1

Ф1.2

Ф1.3

Ф1.4

Ф2

Ф2.1

Ф2.2

Ф3

Ф2.3
Ф2.4
Ф3.1

„Таблица 4

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m 2
допустим брой на
надземните етажи
(височина)

степен на огнеустойчивост
I

II

1
6000
4500
2
3000
2250
от 3 до 5 включително (с ви3000
2250
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
3000
2250
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
(при условията на чл. 313)
1
4000
3000
2
2200
2000
от 3 до 5 включително (с ви2200
2000
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
2200
2000
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
1
4000
3000
2
2200
2000
от 3 до 5 включително (с ви2200
2000
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
2200
2000
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
1
4000
3000
2
2200
2000
от 3 до 5 включително (с ви2200
2000
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
2200
2000
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
1
20000
15000
2
10000
7500
от 3 до 5 включително (с ви5000
3750
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
4000
3000
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
1
4000
3000
2
2200
1500
от 3 до 5 включително (с ви2200
1500
сочина до 28 m включително)
над 5 (с височина до 28 m
2200
1500
включително)
с височина над 28 m
2200
HД*
не се ограничава
1
2
от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

20000
10000
7500

15000
7500
4000

III

IV

V

2250
1200
600

600
HД*
HД*

300
HД*
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

1500
1000
800

800
400
HД*

400
200
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*
1500
1000
800

HД*
800
400
HД*

HД*
400
200
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*
1500
1000
800

HД*
800
400
HД*

HД*
400
200
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*
5000
4000
1000

HД*
1000
HД*
HД*

HД*
500
HД*
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*
1500
800
400

HД*
500
HД*
HД*

HД*
200
HД*
HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

5000
4000
1000

1000
500
HД*

500
100
HД*
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Клас на функционална
пожарна
опасност

Ф3.2

Ф3.3

Ф3.4

Ф3.5

Ф4

Ф4.1

Ф4.2
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Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m 2
допустим брой на
надземните етажи
(височина)

степен на огнеустойчивост
I

II

III

IV

V

над 5 (с височина до 28 m
включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

4000

3000

1500

600

400

2

2200

1500

800

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

400

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

8000

3000

1500

800

400

2

4000

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

5000

4000

1500

800

200

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

HД*

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

1

5000

4000

1500

800

400

2

4000

3000

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m
включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 5 се изменя така:
„5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития – Broof(t1), Froof(t1), Broof(t2), Froof(t2),
Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).“
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2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2, а конструктивните
елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост – с клас по реакция на огън не
по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не
е допустима V степен на огнеустойчивост,
носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не понисък от А2, а останалите конструктивни
елементи – с клас по реакция на огън не
по-нисък от C.“
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Отворите в стени и хоризонтални
конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и
други комуникации в сгради от I и II степен
на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък
от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост – с продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с
изключение на тези във външните фасадни
стени) се предвиждат с клас по реакция на
огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни
повърхности по табл. 7, а остъкленията в
пожарозащитни прегради – с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2.“
4. В забележките към таблица 7 т. 3 се
заличава.
5. В ал. 13:
а) в основния текст думата „продукти“ се
заменя с думите „компонентите на системи“;
б) в таблица 7.1 текстът, отнасящ се за
колона „Покриви“, се изменя така:
„

Покриви

С
А2

С
F

А1

F

2000
0,5 m клас А2
без
–
ограничения
без
–
ограничения

“
6. В ал. 14:
а) в основния текст думата „продукти“ се
заменя с думите „компонентите на системи“;
б) в таблица 7.2 текстът, отнасящ се за
колона „Покриви“, се изменя така:
„
А1

F

Покриви А2

F

С

С

без
–
ограничения
без
–
ограничения
2000
0,5 m клас А2

“
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7. В ал. 16 след думата „изпълняват“ се
добавят думите „за покриви“, а думата „покривите“ се заменя със „същите“.
8. В ал. 17, изречение първо след думите
„клас по реакция на огън B
F“ се добавя
„и с огнеустойчивост по табл. 3“.
9. Създава се ал. 20:
„(20) Отворите, през които преминават
т ръбопроводи, възд у хопроводи, кабели и
д ру г и ком у н и к а ц и и п рез п рег ра д и т е по
чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се
уплътняват, без да се намалява нормативната
огнеустойчивост на съответната преграда.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отворите във вертикалните прегради
на пожарния сектор се проектират с обща
площ, която не превишава 25 % от площта
на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради – с обща площ до 10 % от
площта на съответната преграда. Вратите и
капаците за защита на отворите в преградите
се предвиждат с огнеустойчивост ЕI 90 и се
изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите
и капаците се предвиждат самозатварящи
се, а прозорците – неотваряеми.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случай че пожарните сектори са
п ред ви ден и на м яс т о, к ъде т о д ве к ри ла
от една сграда или две отделни сгради се
долепват под ъг ъл, по-ма лък от 135°, за
предотвратяване на разпространението на
огъня между пожарните сектори се спазват
изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашни я т текст на ч л. 17 става
ал. 1, като в нея думите „Местата на преминаване на“ се заменят с „Отворите, през
които преминават“ и след думата „сектори“
се поставя запетая.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Линейните фуги, пресичащи пожароза щ и т н и т е п рег ра д и и п рег ра д и т е на
пожарни сектори, се уплътняват, без да се
намалява нормативната огнеустойчивост на
съответната преграда.“
§ 8. В чл. 18 думата „самоотваряне“ се
заменя със „самозатваряне“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. сгради от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално
всички конструктивни елементи на сградата,
изпълнени от продукти с класове по реакция
на огън В – F; при покривни конструкции,
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изпълнени от продукти с класове по реакция
на огън В – F, брандмауерът се предвижда
на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции,
изпълнени от продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2, брандмауерът
достига до покривното покритие;“.
2. Създава се фиг. 2А:
„

Фиг. 2А“

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една
сграда или две отделни сгради се долепват

ВЕСТНИК
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под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване
на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от
5 m една спрямо друга, мерено от далечните
от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се
предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60,
от строителни продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2 и със защита на
отворите в тях до същата огнеустойчивост
(фиг. 2Б, буква „а“), или
2. ивицата от една от пресичащите се
фасадни стени, разположена на разстояние,
по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от
срещуположната фасадна стена, се предвижда
с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2 и със защита на отворите
в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б,
буква „б“);
3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б,
буква „в“) стрехите в участъците по т. 1 или
2 се изпълняват със същия клас по реакция
на огън и със същата огнеустойчивост както
ивиците в съответствие с приложения детайл
(фиг. 2Б, буква „г“).“
2. Създава се фиг. 2Б:

„

Фиг. 2Б“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и от срещуположната фасадна стена на долепените
сгради или крила от сгради (фиг. 2Б, буква „д“).“
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§ 11. В чл. 48 фиг. 14 се изменя така:

Фиг. 14 “

§ 12. В чл. 53 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се остъкляване без необходимата огнеустойчивост по табл. 3 в участъци
на коридори, както следва:
1. за етажите с директни изходи на кота терен – когато остъкленият участък от коридора
е между два крайни евакуационни изхода и
през него не преминава евакуационният път
от стълбищата;
2. за етажите без директни изходи на кота
терен – когато участъкът от коридора е между две евакуационни стълбища, отделени от
етажното ниво с пожарозащитни стени.“
§ 13. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „предназначени за“ се
заменят с „в които е предвидено поне едно
помещение с възможност за едновременно
пребиваване на“.
2. В т. 2 запетаята след думите „Ф1 – Ф5“
и думите „с изключение на строежите от
подкласове Ф1.3 и Ф1.4“ се заличават.
§ 14. В чл. 110, ал. 5 думата „окомплектувани“ се заменя с „комплектувани“.
§ 15. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 и 3 след думата „етаж“ се
добавят думите „или в гаражна клетка“.
2. В ал. 6 след думата „помещението“ се
добавят думите „и на гаражната клетка“.
3. В ал. 7 думите „(по смисъла на чл. 12,
ал. 1) от V степен на огнеустойчивост, помещения“ се заменят с „(по смисъла на чл. 12,
ал. 1), за които е допустима V степен на огнеустойчивост, за помещения“.
§ 16. В чл. 118, ал. 2 след думите „Допуска
се“ се добавя „при естествено отвеждане на
дима и топлината“.
§ 17. В чл. 119, ал. 2, т. 2 накрая се добавят думите „и от стоманени незащитени
конструкции“.

§ 18. В чл. 120, ал. 3 думите „димен люк с
площ“ се заменят с „димен люк с аеродинамична площ“, а след думите „400 m 2 площ“ се
добавя „или принудителна смукателна ВСОДТ
с кратност на въздухообмена 3 h-1“.
§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. не по-малко от височината от пода до
кота 0,2 m над горния край на най-високо
разположения незащитен отвор към съседно
помещение, но не по-малко от 2 m от найвисоко обитаемата кота в ДУ, и“;
б) в т. 2 думите „спрямо най-ниската кота
на пребиваване на посетители“ се заличават.
2. В забележките към таблица 14 се създава т. 7:
„7. За междинна стойност на височината на
незадимяемата зона y се приема по-голямата
височина, съответно по-голямата аеродинамична свободна площ на димните люкове и
кратност на принудителната вентилация, като
не се допуска интерполация.“
§ 20. В чл. 149, ал. 1 думите „не по-нисък
от С“ се заменят с „не по-нисък от С L“.
§ 21. В чл. 192, ал. 3, изречение второ
думите „Местата на преминаване на“ се заменят с „Отворите, през които преминават“
и след думите „пожарозащитни прегради“ се
поставя запетая.
§ 22. В чл. 193, ал. 1, т. 12 означението
„Ф5.2“ се заменя с „Ф5.4“.
§ 23. В таблица 19 към чл. 199, ал. 1 се
създава т. 8:
„
8. Гаражи без автоматична спринклерна или дренчерна инсталация

