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	Решение	за	избиране	на	инспектор	в	
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	Решение	за	избиране	на	инспектор	в	
Инспектората	 към	 Висшия	 съдебен
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Министерски съвет

	Постановление № 352	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Постановление	№	66	на	Министер-
ския	 съвет	 от	 1991	 г.	 за	 определяне	
минимални	 размери	 на	 намаленията	
на	превозните	цени	по	автомобилния
транспорт	на	някои	групи	граждани	 4

	Постановление № 353	от	22	декем-
ври	2011	г.	 за	изменение	на	Постано-
вление	№	67	 на	Министерския	 съвет	
от	2010	г.	за	заплатите	в	бюджетни-
те	организации	и	дейности	 5

	Постановление № 354	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	

на	нормативни	актове	на	Министер-
ския	съвет	 5

	Постановление № 355	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 бюджетни	 кредити	 от	 цен-
тралния	бюджет	за	2011	г.	 6

	Постановление № 356	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	одобряване	на	допълни-
телен	 трансфер	 от	 републиканския	
бюджет	 за	 2011	 г.	 по	 бюджета	 на	
държавното	обществено	осигуряване	 6

	Постановление № 357	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	предоставяне	на	допъл-
нителни	 средства	 от	 централния	
бюджет	за	2011	г.	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	на	икономиката,	енер-
гетиката	и	туризма	 7

	Постановление № 358	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	изменение	на	Наредбата	
за	 командировъчните	 средства	 при	
задграничен	 мандат,	 приета	 с	 По-
становление	№	188	 на	Министерския
съвет	от	2008	г.		 7

	Постановление № 359	от	22	декем-
ври	 2011	 г.	 за	 предоставяне	 на	 до-
пълнителни	 бюджетни	 кредити	 по	
бюджета	на	Министерството	на	ре-
гионалното	 развитие	 и	 благоустрой-
ството	за	2011	г.	 7

	Постановление № 360	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	 Постановление	 №	 333	 на	 Минис-
терския	съвет	от	2010	г.	за	приемане	
на	План	за	развитие	на	въоръжените
сили	на	Република	България	 8

	Постановление № 361	от	22	декем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Наредбата	за	реда	и	начина	на	осъ-
ществяване	на	достъп	до	търговския
регистър	по	служебен	път	 8

	Постановление № 362 от	22	дeкем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Наредбата	за	условията	и	реда	за	
издаване	на	лицензи	на	консултанти	за	
оценяване	на	съответствието	на	ин-
вестиционните	проекти	и/или	упраж-
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няване	на	строителен	надзор,	приета	
с	Постановление	№	247	на	Министер-
ския	съвет	от	2003	г.	 9

	Постановление № 363	от	23	дeкем-
ври	2011	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	 Тарифата	 за	 държавните	 такси,	
събирани	от	Агенцията	по	вписвания-
та,	приета	с	Постановление	№	243	на	
Министерския	съвет	от	2005	г.	 11

	Постановление № 364 от	23	дeкем-
ври	 2011	 г.	 за	 приемане	 на	 Наредба	
за	условията	и	реда	за	съставяне	на	
списък	 на	 медицинските	 изделия	 по	
чл.	30а	от	Закона	за	медицинските	из-
делия	и	за	определяне	на	стойността,	
до	която	те	се	заплащат	 12

	Решение № 942	от	22	декември	2011	г.	
за	отчуждаване	на	имоти	и	части	от	
имоти	–	частна	 собственост,	 за	 дър-
жавна	нужда	за	изграждане	на	обект	АМ	
„Хемус“,	 участък	 Белокопитово	–	Ка-
спичан	от	км	337+302	до	км	342+200,	на
територията	на	общинаШумен	 22	

	Решение № 948	от	22	декември	2011	г.	
за	определяне	на	дните	за	религиозни	
празници	 на	 вероизповеданията,	 раз-
лични	от	източноправославното,	през
2012	г.	 30

Министерство 
 на отбраната

	Анекс относно	достъпа	на	безпилот-
ни	летателни	системи	до	въздушното	
пространство	 и	 летищата	 на	 Репу-
блика	 България	 към	 Споразумението	
по	прилагане	относно	операции	и	пла-
ниране	на	учения	в	изпълнение	на	Спо-
разумението	 между	 правителството	
на	 Република	 България	 и	 правител-
ството	на	САЩ	за	сътрудничество	в	
областта	на	отбраната	 31