2

2,5

“
§ 24. В чл. 207 се създава ал. 3:
„(3) По време на изпълнението на строежи с
височина над 50 m за всеки етаж се осигурява
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водоснабдяване за пожарогасене в продължение на 1 час. Инсталациите се проектират
зонирани посредством подвижни или стационарни мото- или електропомпи, свързани с
резервоари за неприкосновен противопожарен
запас от вода и сухотръбия с тръби с диаметър
най-малко два цола, с изводи със спирателни
кранове и съединители тип „щорц“ на всеки
етаж от съответната зона, при спазване на
следните изисквания:
1. максималната височина на всяка от
зоните на инсталацията е 30 m;
2. минималното налягане във всеки извод
на инсталацията е 3 bar;
3. минималният разход на вода за всеки
етаж е 5 l/s;
4. задействането на помпите се осъществява ръчно от нивото на прилежащия терен
съобразно зоната на пожара;
5. на нивото на прилежащия терен се
предвижда възможност за свързване на противопожарен автомобил към зонираните сухотръбни инсталации посредством колектор
със спирателни кранове, комплектуван със
съединители тип „щорц“ с диаметър 75 mm.“
§ 25. В чл. 210 текстът след думата „поддържане“ до края се заличава.
§ 26. В чл. 211, ал. 1 думите „в складове
за ЛЗТ и ГТ, в предприятия на химическата
промишленост за втечнени и сгъстени горими газове и др.“ се заменят с „в складове за
ЛЗТ, ГТ и ГГ и в предприятия на химическата
промишленост“.
§ 27. В чл. 220, ал. 3 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 28. В чл. 274 в примерната маркировка за
съоръженията, предназначени за експлоатация
в експлозивоопасна атмосфера, означението
„Ga“ се заменя с „Gb“.
§ 29. В чл. 312, ал. 1 думата „строежи“ се
заменя със „сгради“.
§ 30. В чл. 323 думите „по чл. 320“ се заменят със „за противопожарни и аварийноспасителни цели“.
§ 31. В чл. 325, ал. 2 се създава т. 4:
„4. отворите на разстояние, по-малко от
1,5 m от габаритите на зоната, се защитават
чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост
най-малко EI 30.“
§ 32. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 думите „EI 30“ се заменят
с „EI 90“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) По фасадите на строежи с височина
над 28 m не се допуска полагане на покрития
с класове по реакция на огън B, C, D, E и F, с
изключение на топлоизолационните продукти
по ал. 1 и 2.“
§ 33. В чл. 356, изречение първо думите
„REI (EI) 150“ се заменят с „REI (EI) 120“.
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§ 34. В чл. 360 думите „REI (EI) 150“ се
заменят с „REI (EI) 120“.
§ 35. В глава четиринадесета „ПОЖАРНА
БЕЗОП АСНОС Т Н А ЕЛЕК Т РОСИ ЛОВИ
УРЕДБИ“ заглавието на раздел ІІІ се изменя
така:
„Раздел ІІІ
Вътрешноцехови трансформаторни постове и
трансформаторни подстанции“.
§ 36. В чл. 382 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.
2. В ал. 2, изречение първо означението
„REI“ се заменя с „EI“.
3. В ал. 3 след означението „REI“ се добавя „(EI)“.
§ 37. В чл. 391 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се разрешава въздушни линии с
напрежение, по-голямо от 1000 V, да преминават над сгради с покривни конструкции или
покривни покрития, изпълнени от продукти
с класове по реакция на огън В, С, D, E и F,
както и над помещения от категория Ф5А и
Ф5Б, пожароопасни и взривоопасни външни
съоръжения.“
§ 38. В чл. 392 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „Минималните разстояния от“ се добавя „вертикалната
равнина, преминаваща през оста на“ и след
думите „над 1000 V“ се поставя запетая.
2. В антетката на таблица 38 след думите
„Минимално разстояние в m от“ се добавя
„вертикалната равнина, преминаваща през
оста на“ и след думата „линия“ се поставя
запетая.
§ 39. В чл. 395, ал. 2 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 40. В чл. 400 т. 8 се изменя така:
„8. строежът (или частта от него съгласно
чл. 12, ал. 1) може да не се приравнява към
категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е
изпълнено поне едно от следните условия:
а) строежът не е приравнен към категории
Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в него няма
помещения от категория Ф5Г;
б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г не превишава
25 % от площта на всички помещения (и не
повече от 5000 m 2) и помещенията от категории
Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации
за автоматично пожарогасене.“
§ 41. В таблица 40 към чл. 408, ал. 2, поредни номера 5 и 6 думите „втечнени газове“
се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 42. В чл. 409, ал. 1 думите „втечнени газове“ се заменят с „втечнени горими газове“.
§ 43. В чл. 419 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „EI (REI) 150“ се заменят
с „EI (REI) 180“.
2. В ал. 2 думите „Местата на преминаване
на“ се заменят с „Отворите, през които преминават“ и след думата „стените“ се поставя
запетая.
§ 44. В чл. 449 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „не по-нисък от А2“ се
заменят с „не по-нисък от А2 L“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Топлоизолацията на тръбопроводите за
ЛЗТ, ГТ и ГГ, разположени извън сградите, в
откритите инсталации и съоръжения, може да
се изпълнява от строителни продукти с клас
по реакция на огън BL или С L , като през 50 m
тя се прекъсва със зони с дължина най-малко
3 m, изпълнени от строителни продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2 L .“
§ 45. В чл. 467 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „с клас по
реакция на огън най-малко C“ се заменят със
„с клас по реакция на огън най-малко C L“.
2. В изречение второ думите „с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2“ се заменят
със „с клас по реакция на огън не по-нисък
от А2 L“.
§ 46. В чл. 468 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кислородните станции се проектират на
открито или като едноетажни самостоятелни
сгради от I и II степен на огнеустойчивост
и се приравняват към категория по пожарна
опасност Ф5Д. При определяне на максимално
допустимите застроени площи между брандмауерите и на разстоянието от кислородните
станции до съседни строежи кислородните
станции се приравняват към категория по
пожарна опасност Ф5Б.“
§ 47. В чл. 469 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кислородните разпределителни уредби
и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна
опасност Ф5Д. При определяне на максимално
допустимите застроени площи между брандмауерите, на етажността и на разстоянието
от кислородните разпределителни уредби и
станциите за пълнене на кислородни бутилки
до съседни строежи кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на
кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б. Кислородните разпределителни уредби се проектират в
сгради от I или II степен на огнеустойчивост.“
2. В ал. 2 след думите „помещения или
пристройки“ се добавя „с площ не по-голяма
от 100 m 2 “.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Пок рити ята по стените, таваните
и подовете на кислородните станции, на
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кислородните разпределителни уредби и на
станциите за пълнене на кислородни бутилки
се изпълняват от продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2 (А2 fl).“
§ 48. В чл. 470 ал. 3 се изменя така:
„(3) Криогенни съдове за втечнен кислород може да се проектират на открито на
площадка с настилка от продукти с клас по
реакция на огън А1 при спазване на следните минимални разстояния:
1. до сгради с конструктивни елементи
с клас по реакция на огън не по-нисък от
А2 – 5 m;
2. до сгради извън тези по т. 1 – 15 m;
3. до лечебни заведения от подклас Ф1.1 и
до сгради, в които е предвидено най-малко
едно помещение за едновременно пребиваване
на повече от 50 души – 15 m;
4. до oткрити и закрити складове за горими материали – 15 m;
5. до надземни резервоари за втечнен водород – 22,5 m;
6. до надземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или
ГГ (с изключение на тези по т. 5) – 15 m;
7. до подземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или
ГГ – 5 m;
8. до тръбопроводи, арматура и предпазни
устройства за ЛЗТ, ГТ и ГГ – 5 m;
9. до вертикалната равнина, преминаваща
през оста на крайния проводник на въздушни
линии:
a) с напрежение до 1000 V – 5 m;
б) с напрежение над 1000 V – 15 m.“
§ 49. В чл. 471 думите „пълнене на бутилки“
се заменят с „пълнене на кислородни бутилки“.
§ 50. В чл. 472 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след числото
„4000“ се добавя думата „бутилки“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Разрешава се проектирането на станции
за пълнене на кислородни бутилки в помещения с пълначни стендове за други негорими
(инертни) газове.“
§ 51. В ал. 1 на чл. 489 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Застроената
площ меж ду брандмауерите и етажността
на сградите“ се заменят със „Застроената
площ между брандмауерите, етажността и
височината на сградите“.
2. В т. 3 думите „и за сгради“ се заменят
с „и за едноетажни сгради с височина не
повече от 8 m“.
§ 52. В чл. 566, ал. 6 думите „ал. 1“ се
заменят с „ал. 3, 4 и 5“.
§ 53. В чл. 574 думите „разливането на
ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „изтичането на ЛЗТ,
ГТ и ГГ“.
§ 54. В таблица 55 към чл. 584 се правят
следните изменения:
1. В пореден номер 2, колони 2 и 3 думата
„сферични“ се заменя с „подземни“.
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2. Поредни номера 4 и 5 се изменят така:

4. Група надземни резервоари (сферични/ Група надземни резервоари (сферични/
хоризонтални) за втечнени горими газове хоризонтални) за втечнени горими газове
с вместимост до 6000/4000 m 3
с вместимост до 6000/4000 m 3

30

5. Група надземни резервоари за втечнени Група подземни резервоари за втечнени
горими газове
горими газове

10

“
§ 55. В чл. 594 след думите „I категория“ се
поставя запетая и се добавя „както и от местата за престой на автомобилни и железопътни
цистерни“.
§ 56. В таблица 64, пореден номер 2, колона
2 навсякъде думата „пожароустойчивост“ се
заменя с „огнеустойчивост“.
§ 57. В чл. 612, ал. 6 думите „помещенията
от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4 и Ф4.2“ се заменят с „помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2,
Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.2“.
§ 58. В чл. 631, ал. 1 думите „разстоянията
по табл. 67“ се заменят с „разстоянията по т. I
от табл. 67“.
§ 59. В чл. 636 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Разрешава се проектирането на газоснабдителни станции за природен газ, изградени
като модулни, затворени съоръжения с бутилкови групи за природен газ с общ геометричен
обем до 10 m 3.
(5) Минималните разстояния от модулни
газоснабдителни станции за природен газ по
ал. 4 до сгради и съоръжения, разположени на
територията на автоснабдителната станция,
както и до съседни сгради и съоръжения се
определят при спазване изискванията на този
раздел, като те се увеличават с 25 %.“
§ 60. В чл. 640 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешава се на територията на комплексните автоснабдителни станции да се
проектират един модул за светли горива,
един модул за пропан-бутан и един модул за
природен газ в обем и количества при условията
на чл. 624, 631 и 636.“
2. В таблица 69, пореден номер 5, колона 8
знакът „–“ се заменя с числото „10“.
§ 61. В чл. 653, ал. 4 думите „REI (EI) 150“
се заменят с „REI (EI) 120“.
§ 62. В чл. 658 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „самоотварящи“ се заменя
със „самозатварящи“.
„
а) закрити трансформатор- на плони площадки и уредби за щадка/
високо напрежение/Ф5.1
уредба

„

2. В ал. 2 думата „Атоматичните“ се заменя
с „Автоматичните“.
§ 63. В допълнителната разпоредба се създава т. 24:
„24. „Кислородна станция“ е инсталация
за разделяне на въздуха по криогенен или
некриогенен метод.“
§ 64. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В пореден номер 1.18, колона 2 думите
„категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б
и Ф5В“ се заменят с „категория по пожарна
опасност Ф5В“.
2. В пореден номер 1.19, колона 4 думите
„За машина, съоръжение, работно място – локално (автоматично или ръчно)“ се заменят със
„С площ, по-голяма от 1000 m 2 – автоматично“.
3. В пореден номер 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „гаражи и хангари от
подклас Ф5.2“.
4. В пореден номер 2.1 колона 2 се изменя
така:
„Сгради на централните и териториалните администрации (на Народното събрание,
Президентството, Министерския съвет, на министерствата и техните регионални структури,
на държавните агенции и техните регионални
структури, на областните и общинските администрации), сгради на съда, прокуратурата и
други административни сгради на съдебната
власт.“
5. В пореден номер 2.14, колона 2 думите
„Студия – от подклас Ф4.2:“ се заменят със
„Студия без предвидени места за публика – от
подклас Ф4.2:“.
§ 65. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2,
пореден номер І „Производства и производствени помещения, съоръжения, инсталации
и свободна дворна площ“ се правят следните
изменения:
1. Пореден номер 43 се заличава.
2. В пореден номер 68 буква „а“ се изменя
така:

2ABC

2

1

3. В пореден номер 94, колона 9 думите „1 – тежък тип“ се заличават.
4. Пореден номер 95 се изменя така:
95.

Навеси за селскостопанска техника/Ф5.4

500 m 2

2 АВС 2 АВС

“

1 – тежък тип

“

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

§ 66. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1,
т. 2.2.5 след думите „водните количества“ се
поставя запетая и се добавя „инсталации за
пожарогасене по време на изпълнението на
строежа“.
§ 67. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4
се правят следните изменения:
1. В пореден номер 1.1, колона 4 числото
„330“ се заменя с „240“.
2. В пореден номер 1.2, колона 4 числото
„36“ се заменя с „30“.
3. В пореден номер 1.3, буква „б“, колона 4
числото „300“ се заменя с „240“.
4. В пореден номер 2.1, колона 4 числото
„300“ се заменя с „240“.
5. В пореден номер 2.4, буква „б“, колона 4
числото „300“ се заменя с „240“.
6. Забележката към приложението се заличава.
§ 68. Думите „Приложение № 9 към чл. 122,
ал. 3“ се заменят с „Приложение № 9 към
чл. 123, ал. 4“.
Министър на вътрешните работи:
Йордан Бакалов
Министър на инвестиционното проектиране:
Екатерина Захариева
7254

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 11 от
2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.; бр. 18, 85 и 103
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.; изм.,
бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.;
изм., бр. 92 от 2013 г.; доп., бр. 105 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 24 и 36 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 47 се създават ал. 8, 9, 10 и 11:
„(8) До края на приема на заявления за
плащане за кампания 2015 г. съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от
2009 г.) земеделските стопани имат право да
изменят представения петгодишен план за
минимум четириполно сеитбообращение по
ал. 1, т. 1 в частта на планираните култури и
да извършат съответстващите промени в плана
за балансирано торене (плана за управление
на хранителните вещества) по ал. 1, т. 2. Изменените планове следва да са заверени от
дипломиран агроном.
(9) Изменение на петгодишния план за минимум четириполно сеитбообращение се допуска единствено в частта относно планираните
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култури. Номерата на парцелите в изменения
план следва да бъдат идентични с номерата
на парцелите в първоначално одобрения план.
(10) След приключване на кампанията за
прием на заявления през 2015 г. няма да бъдат
допускани и приемани изменения в петгодишните планове за минимум четириполно сеитбообращение и земеделските стопани следва
да изпълняват последно предоставения пред
ДФЗ – РА план.
(11) Изменените петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение и план
за балансирано торене (план за управление
на хранителните вещества) се прилагат към
заявлението за плащане през кампания 2015 г.
заедно с копие от дипломата на агронома, който
е заверил плановете.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Васил Грудев
7261

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за
прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „по чл. 4, т. 2, 3
и 4“ се заменят с „по чл. 4, т. 2 и 4“.
§ 2. В чл. 9, ал. 3 думите „по чл. 4, т. 2 и 3“
се заменят с „по чл. 4, т. 2, 3 и т. 4, буква „в“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 8:
„8. идентичност на кампанията и на популяризираните пчелни продукти – разходи за
дизайн на опаковка и изработка на опаковки.“
§ 4. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разходите по ал. 1 се финансират в
рамките на лимити, съответстващи на цените
за лабораторни изследвания на пчелен мед,
определени по показателите по чл. 39, т. 1.4
от Ценоразписа за платените услуги, които
извършва Българската агенция по безопасност
на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона
за Българската агенция по безопасност на
храните.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „пакети пчели (голи
роеве) и/или“ се заличават;
2. В ал. 2, т. 1 след думите „с дебелина на
стените“ се добавя „минимум“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „пакети пчели (голи роеве)
и/или“ се заличават;
б) в основния текст на т. 2 думите „пакети
пчели (голи роеве) и/или“ се заличават.
§ 6. В чл. 32, ал. 1 накрая след думите „цялата инвестиция и/или разход“ се добавя „по
всяка от дейностите на мерките на програмата“.
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§ 7. В чл. 38, ал. 2 се създава т. 4:
„4. е свързано с отказ за извършване на всички или част от разходите/инвестициите по подписан договор в случай, че това не се дължи на форсмажорни обстоятелства.“
§ 8. В чл. 41 се създава ал. 3:
„(3) При установяване на неизпълнение на всички или част от разходите/инвестициите по
подписан договор, извън случаите на форсмажорни обстоятелства, бенефициентът се лишава от
право на кандидатстване за следващата календарна година по съответния разход/инвестиция.“
§ 9. В т. 4 от допълнителните разпоредби думите „член 193 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета“ се заменят с „член 60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета“.
§ 10. Приложение № 3 към чл. 30, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 30, ал. 3
Критерии за оценка на заявления по мярка Г: „Мерки за подкрепа на подновяването на
пчелните кошери в Европейския съюз“
Предмет на
оценяване

Информация от

Критерий

1. Кандидат по мяр- ИСА К – п ред ходни кан ди датст вани я по – Не е кандидатствал до
ка Г на НПП
НПП
момента по НПП
2. Кандидат по мяр- Документ за завършено средно или висше – Квалификация в областка Г на НПП
образование с положен изпит по пчеларство та на пчеларството
или завършено обучение минимум 30 часа
при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално
обучение, приложен към заявлението, доказващ наличие на квалификация в областта
на пчеларството

Брой
точки
20 т.

10 т.

3. Кандидат по мяр- ИСА К – п ред ходни кан ди датст вани я по – К а н д и дат ът е извър ка Г на НПП
НПП
шил разходите по всички
сектори от договорирана
финансова помощ за предходни години по НПП

10 т.

4. Финансовата помощ ИСАК – заявление
е насочена към Северозапа ден стат ист ически район (NUTS 2)

– Инвестицията по заявлението за подпомагане се
реализира на територията на административна
област в Северозападен
статистически район

10 т.

5. Кандидат по мярка Г на НПП

– Кандидатства едновременно за кошери и отводки/рояци

10 т.

6. Кандидат по мяр- Анкетна карта за регистрация като земе- – Кандидатът е регистрика Г на НПП
делски производител
ран земеделски производител за повече от 1 година, считано към датата
на кандидатстване

15 т.

ИСАК – заявление

7. Кандидат по мярка Г Удостоверение за регистрация или прере- – К а н д и дат ът и ма м и- 10 т.
на НПП
гистрация по Наредба № 27 от 2002 г. на нимум три години опит
пчелин, собственост на кандидата, и/или като пчелар, считано към
ИСАК – справка в Регистър на пчелините на датата на кандидатстване
БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска
дейност и служебна бележка за съответните
години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или
граждански договори за извършена работа
като пчелар и заверени от съответната ТД
на НАП годишни данъчни декларации за
съответните предходни години, доказващи
три години опит като пчелар
Забележка. Класирането се извършва за всяка дейност по мярка Г, включена в заявлението за подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.“
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§ 11. В приложение № 5 към чл. 23, ал. 1, в края на раздел ІІІ – „Декларации от кандидата“,
Таблицата за допустимите инвестиции. Популяризиране на българските пчелни продукти, в
това число и произведени по биологичен начин се изменя така:
„Таблица за допустимите инвестиции
Мярка А, Дейност I: Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин
УРН:

УИН:

Вид на инвестицията

Описание
на разхода

Заявено
количество

1

2

3

Заявена еди- Заявена единична цена
нична цена с
без ДДС (лева) ДДС (лева)
5

I. Разходи за организиране и п ровеж да не на
изложения, мероприятия,
пресконференции, панаири и др.

II. Рек лама в печат н и
издания
III.Интернет, телевизион на и ра д иор ек ла ма ,
включително разходи за
изработване на клипове,
филми и други аудио-визуални средства
IV. Дизайн, изработване,
отпечатване и разпространение на информационни материали
V. Разходи за лица, наети
по граждански договор, и
командировъчни разходи

VI. Изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти

VII. Дизайн и изработка
на опаковки

1. Общо разходи
2. Разходи за у правление – (10 %)
3. Измерване на резултатите от дейностите (3 %)
Общ размер на инвестицията, лева (1+2+3)
*Допустим за финансиране е разходът за невъзстановим ДДС.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.“

6

Обща сума
без ДДС
(лева)

Обща сума
с ДДС
(лева)

7

8
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§ 12. В приложение № 5а се правят следните изменения:
1. В раздел ІІІ – „Действащи мерки и дейности по Националната програма по пчеларство“,
т. 8 „Кандидатствам за:“ се правят следните изменения:
а) Таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата се изменя така:
„Таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата
Препарат

1

Брой пчелни семейства,
които ще се третират
в т.ч. на- в т.ч.
общо
лични
нови
2

3
4
Пролетно третиране

Ед. цена за третиране на 1 пчелно семeйство
(в лева)
без ДДС
5

Обща стойност
на инвестицията
(в лева)

с ДДС без ДДС
6
7=2*5

с ДДС
8=2*6

Варостоп-ленти – с активно в-во
флуметрин
Екостоп-плочки – с активно в-во
тимол и ментово масло
Перицин (3,2 %) – с активно в-во
кумафос
Чекмайт плюс-ленти – с активно
в-во кумафос
Байварол-ленти – с активно в-во
флуметрин
Варотом-ленти – с активно в-во
тау-флуваланат
Фурмитом (плочки) – с активно
в-во мравчена киселина
Апилайф вар (ленти) – с активно
в-во тимол, камфор, ментол
Апигард гел – с активно в-во тимол
MASQ – с активно в-во мравчена
киселина
Есенно третиране
Варостоп-ленти – с активно в-во
флуметрин
Екостоп-плочки – с активно в-во
тимол и ментово масло
Перицин (3,2 %) – с активно в-во
кумафос
Чекмайт плюс-ленти – с активно
в-во кумафос
Байварол-ленти – с активно в-во
флуметрин
Варотом-ленти – с активно в-во
тау-флуваланат
Фурмитом (плочки) – с активно
в-во мравчена киселина
Апилайф вар (ленти) – с активно
в-во тимол, камфор, ментол
Апигард гел – с активно в-во тимол
MASQ – с активно в-во мравчена
киселина
ОБЩО лв. (без/със ДДС)

Колони 6 и 8 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.
Kолони 6 и 8 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.
___________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
“
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б) Таблица по мярка Г се изменя така:
„Таблица по мярка Г:
Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Общността, Дейност 1, Дейност 2
и Дейност 3

Вид на инвестицията

1

Ед. цена за закуЗаявено количество – брой пуване на 1 коОбща стойност
(за дейности 1 и 2 – не шер/отводка/паповече от наличните си кет пчели/пчелни на инвестицията
(в лева)
към момента на кандидатмайки
стване пчелни семейства и
(в лева)
максимум 50)
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
2

3

4

5=2*3

6=2*4

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличаване на пчелина
Лангстрот – Рут комплект (3 корпуса,
дъно, капак, покривна табла, рамки)
Лангстрот – Рут комплект (2 корпуса,
дъно, капак, покривна табла, рамки)
Дадан Блат комплект (плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла,
рамки, дъно, капак)
Дадан Блат комплект (плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла,
рамки, дъно, капак)
Фарар (4 корпуса, дъно, покривна
табла, капак, рамки)
ОБЩО (Дейност 1)
Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства
Отводки
ОБЩО (Дейност 2)
Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки
Пчелни майки
ОБЩО (Дейност 3)
ОБЩО (лв. без/със ДДС за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3)

Колони 4 и 6 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.
Kолони 4 и 6 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.
___________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
“
2. В раздел ІV – „Изисквани документи и специфични декларации“, т. 10 „Специфични документи и декларации по мерки и дейности“ се изменя така:
„10. Специфични документи и декларации по мерки и дейности
Мярка Б: Борба срещу вароатозата
1. Декларирам, че ще закупя заявените препарати от доставчик, с който не сме свързани лица
по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
2. Декларирам, че ще закупя одобрени от Българската агенция по безопасност на храните
препарати за пролетното и/или есенното третиране на пчелните семейства
3. Декларирам, че ще закупя препаратите от лицензирана ветеринарномедицинска аптека
съгл. чл. 377, ал. 2 и чл. 366, ал. 2 ЗВД
4. Декларирам, че за всяко от третиранията по т. 2 ще използвам само един вид препарат за
всички пчелни семейства
5. Декларирам, че ще използвам препарати с различно активно вещество за пролетното и
есенното третиране на пчелните семейства
6. Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай, че в ТДИ
е заявена цена без ДДС)
Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед
1. Декларирам, че анализите ще се извършат в акредитирана за дейността си лаборатория за
извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед

Да

Б/О

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Б/О

Да

Б/О

Да
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Декларирам, че ще извърша анализ на пчелен мед, добит от пчелни семейства, отглеждани
в собствения/те ми пчелин/пчелини, минимум по показателите от 1 до 4 от таблицата по
2.
мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед,
за всяка от изследваните проби от партидите си пчелен мед
Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай, че в ТДИ
3.
е заявена цена без ДДС)
Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз
Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на
пчелина
Декларирам, че към момента на кандидатстване не притежавам повече от 150 броя пчелни
1.
семейства включително
Декларирам, че заявените за закупуване кошери са нови и с модел, комплект и материал за
2.
изработка, допустими по Националната програма по пчеларство
Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица
3. по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
Декларирам, че не кандидатствам за закупуване на нови празни кошери по Програмата за
4.
развитие на селските райони по Регламент 1698/2005
5. Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване
Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни програми за
6.
закупуване общо на 150 и повече кошери

С Т Р. 4 3

Да
Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да
Да
Да
Да
Да
Да

___________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

7.

Декларирам, че не извършвам дейности, свързани с производство на кошери

8.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане на
помощта
9. Декларирам, че ще заселя новозакупените кошери с пчелни семейства към датата на
подаване на заявление за плащане
10. Удостоверение за регистрация или пререгистрация по Наредба № 27 от 2002 г. на
пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК – справка в Регистър на пчелините на
БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или
граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД
на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи
три години опит като пчелар (приложими във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)
11. Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложимо във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство
за периода 2014 – 2016 г.)
12. Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай, че
в ТДИ е заявена цена без ДДС)
13. Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална
гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на
квалификация в областта на пчеларството
Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства
1.
2.

3.
4.
5.

Декларирам, че ще закупя отводки от пчелини, регистрирани по реда на чл. 2, ал. 2,
т. 3 от Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни
и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър
Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани
лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода
2014 – 2016 г.
Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане на
помощта
Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване

Да
Да
Да
Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Да
Да

Да
Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни програми
Да
за закупуване общо на 150 и повече отводки/голи роеве

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

6.

БРОЙ 89

Декларирам, че не съм регистриран като производител на пакети (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на
елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър
7. Удостоверение за регистрация или пререгистрация по Наредба № 27 от 2002 г. на
пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК – справка в Регистър на пчелините на
БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или
граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД
на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи
три години опит като пчелар (приложими във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)
8. Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложимо във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство
за периода 2014 – 2016 г.)
9. Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай, че
в ТДИ е заявена цена без ДДС)
10. Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална
гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на
квалификация в областта на пчеларството
Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Да

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

1.

Декларирам, че ще закупя пчелни майки от пчелини, регистрирани по реда на чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на Да
елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър
2. Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани
лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода Да
2014 – 2016 г.
3. Декларирам, че не съм регистриран като производител на пчелни майки съгласно
Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и Да
племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър
4. Запознат съм, че като регистриран по Наредба 47 от 2003 г. производител на отводки
мога да кандидатствам само за закупуване на пчелни майки за подмяна на основните Да Б/О
семейства
5. Удостоверение за регистрация или пререгистрация по Наредба № 27 от 2002 г. на
пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК – справка в Регистър на пчелините на
БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или
граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД Да Б/О
на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи
три години опит като пчелар (приложими във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)
6. Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложимо във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за Да Б/О
условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство
за периода 2014 – 2016 г.)
7. Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай, че Да Б/О
в ТДИ е заявена цена без ДДС)
8. Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчелар- Да Б/О
ство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална
гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на
квалификация в областта на пчеларството
При подаването на заявлението за подпомагане придружаващите го документи следва да бъдат подредени в горепосочения ред.

___________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
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“
Министър:
Васил Грудев
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ДЪРЖАВЕН

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 34 о т 2014 г.; изм., бр. 60
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Финансова помощ по м ярката по
чл. 31, ал. 1 могат да получат:
1. търговски дружества;
2. професионални организации;
3. организации на производители на лозаро-винарски продукти, признати в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета (Регламент (ЕС) № 1308/2013);
4. меж д у п р о ф е сион а л н и орг а н и з а ц и и
по чл. 5 от Закона за виното и спиртните
напитки;
5. държавни органи и институции, чиято
дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.“
§ 2. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а.(1) Организациите на производители по чл. 32, ал. 1, т. 3 се признават, когато
имат не по-малко от 7 членове и всяка година
предлагат на пазара лозаро-винарска продукция на стойност не по-малко от 200 000 лв.
(2) О рг а н из а ц и и т е на п р ои звод и т е л и
кандидатстват за признаване, като подават
в централното управление на ИАЛВ заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАЛВ, към което прилагат:
1. ус т ройс т вен а к т на орга н иза ц и я та,
отговарящ на изискванията на чл. 153 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. доказателства за правилното изпълнение
на своята дейност по смисъла на чл. 154, т. 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013,
включващи:
а) списък на членовете на организацията;
б) последен счетоводен отчет с всички
приложения към него или начален счетоводен баланс;

ВЕСТНИК
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в) счетоводни документи, доказващи годишната стойност на предлаганата на пазара
продукция по ал. 2;
г) декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията.
(3) Изпълнителната агенция по лозата и
виното извършва проверка на заявлението по
ал. 2 в едномесечен срок от подаването му.
(4) Изпълнителната агенция по лозата
и виното извършва проверка за спазване
изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013,
вк лючително на изиск ването по чл. 154,
параграф 1, буква „в“ от същия регламент,
и изготвя предложение до минист ъра на
земеделието и храните за одобрение или
отхвърляне на заявлението.
(5) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за признаване на организацията на производители или за мотивиран
отказ в срока, указан в чл. 154, т. 4, буква
„а“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013, който
започва да тече от датата на подаването на
заявлението.
(6) Изпълнителната агенция по лозата
и виното извършва ежегодни проверки на
признатите организации на производители
съгласно чл. 154, параграф 4, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 1308/2013 и при констатиране на неспазване или нередности по чл. 154,
параграф 4, буква „в“ от същия регламент
предлагат на министъра на земеделието и
храните отнемане на признаването.“
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 44:
„4 4. „Пр о ф е сиона л на орг а н из а ц и я“ е
юридическо лице, регистрирано по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, което
обединява производители или производители
и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на
сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което е
изпълнено поне едно от следните условия:
1. създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;
2. неговите членовете са произвели наймалко 20 % от годишно произведените в
България вина, обект на проекта (вина със
ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).“
Министър:
Васил Грудев
7345
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 401
от 29 септември 2014 г.
за т ърсене и проу чване на твърди горива,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, в площ „Балша и
Балша-изток“, разположена в землищата на
с. Голяновци, с. Драговищица, община Костинброд, Софийска област, с. Балша, с. Доброславци
и с. Житен, Столична община, област София-град
На основание чл. 49, а л. 2, чл. 50, а л. 1,
т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3,
чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 11
от протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 10.09.2014 г. разрешавам на
„МИН Индъстри“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията
под ЕИК 202255425, със седалище и адрес на
управление: София 1618, район „Красно село“,
ж.к. Красно село, бл. 208, вх. 3, ет. 5, ап. 12, да
извърши за своя сметка търсене и проучване
на твърди горива, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства,
в площ „Балша и Балша-изток“, разположена
в землищата на с. Голяновци, с. Драговищица,
община Костинброд, Софийска област, с. Балша,
с. Доброславци и с. Житен, Столична община,
област София-град, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 9,80 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната програма и 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 с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Балша и Балша-изток“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4620720

8491000

2.

4619900

8492925

3.

4619930

8493145

4.

4620245

8493750

5.

4620150

8495000

6.

4618450

8495000

7.
8.
7262

4617740

8491650

4619350

8489940

РАЗРЕШЕНИЕ № 402
от 29 септември 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пладнището“,
разположена в землището на гр. Искър, община
Искър, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 15 от протокол № 36 от 3.09.2014 г. на Министерския съвет разрешавам на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 200602934,
със седалище и адрес на управление – Плевен,
5800, ул. Стара планина 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Пладнището“, разположена в землището на
гр. Искър, община Искър, област Плевен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Пладнището“

ВЕСТНИК
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за 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 проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4729462,61

8581272,28

2.

4728931,83

8581138,01

3.

4729074,08

8581097,37

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Хитрино-4“

4.

4729243,18

8580876,28

Координатна система 1970 г.

5.

4729341,40

8580691,49

6.

4729470,42

7.

4729587,14

8.

4729622,54

9.

4729592,12

10.
7263

4729518,73

Приложение
към т. 3

№

X (m)

8580713,86

1.

4708480

9560650

8580834,12

2.

4708860

9560640

8580925,39

3.

4708640

9561000

8581090,00

4.

4708615

9561130

8581164,57

5.

4708675

9561140

РАЗРЕШЕНИЕ № 403
от 29 септември 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Хитрино-4“,
разположена в землището на с. Сливак, община
Хитрино, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 13 от протокол № 37 от заседанието
на Министерския съвет на 10.09.2014 г. разрешавам на „Автомагистрали – Черно море“ – АД,
Шумен, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 127001597, със седалище
и адрес на управление – Шумен 9700, община
Шумен, област Шумен, ул. Алеко Константинов
8, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Хитрино-4“, разположена в землището на
с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,16 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

Y (m)

6.

4708526

9561330

7.
7264

4708400

9561080

РАЗРЕШЕНИЕ № 404
от 29 септември 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Хитрино-3“,
разположена в землището на с. Сливак, община
Хитрино, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 12 от протокол № 37 от заседанието
на Министерския съвет на 10.09.2014 г. разрешавам на „Автомагистрали – Черно море“ – АД,
Шумен, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 127001597, със седалище
и адрес на управление – Шумен 9700, община
Шумен, област Шумен, ул. Алеко Константинов
8, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Хитрино-3“, разположена в землището на
с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,19 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

С Т Р.
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4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за 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 проучване с титуляра.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Хитрино-3“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4709500

9561715

2.

4709640

9561825

3.

4709250

9561950

4.

4708670

9561830

5.
7265

4709100

9561580

РАЗРЕШЕНИЕ № 405
от 1 октомври 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Калабак“, разположена в землищата на селата
Белополци и Бубино, община Ивайловград, област Хасково, селата Багрилци, Бараци, Горна
кула, Джанка, Доборско, Долна кула, Златолист,
Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино,
Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал,
община Крумовград, област Кърджали, и селата
Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, община
Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 28 от протокол № 38 от
заседанието на Министерския съвет на 17.09.2014 г.
разрешавам на „Зеленрок“ – ЕООД, Софи я,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202531553, със седалище и адрес
на управление – София 1504, Столична община,
район „Оборище“, ул. Сан Стефано 17, ет. 3, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, в площ „Калабак“, разположена в зем-

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

лищата на селата Белополци и Бубино, община
Ивайловград, област Хасково, селата Багрилци,
Бараци, Горна кула, Джанка, Доборско, Долна
кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци,
Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало,
Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари
чал, Хисар и Чал, община Крумовград, област
Кърджали, и селата Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, община Момчилград, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 191 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване 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 с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Калабак“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4538676

9431015

2.

4543149

9445244

3.

4536591

9447981

4.

4536655

9445153

5.

4534324

9446986

6.

4533242

9447139

7.

4533238

9447734

8.

4534289

9448424

9.

4527211

9451003

10.

4527219

9443673

11.

4531183

9441366

12.

4531943

9436671

13.

4529895

9430240

14.

4530620

9430167

15.

4535044

9430477

16.
7266

4535548

9432315

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-769
от 6 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е напълно унищожено:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
явор (Acer sp.), намиращо се до Етрополския манастир „Св. Троица“ в землището на с. Рибарица,
община Етрополе, Софийска област, обявено с
постановление № 2775 от 11.03.1949 г. на Министерството на горите. Заведено е в Държавния
регистър под № 323.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вл. Дончев
7259
ЗАПОВЕД № РД-770
от 6 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е невъзстановимо увредено:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида софора (Sophora Japonica L.), намиращо се
в градина „Национална художествена галерия“,
гр. София, област София-град, обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на
горите и опазване на природната среда. Заведено
е в Държавния регистър под № 652.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вл. Дончев
7260

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-702
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда и във връзка с параграф единствен от
заключителната разпоредба на Постановление
№ 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския
съвет за приемане на Наредба за задължително
застраховане на работниците и служителите за

ВЕСТНИК
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риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46
от 2007 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане
през 2015 г. съгласно приложение, съставляващо
неразделна част от тази заповед.
Министър:
Й. Христосков
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм
по икономически дейности
за прилагане през 2015 г.

Икономическа дейност

Код по
КИД - 2008

ДЪРЖАВЕН

№ по ред
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Коефициент на
трудов
травматизъм
(Ктт)

1

2

3

4

1. Добив на метални руди

07

8.20

2. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

4.59

3. Производство на основни
метали

24

3.04

4. Воден транспорт

50

2.44

5. Производство на превозни
средства, без автомобили

30

2.34

6. Добив на въглища

05

2.26

7. Строителство на съоръжения

42

2.04

8. Събиране и обезвреждане
на отпадъци; рециклиране
на материали

38

1.95

9. Ремонт и инсталиране на
машини и оборудване

33

1.79

10. Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
производство на изделия от
слама и материали за плетене

16

1.69

11. Горско стопанство

02

1.64

12. Сухопътен транспорт

49

1.55

13. Производство и разпределение на елек т ри ческа и
топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.46

14. Производство на химични
продукти

20

1.33

15. Специализирани строителни
дейности

43

1.30

16. Пощенски и куриерски дейности

53

1.27

17. С к ла д и ра не на т овари и
спомагателни дейност и в
транспорта

52

1.25

С Т Р.
1
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18. Добив на неметални материали и суровини

08

1.23

19. Производство на метални
изделия, без машини и оборудване

25

1.22

20. Строителство на сгради

41

1.14

21. Производство на мебели

31

1.12

22. Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини

23

1.05

23. Съби ране, п речист ване и
доставяне на води

36

1.05

24. Производс т во на хар т и я,
картон и изделия от хартия
и картон

17

1.04

25. Производст во на текст и л
и изделия от текстил, без
облекло

13

1.00

26. Спомагателни дейности в
добива

09

1.00

27. Производство на машини и
оборудване, с общо и специално предназначение

28

0.99

28. Производство на изделия от
каучук и пластмаси

22

0.98

29. Далекосъобщения

61

0.95

30. Артистична и творческа дейност

90

0.93

31. Производство, некласифицирано другаде

32

0.91

32. Дейности на екстериториални организации и служби

99

0.88

33. Производство на напитки

11

0.87

34. Добив на нефт и природен газ

06

0.83

35. Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и
отдих

93

0.82

36. Производство на електрически съоръжения

27

0.80

37. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни
дейности

01

0.80

38. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

0.77

39. Производство на тютюневи
изделия

12

0.77

40. Т у рис т и ческ а а г ен т ск а и
операторска дейност; други
дейности, свързани с пътувания и резервации

79

0.71

41. Социална работа без настаняване

88

0.69

Среден коефициент на трудов травматизъм за
страната Ктт = 0,68
7249
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-324
от 21 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2015 г., както следва:
1. За поток „Изпращания” – 220 000 лв.
2. За поток „Пристигания” – 370 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2015 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания” – 10 600 000 лв.
2. За поток „Пристигания” – 5 300 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2015 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за
2015 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
		 а) изпращания – държава членка на
получаване;
		 б) пристигания – държава членка на
изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
		 а) произход (при изпращания);
		 б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
За председател:
Д. Янчева
7326

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 21 октомври 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общински съвети управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна
в персонален и числен състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Плевен, област Плевен (ДВ, бр. 18
от 2012 г.), като освобождава Милка Цветанова
Якова – председател на местната комисия, и утвърждава Велислава Тончева Величкова – за нов
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ДЪРЖАВЕН

председател на същата. Промяната е предложена
с Решение № 1236, прието с протокол № 50 от
25.09.2014 г. на Общинския съвет – гр. Плевен.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Белослав, област Варна (ДВ, бр. 7
от 2012 г.), като освобождава Даниела Михалева
Йорданова – председател на местната комисия,
и утвърждава Донка Ангелова Монева – за нов
председател на същата. Промяната е предложена
с Решение № 421, прието с протокол № 34 от
17.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Белослав.
Новоутвърдените председатели на местните
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и подписват протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.
Председател:
Д. Иванов
7272

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3345-П
от 20 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1574 от 19.05.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 45 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3204 от 20.10.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Видин,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10971.511.861 с площ 15 188 кв. м, намиращ се в
гр. Видин, кв. Западна складова зона, местност
Алимана, община Видин, област Видин, ведно
с построената в него сграда с идентификатор
10971.511.861.1, на един етаж, със застроена площ
472 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 422 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова
7287
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РЕШЕНИЕ № 3346-П
от 22 октомвмри 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1581 от 30.06.2014 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 58 от 2014 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3209 от 22.10.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Мон тана, п редставл яващ: позем лен имо т с
идентификатор 48489.11.568, с площ 335 кв. м,
намиращ се на ул. Княз Александър Батенберг 3,
гр. Монтана, община Монтана, област Монтана
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 71 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 50 0 0 л в. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
20-ия ден считано от датата на обнародване на
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решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7327
РЕШЕНИЕ № 3347-П
от 22 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1580 от 30.06.2014 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 58 от 2014 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3210 от 22.10.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Монтана, представляващ: урегулиран поземлен
имот ХХІІ-502 с площ 1230 кв. м, намиращ се на
ул. Димитър Благоев 10, гр. Брусарци, община
Брусарци, област Монтана, ведно с построената в него сграда – склад със застроена площ
420 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 21 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъп ка на на д да ва не – 10 0 0 л в. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7328

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-32
от 8 октомври 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
с. Дебелт, община Средец, област Бургас.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
ка даст ра лните регист ри, е „Инвестиционно
проектиране“ – ЕООД, вписано в регист ъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16
от 1.03.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
7269
ЗАПОВЕД № РД-16-33
от 8 октомври 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
гр. Цар Калоян (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № РД-18-46 от 29.09.2005 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра), с. Езерче и с. Костанденец, община
Цар Калоян, област Разград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
ка даст ра лните регист ри, е „Инвестиционно
проектиране“ – ЕООД, вписано в регист ъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16
от 1.03.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Разград, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
7270
ЗАПОВЕД № РД-16-34
от 8 октомври 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на
район „Красно село“, Столична община, област
София (столица).
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадаст ъра; „Сървей г ру п“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, и района.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
7271

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1460
от 10 октомври 2014 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 № 570 от
11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 25.11.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с ид. 68134.1385.2235
в У ПИ (за ОЖС, админист ративен цент ър,
ОДЗ, магазини и др.), кв. 60, м. Бул. Ломско
шосе, ул. Явор 4, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
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2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 21.11.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7229
РЕШЕНИЕ № 1461
от 10 октомври 2014 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 № 570 от
11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 2 4.11.2014 г. в 14 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на магазин № 5,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 53, вх. В, ет. 1,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 за закупуване на тръжна документация – до 20.11.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч., и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7230
РЕШЕНИЕ № 1462
от 10 октомври 2014 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 реши:
1. На 26.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ателие № 10, бул. Ал.
Дондуков-Корсаков 66, вх. А, обобена част от
„Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Оборище“, София, с право на собственост върху 0,336 % ид. части от дворно място.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 24.11.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръж ната документаци я – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7231
РЕШЕНИЕ № 1463
от 10 октомври 2014 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 № 362 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. На 25.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525,
528, к в. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 303 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 21.11.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7232
РЕШЕНИЕ № 1464
от 10 октомври 2014 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 № 423 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 24.11.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот № 111010
(бивша почивна база), с. Бързия, м. Пръшковица,
община Берковица, обособена част от „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 123 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 20.11.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7233
РЕШЕНИЕ № 1465
от 10 октомври 2014 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 № 543 от
24.07.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 26.11.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ V-1029 (за
трафопост и обществено обслужване), кв. 22,
ж.к. Левски – зона В, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 104 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация 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 24.11.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7234

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 41-45
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ и чл. 84, ал. 1 и 2 ЗКН Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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Одобрява изменение на ПУП – ПЗ за УПИ I,
в кв. 1 по плана на Приморски парк, ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас, с който
се предвиждат 2 броя застройки за вход-изходи
към Интерактивен атракцион „Подземен град“
в Приморски парк, гр. Бургас – бивши бомбоубежища, ПИ с идентификатор 07079.618.214.45
по КК на гр. Бургас съгласно приложения проект. Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение на решението. Разпореждането, с което е
допуснато предварителното изпълнение, може
да бъде обжалвано чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
7277

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1107
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-7613
от 28.08.2014 г. по преписка вх. № УТ2_20-1689
от 2013 г. от „СЕТ Сървиз“ – ООД, и след становище на ПК по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на гр. Елин Пелин и с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно
регист ъра на засегнатите имоти трасето на
подземната тръбна мрежа преминава в имоти
с № 000430, 000191, 000225, 000228 и 000178 по
КВС на землището на гр. Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

7310

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1108
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от и.д. кмет на община
Елин Пелин с вх. № ОА-6734-(1) от 5.09.2014 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1512 от 2012 г. от Тодор
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Бранков Георгиев и след становище на ПК по
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ по чл. 16 ЗУТ на
имоти с № 024001, 024002, 024003, 024004, 024005
и 024006 и част от имот № 021016, местност Под
селото в землището на с. Богданлия с ЕК АТТЕ
04604, за включването им в границите на ЗРП
(ПУП) на с. Богданлия, община Елин Пелин,
Софийска област, като се създава задънена
улица с ос.т. 32 – 32а – 32б – 32в – 32г и се
образуват нови УПИ VІІ-24004, VІІІ-24001, ІХ24005, Х-24002, ХІ-24006 и ХІІ-24003 в кв. 9 със
следните показатели: устройствена зона – Жм,
височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; начин на застрояване –
свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

7311

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1109
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от и.д. кмет на община Елин Пелин с вх. № ОА-7634 от 5.09.2014 г.
по преписка вх. № УТ2_20-1725 от 2014 г. от
„Анзор“ – ЕООД, и след становище на ПК по
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складова дейност
и гараж“ на имот № 300008, местност Локвата
в землището на с. Нови хан с ЕК АТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

7312

Председател:
Г. Костов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 403
от 10 септември 2014 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4
и чл. 11 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
I. Приема следното допълнение на списъка на
общински нежилищни имоти и дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация:
1. УПИ XII, кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 800 кв. м, отреден „За
търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 428 от 28.08.2014 г.
2. УПИ XVI в кв. 34 по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 650 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, за
имота има съставен АОС № 397 от 18.07.2014 г.
II. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
1. УПИ XII в кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 800 кв. м, отреден „За
търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 428 от 28.08.2014 г.
2. УПИ XVI в кв. 34 по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 650 кв. м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, за
имота има съставен АОС № 397 от 18.07.2014 г.
3. УПИ ІI в кв. 41 по плана на с. Панайот
Хитово, община Омуртаг, с площ 570 кв. м, отреден „За търговия и обществено обслужване“, за
имота има съставен АОС № 135 от 10.06.2010 г.
ІІІ. Възлага на кмета провеждането на процедурите и сключване на договорите по изготвянето
на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни меморандуми и
други във връзка с продажбата на обекти по т. 1
по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил
7251

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 619
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Одобрява проект за частичен подробен
устройствен план – план за застрояване (ПЗ)
в обхвата на поземлен имот № 000591 (образуван след прехвърляне на реални части между
ПИ № 000548 и съседния ПИ № 000563, двата
собственост на „Екзотика“ – ЕООД, по силата
на договор за продажба от 23.11.2012 г.), в местността 66 – Лъката по КВС на гр. Бяла черква,
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ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, област Велико
Търново, с който се определят предназначението,
начинът на застрояване, плътността и интензивността на застрояване в имота.
2. Одобрява В и К – идейна схема към частичен
подробен устройствен план – план за застрояване
за ПИ № 000591 по КВС на гр. Бяла черква.
3. Одобрява проект за частичен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в ПИ № 000591
по КВС на гр. Бяла черква.
4. Дава съгласие за въ змездно п раво на
прокарване и преминаване през ПИ № 000544
за В и К – идейна схема към частичен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 000591 по КВС на гр. Бяла черква и за
възмездно право на прокарване и преминаване
през ПИ № 000544, ПИ № 000735 за частичен
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в
ПИ № 000591 по КВС на гр. Бяла черква.
Председател:
Д. Дончев
7252

ВЕСТНИК
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3 м от вътрешната регулационна линия от югоизток, на 5 м от вътрешните регулационни линии на
север и североизток и на 5 м от регулационната
линия с прилежащия полски път от югозапад,
при спазване на устройствените показатели, определени в нанесената в чертежа матрица със син
цвят и стойности за зона Жм: Н застр. до 10 м,
Пл. застр. до 60 %, Оз. мин. 40 %, Кинт. до 1,2.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на Общинския съвет – гр. Перущица
(чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изр. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 25, т. 6 ЗМСМА).
Председател:
И. Муров
7289

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 181
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващи електропровод и водопровод с дължина на електропровода 160 м и дължина на водопровода 162 м, преминаващи през ПИ № 026008
и ПИ № 026010 до новопроектирания УПИ за
ПИ № 026010, м. Кулински ливади, землище
Ивайло, съгласно изчертаните с виолетово и зелено трасета и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7244

РЕШЕНИЕ № 268
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Правец, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР,
на улица с о.т. 811 – о.т. 805 – о.т. 817 и о.т. 836,
между кв. 37 и 38, при което се:
• променя трасето на улицата с о.т. 810 –
о.т. 805 – о.т. 817 – 836, между кв. 37 и кв. 38,
гр. Правец, като в максимална степен се запази
съществуващото намясто трасе;
• променя уличната регулация на УПИ ХІІ-731
и ІХ-731 в кв. 37 и УПИ ХІ-718, ІІІ-718 и ІV-1555
в кв. 38 и новообразуваните УПИ са с площи, както следва: УПИ ХІІ-731 в кв. 37 – 815 кв. м; УПИ
ІХ-731 в кв. 37 – 728 кв. м; УПИ ХІ-718 в кв. 38 –
403 кв. м; УПИ ІІІ-718 в кв. 38 – 448 кв. м, и
УПИ ІV-1555 в кв. 38 – 431 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Правец да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
Председател:
Н. Яхов
7313

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 77
от 29 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Перущица, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ и ПП на трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване
за ПИ 702.1 и 702.2 по плана на новообразуваните
имоти в землището на гр. Перущица, местност
Паметника, за промяна на предназначението им
от ниви в терен за жилищно застрояване, като
се образува УПИ I-702.1, 702.2, жилищно строителство по червените и сините линии, надписите
със син цвят и предвидено свободно нискоетажно
застрояване, разположено в рамките на контура,
описан с прекъснати червени линии, на разстояние

РЕШЕНИЕ № 1225
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 251 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с Протокол № 19 от 4.09.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: „ПУП – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 66425.14.32 и ПИ № 66425.14.122
по КККР на гр. Силистра, община Силистра“.
За председател:
К. Попов
7278
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99. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, а л. 1, т. 2 от Закона за
подзем н и т е богат с т ва – неме та л н и полезн и
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„К ладенчево“, разположена в землищата на
с. Кру мово и с. Бо т ево, общ и на А кса ково,
област Варна, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4709697

9627830

2.

4709987

9628106

3.

4709143

9629316

4.
4708808
9629020
7235
101. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богат с т ва – ск а л нообл и цовъч н и мат ериа л и,
в площ „Дари“, разположена в землището на
с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4531001,6

9463352,8

2.

4531150,6

9463450,5

3.

4531208,0

9463716,0

4.

4531134,6

9463943,5

5.

4530834,0

9463998,7

6.

4530808,5

9463794,5

7.

4530815,7

9463594,9

8.

4530865,0

9463441,0

9.
4530933,6
9463381,0
7236
105. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проу чване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проу чване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материа ли, в площ „А каци я“,
ра зположена в зем л и ще т о на с. Пок рова н,
община Ивайловград, област Хасково, описана
със следните гранични точк и в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4534294,2

9469119,1

2.

4534748,1

9469023,3
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№

X (m)

Y (m)

3.

4534970,6

9469340,0

4.

4534999,5

9469581,5

5.

4534876,1

9469462,8

6.

4534685,9

9469479,5

7.

4534774,0

9469670,4

8.
4534694,2
9469715,5
7267
16а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път I-1
(Е-79) обход на гр. Монтана от км 102+060 до
км 114+512.20“, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петър Борисов Ангелов с адрес: София, бул. Витоша 42, ет. 2, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 617 от 28.08.2014 г., с което е отчуждена част
от поземлен имот с идентификатор 48489.1.813,
намиращ се в землището на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
7315
2. – Военномедицинската академия, София,
обявява конку рси за заемане на академични
длъжности „главен асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.1. „Медицина“,
по: научна специалност „Гастроентерология“ за
нуждите на катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София, ВМА – един; научна
специалност „Ендокринология“ за ну ж дите на
катедра „Пневмологи я, фтизиат ри я и ен докринология“ на МБА Л – София, ВМ А – един;
нау чна специалност „Урологи я“ за ну ж дите
на катедра „Урология и нефрология“ – един;
нау чна специалност „Офталмология“ за ну ждите на к линика „Очни болести“ – един; нау чна специалност „Ото-рино-ларингология“ за
ну ж дите на к линика „Ушни, носни и г ърлени
болести“ – един, всички със срок за подаване
на документите 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вест ник“.
Изискванията към у частниците в конку рсите
и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМ А: www.vma.bg. За
повече информация: Учебно-нау чен отдел: тел.
922-59-73, 922-51-30.
7208
60. – Висшето строително у чилище „ Любен Каравелов“ – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент от
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по научната специалност „Строителни конструкции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в училището, София
1373, ул. Суходолска 175, тел. 80-29-160.
7288
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654. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за заемане
на академични длъжности: професор по професионално направление 3.7. А дминистрация и
управление (Европеистика – администрация и
управление в ЕС) – един; главни асистенти по:
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Строителни материали
и изделия) – един; професионално направление
3.8. Икономика (Финанси) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
ве с т н и к“. Док у мен т и и сп ра вк и – Перн и к ,
п.к. 230 0, ул. Св. св. К и ри л и Ме т од и й 23,
тел. (+359) 76 600 773, факс: (+359) 76 605 207,
e-mail: office@epu.bg.
7243
47. – Медицинск и ят у ниверситет – Пловдив, обявява конку рс за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, 7.1 Медицина, по
акушерство и гинекология към едноименната
катедра на МФ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив;
тел. (032) 602-403.
7301
4. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конку рс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
на п ра в лен ие 7.1. „Мед и ц и н а“ по н ау ч н ат а
специалност „Онкология“ (шифър 03.01.46) за
нуж дите на К линиката по лъчелечение при
„СБА Л по онкология“ – ЕА Д, София, със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
съгласно изискванията на раздел ІІІ „Условия
и ред за заемане на академичната длъжност
доцент“ от ЗРАСРБ и раздел ІІІ от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
„СБА ЛО“ – ЕА Д, се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“, на „СБА Л по
онкология“ – ЕА Д, София 1756, ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, от 8,30 до 16 ч. За контакти:
тел. 02/80-76-256.
7304
79. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) на линеен обект: „Довеждащ водопровод
яз. „Христ о См и рненск и“ – Пречист ват елна
станция за питейни води – рехабилитация на
безнапорно трасе чрез релайнинг“. На основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания,
предложения и възражения относно подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) на линеен обект: „Довеждащ водопровод
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яз. „Христ о Сми рненск и“ – Пречист вателна
станция за питейни води – рехабилитация на
безнапорно трасе чрез релайнинг“, до кмета
на общината.
7245
79. – Община Карнобат на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т с ъ о бщ а ва , че е и з раб о т ен п р о ект на ПУП – парцеларен план, засягащ ПИ
№ 000065, местност Пандорики, в землището
на с. Венец, община Карнобат, за обект „Стабилизиране на съществуващ горски автомобилен
път, преминаващ през отдел 115, подотдел 11 и
отдел 116, подотел 2 в землището на с. Венец,
община Карнобат“. Проектът на ПУП – ПП
е изложен в сградата на Община Карнобат,
дирекция „УТ“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската администрация.
7246
4. – Областният управител на област К юстендил съобщава на заинтересуваните лица, че
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУ Т е издал
Разрешение за строеж № 3 от 13.10.2014 г., с
което на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕА Д, се разрешава да извърши строи т елс т во на обек т: „Реконс т ру к ц и я на ВЛ
110 kV „Фенер“ на две тройки проводници тип
АСО-400 и изгра ж дане на оптична връзка от
п/ст „Марек“ до ВЕЦ „Рила“, намиращ се на
територията на общините: Дупница (землища
на гр. Ду пница, с. Бистрица и с. Джерман),
Бобошево (землище на с. Бадино) и Рила (землища на с. Смочево и гр. Рила), с дъл жина
на трасето 14 191 м съгласно одобрените на
основание ч л. 145, а л. 2, т. 1 ЗУ Т инвест иционни проекти. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУ Т издаденото разрешение за строеж заедно
с одобрените инвестиционни проекти подлежат
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област К юстендил.
7309
36. – Община Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границата
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нуж ди и външно
електрозахранване – ниско напрежение, за обект
„Хотелски комплекс“, предвиден с проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за собствени неземеделски
нужди в обхвата на поземлен имот с иденти-
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фикатор № 65365.21.96, местност Прогоно, землище Сапарева баня, в следния териториален
обхват, поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.21.96 и 65365.21.273 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня. Проeктът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол
по с т р ои т е лс т во т о“ п ри о бщ и на С а пар ева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ерес у ва н и т е л и ца могат да п р егледат
проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината.
7279
46. – Община с. Калояново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на проектно трасе на кабел 20 kV
от преходен мост П/П „МТС“ до ТП „7“, с. Калояново, преминаващ през имоти в землището
на с. Калояново, община Калояново, област
Пловдив. Проектът е изложен в сградата на
Община Калояново, стая № 10. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общината.
7280

С ЪД И Л И Щ А
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Снежана Ивайлова Петрова в качеството є на директор на Дирекция Природен
парк „Витоша“ със седалище София, ул. Антим І
№ 17, на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“, по-конкретно
срещу чл. 7, ал. 4, издаден от директора на
Изпълнителната агенция по горите, по което
е образувано адм. дело № 13261/2014 по описа
на Върховния административен съд.
7273
Административният съд – Ловеч, съобщава,
че е образувано адм.д. № 200/2014 г. по описа
на съда по предявена жалба срещу Заповед
№ 756 о т 31.07.2014 г. на к мета на общ и на
Троян, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на к вар та л 11, с. Ш и п ково, общ и на Троя н,
област Ловеч, в част та за поземлен имот с
кадастрален номер 83212.501.627, посочен като
част от проектен урегулиран поземлен имот с
№ XII-626, 627 и 628 в проекта за ПУП и като
част от УПИ XI-626, 627 и 628 в оспорената
заповед. Заинтересованите лица могат в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ да подават заявления
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със съдържанието и приложенията по чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ за конституиране като ответници
по делото.
7282
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1277 по описа за 2014 г. на Административния
съд – Пловдив, по жалба на Армейски гребен
клуб „Тракия“ против Решение № 121, взето с
протокол № 6 от 10.04.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, в частта, с която е приета
„План-сметка за 2014 г.“ за разпределение на
средствата за спортна дейност в дирекция „Спорт
и младежка дейност“ при Община Пловдив.
Делото е със страни: оспорващ – Армейск и
гребен клуб „Тракия“, и ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив, и е насрочено за
15.01.2015 г. от 13 ч.
7281
Административният съд – София-град, второ отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба
на Борис Георгиев Македонски срещу Решение
№ 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и план за застрояване на
м. Ж.к. Красно село – Плавателен канал-север в частта му относно одобрения проект на
план за застрояване на УПИ ІІ-13, 1317 „За пазар“, кв. 315б, е образувано адм.д. № 6741/2013 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.11.2014 г. в 10,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
7300
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVВ въззивен състав, призовава Екатерина Николаева Додова с адрес за призова ва не: Софи я, ж.к. С ла ви я 4, вх. В, е т. 1,
ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.01.2015 г. в 13,30 ч. като въззиваема
страна по гр. д. № 6986/2012 г. по описа на
СГС, ГО, ІVВ въззивен състав, образувано по
жалба от Радивой Стойчев Петровски срещу
решение на СРС, 44 състав, гр. д. № 5981/1996 г.
В случай че ответницата не се яви, съдът ще
є назначи представител на основание чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
7291
Бла г оевг ра дск и я т ра йонен с ъд с ъ о бщава на Любомир Христов Зрънчев, роден на
23.07.1922 г., с рег ист ри рано последно местожителство извън страната – СА Щ, нямащ
адресна регистрация в Република България, и
с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 1493/2014 г., заведено
от Роберто Тодоров Тотев, с адрес: Благоевград,
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ж.к. Запад, бл. 47, с правно основание чл. 124
ГПК, за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с копие от Разпореждане № 6689 от
3.10.2014 г., постановено по гр.д. № 1493/2014 г.
на Районния съд – Благоевград, копие от искова
молба и доказателства към нея в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда за получаване на съдебните книжа,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
7303
Дуловският районен съд уведомява Рамазан
Айхан, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Републ и к а Бъ л г ари я, че с р ещ у нег о е з а ведено
гр.д. № 341/2014 г. по описа на Дуловския районен съд от Сание Ивайлова Младенова по
чл. 49 СК и че в деловодството на съда на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може
да получи в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяване на Рамазан Айхан или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител.
7299
Ломският районен съд съобщава на Африм
А лиу, гражданин на Македония, сега с неизвестен адрес, ответник по гр.д. № 1034/2014 г., да
се яви в съда в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ за получаване на книжа
по заведено от С.С.К. от Лом дело по ЗЗДН.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7290
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Кевин Тейлър Джой, гражданин
на САЩ, с неизвестен адрес и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д. № 2334/2014 г.,
заведено от Невена Вихренова Джой с правно
основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс,
като му указва, че следва да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на ЯРС за връчване на книжата
по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7256
Бургаският окръжен съд на основание чл. 15,
ал. 3 ЗСН с решение № 1 от 10.10.2014 г. по
ф.д. № 1091/2004 г. вписва следните промени за
Сдружение за напояване „Ръжица – Разбойна“,
с. Ръжица, община Руен: заличава вписания
състав на управителния съвет и контролния
съвет на сдружението поради тяхното освобождаване и вписва нов управителен съвет, състоящ
се от пет физически лица: Георги Недев Русев,
Кирил Русев Стоичков, Хатче Осман Шевкет,
Селим Осман Иса, Илка Димитрова Янакие-
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ва, и нов контролен съвет, състоящ се от три
физическ и лица: Хамид Шабанов Хамидов,
Хасан Халил Хюсеин и А хмед Юсеин А хмед;
сдружението ще се представлява от председателя на УС Селим Осман Иса.
7307
Бургаският окръжен съд на основание чл. 15,
ал. 3 ЗСН с решение № 1 от 9.03.2011 г. по
ф.д. № 1091/2004 г. вписва следните промени
за Сдружение за напояване „Ръжица – Разбойна“, с. Ръжица, община Руен: Територията на
Сдружение за напояване „Ръжица – Разбойна“
обхваща 2311 декара, изградена поливна площ
в землищата на с. Ръжица, с. Разбойна, община Руен, разпределени в 382 имота със 72
собственици и ползватели, съгласно плана за
земеразделяне на с. Ръжица и с. Разбойна и в
съответствие със заверените от надзорния орган
списъци и скици. Сдружение за напояване „Ръжица – Разбойна“ се управлява от управителен
съвет с мандат три години в състав: Георги Недев Русев, Кирил Русев Стоичков, Хатче Осман
Шевкет, Селим Смаил Иса, Илка Димитрова
Янакиева, и се представлява от председателя
на УС Георги Недев Русев.
7308
Софийск и ят г ра дск и с ъд доп уска по п ра вка на очеви д на фа к т и ческа г реш ка
в р ешен ие н а С о фи йс к и я г р а дс к и с ъ д о т
13.03.2014 г. по партидата на ПП „ОБЕДИНЕН
Б ЛОК Н А Т Р У Д А Б Ъ Л ГА Р С К И Л Е Й Б Ъ РИСТИ“, рег. по ф.д. № 1309/97 г., парт. 170,
том 6, рег. Х, стр. 160, досежно погрешно вписан ч лен на Нац иона лни я съвет – Кръст ьо
Илиев Петков, който е освободен от Националния съвет на основание чл. 29, т. 5 – от
Устава на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ по право, като
се заличи Кръстьо Илиев Петков като член на
Националния съвет.
7297

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ на основание чл. 13 от
устава на ПП „ДСБ“ на свое редовно заседание,
проведено на 24.10.2014 г., и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
национално събрание на партията на 29.11.2014 г.
в 11 ч., което ще се проведе в София, пл. България 1, НДК, зала 3, в състав от 750 делегати, при
следния дневен ред: 1. политически доклад на
председателя на ДСБ; 2. дискусия; 3. допълване на
състава на националното ръководство с избор на
нови членове; 4. утвърждаване състава на национален изборен щаб; 5. приемане на политическа
резолюция. Регистрацията на делегатите започва
от 9 ч. Делегатите на националното събрание от
общинските/районните организации на ДСБ се
определят на базата на получените гласове на
последните парламентарни избори.
7346
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10. – Национа лни ят съвет на Българск и
демократичен съюз „Радикали“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава на
ПП „БДС Радикали“ свиква редовен Национален
конгрес на партията на 30.11.2014 г. от 10,30 ч.
в София, бул. Черни връх 31, конферентна зала
на хотел „Хемус“, при следния дневен ред: 1.
доклад на председателя за извършената дейност на партията за периода от януари 2010 г.
до ноември 2014 г., както и политическото и
организационното състояние на парти ята и
приемане на доклада – дебати и гласуване; 2.
доклад на контролната комисия за финансовата
отчетност на БДС „Радикали“ и приемането на
доклада – дебати и гласуване; 3. приемане на нов
устав на БДС „Радикали“ – дебати и гласуване;
4. избор на нов председател и нови членове на
ръководните органи на БДС „Радикали“ – дебати
и гласуване; 5. избор на контролни органи и
лица, които отговарят за приходите, разходите
и счетоводната отчетност на БДС „Радикали“
по смисъла на чл. 30 от Закона за политическите партии – дебати и гласуване; 6. разни. На
основание чл. 22, ал. 1 от устава на партията
Националният конгрес е законен и може да
приема валидни решения, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на Националния конгрес се отлага
с 1 час при същия дневен ред и се провежда с
явилите се делегати.
7295
7. – Управителният съвет на Българския
с ъюз по за варя ва не, Софи я, на основа н ие
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на съюза на 4.12.2014 г. в 11 ч. в зала № 2140
(блок 2) на Техническия университет, София,
при следния дневен ред: 1. отчет за изтеклия
период; 2. финансов отчет; 3. проблеми при
подготовка и квалификация на заваръчни кадри
в България; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7294
22. – Бордът на директорите на сдружение с
нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност, „Институт за принципите на
икономически напредък“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква на 5.12.2014 г. в
17 ч. в С офи я, к в. Гоце Дел чев, ул. Георг и
Измирлиев, бл. 234, ет. 14, извънредно общо
събрание на сдружение с общественополезна
дейност „Институт за принципите на икономически напредък“ при следния дневен ред:
1. пром яна на седа лището и адреса на у правление на СНЦ, осъществяващо дейност в
обществена полза, „Институт за принципите
на икономически напредък“, София; 2. прекратяване на членството в СНЦ „Инстит у т
за принципите на икономически напредък“,
София, на членовете, подали писмени молби
до борда на директорите; 3. приемане на нови
членове в СНЦ „Институт за принципите на
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икономически напредък“, София; 4. приемане
на нов устав на СНЦ „Институт за принципите
на икономически напредък“, София; 5. освобождаване от длъжност досегашните членове
на борда на директорите и избор на нов борд
на директорите.
7293
1. – Управителният съвет на Клуб „Антим
Първи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 14, ал. 2 от устава на клуба свиква общо
събрание на 11.12.2014 г. в 18,30 ч. в СДВР – киносалона, в София, район „Възраждане“, ул. Антим Първи 5, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на клуба за 2014 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на клуба за 2014 г.;
3. промени на устава на клуба; 4. избор на
нов управителен съвет на клуба; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 19,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7274
40. – Управителният съвет на Сдружение
за учителска взаимопомощ – София (СУВ), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
(делегатско) събрание на 21.01.2015 г. в 16 ч. в
салона на Синдиката на българските учители,
ул. Генерал Паренсов 11, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността за
периода 1.01. – 31.12.2014 г.; 2. заключение на
РК на ВСК за периода 1.01. – 31.12.2014 г.; 3.
предложение за бюджет и решение за параметрите на дейността на сдружението и неговата
ВС каса за 2015 г.; 4. обсъждане и гласуване
на направените предложения; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7316
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на 13.12.2014 г. в 15 ч. на ул. Преслав 69
при следния дневен ред: 1. отчетен финансов
доклад на управителния съвет за изминалия
период – от последното заседание на ОС на
сдружението до момента; 2. отчетен доклад за
културната дейност на управителния съвет за
изминалия период – от последното заседание
на ОС на сдружението до момента. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
7347
21. – Управителният съвет на сдружение
Хандбален клуб „Раховец 2008“, гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на клуба свиква извънредно общо
събрание на 30.11.2014 г. в 18 ч. в спортна зала
„Никола Петров“, Горна Оряховица, при следния
дневен ред: 1. приемане на поправки на устава
на сдружението; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
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се проведе същия ден на същото място в 19 ч.
при същия дневен ред.
7317
2. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към СОУ „Георги Бенковски“,
П а з ард ж и к , н а о с нов а н ие ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц
свиква общо събрание на 16.12.2014 г. в 17 ч. в
Пазарджик, бул. Христо Ботев 38, в лекционната зала на училището, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството
за периода 2013 – 2014 г.; 2. обсъждане и приемане на промени в устава на настоятелството;
3. освобождаване и приемане на нови членове
на съвета на настоятелите; 4. избор на председател на съвета на настоятелите; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7292
12. – Управителният съвет на сдружение
„Плаково в бъдеще“, с. Плаково, община Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.01.2015 г. в 17 ч. в
кметството при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за заличаване на сдружението; 2.
вземане на решение за продължителността на
ликвидационния период; 3. избор на ликвидатор; 4. приемане на ликвидационен финансов
отчет. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч. на същото място и дневен ред.
7302
Виолета Борисова Манолова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Българска
асоц иа ц и я на де т ерг ен т ната и н д ус т ри я“ (в
ликвидация) с ЕИК 131483904, със седалище и
адрес на управление София, ул. Жолио-Кюри 20,
офис 102, вписано в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към СГС с решение по
ф.д. № 9962/2005 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на асоциацията да
предявят писмено вземанията си в срок 6 месеца от датата на обнародването на поканата
в „Държавен вестник“. Предявяването се извършва на адреса на ликвидатора: София 1000,
ул. Стефан Караджа 11-А, ап. 8.
7319
Иван Василев Димитров и Елена Радева Берова – ликвидатори на фондация „Публичност
на европерспективите“, Лясковец, в ликвидация
по ф.д. № 26/2013 г. по описа на ОС – Велико
Търново, със седалище и адрес на управление
гр. Лясковец, ул. П. Хитов 1, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ да предявят вземанията
си към фондацията на посочения адрес.
7318

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 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);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 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 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 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, тел./факс 939-36-94,
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:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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