Министерство 
 на образованието,  

младежта и науката

	Правилник за	 устройството	 и	 дей-
ността	 на	 Национално	 издателство
за	образование	и	наука	„Аз	Буки“	 33

Комисия за защита  
на конкуренцията

	Правилник за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Устройствения	 правилник	 на	
Комисията	 за	 защита	 на	 конкурен-
цията	 35

Комисия за предотвратяване  
и установяване на конфликт  

на интереси

	Правилник за	изменение	и	допълнение	
на	Правилника	за	организацията	и	дей-
ността	на	Комисията	за	предотвра-
тяване	и	установяване	на	конфликт	на
интереси 35

Изпълнителна агенция  
по горите към Министерството  

на земеделието и храните

	Устройствен правилник на	 регио-
налните	дирекции	по	горите	 36

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба	за	изменение	на	Наредба	№	23	
от	2009	г.	за	условията	и	реда	за	пре-
доставяне	на	безвъзмездна	финансова	
помощ	по	мярка	 „Прилагане	на	 стра-
тегиите	 за	 местно	 развитие“	 и	 по	
мярка	„Управление	на	местни	инициа-
тивни	групи,	придобиване	на	умения	и	
постигане	 на	 обществена	 активност	
на	съответната	територия	за	мест-
ните	 инициативни	 групи,	 прилагащи	
стратегии	 за	 местно	 развитие“	 от	
Програмата	за	развитие	на	селските
райони	за	периода	2007	–	2013	г.	 40

Министерство  
на транспорта, 

информационните  
технологии и съобщенията

	Наредба № 4 от	 15	 декември	 2011 г.	
за	 оправомощаване	 и	 оттегляне	 на	
предоставените	 правомощия	 за	 из-
вършване	 на	 прегледи	 на	 кораби	 и	
корабопритежатели	 41

	Наредба № H-32 от	16	декември	2011 г.	
за	периодичните	прегледи	за	проверка	
на	техническата	изправност	на	път-
ните	превозни	средства	 47
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Любомир Иванов 
Георгиев.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13419

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Моника Георгиева 
Малинова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13420

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Захаринка Димитрова 
Тодорова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13421

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :

Избира за инспектор в Инспектората към 
Висшия съдебен съвет Албена Кирилова 
Костова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13422

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :

Избира за инспектор в Инспектората към 
Висшия съдебен съвет Весела Стоянова Ни-
колова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13423
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РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Светлана Георгиева 
Бошнакова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13424

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Петър Илиев Рай-
мундов.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13425

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Янка Стоянова Гочева.
Инспекторът встъпва в длъжност в срок 

до 30 дни от избирането му.
Решението е прието от 41-ото Народно съ-

брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13426

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 66 на Министерския съвет от 1991 г. за 
определяне минимални размери на намале-
нията на превозните цени по автомобилния 
транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, 
бр. 33 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., 

бр. 13 от 2004 г. и бр. 16 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Преамбюлът се изменя така:
„За да се създадат по-благоприятни условия 

за пътуване по вътрешноградския автобусен, 

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Албена Йорданова 
Кузманова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок 
до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно съ-
брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13427

РЕШЕНИЕ
за избиране на инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона 
за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет Цони Стоянов Цонев.
Инспекторът встъпва в длъжност в срок 

до 30 дни от избирането му.
Решението е прието от 41-ото Народно съ-

брание на 20 декември 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13428
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тролейбусен и трамваен транспорт, включи-
телно метрополитена, и на междуселищния 
автомобилен транспорт, по общински, об-
ластни и републиканска транспортни схеми 
на някои групи граждани“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а“ след думите „студенти 

редовно обучение“ се поставя запетая и се 
добавя „включително докторанти в редовна 
форма на обучение“;

б) в т. 2:
аа) в основния текст думите „вътрешносе-

лищния и“ се заличават;
бб) в буква „а“ след думите „студенти 

редовно обучение“ се поставя запетая и се 
добавя „включително докторанти в редовна 
форма на обучение“;

в) в т. 3:
аа) в основния текст след думите „групови 

пътувания“ се добавя „от минимум 10 души“;
бб) в буква „б“ след думите „студенти 

редовно обучение“ се поставя запетая и се 
добавя „включително докторанти в редовна 
форма на обучение“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Децата до 7 навършени години пътуват 

безплатно и с превозен документ – карта за 
безплатно пътуване по вътрешноградския и 
билет с нулева стойност по междуселищния 
автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 
навършени години – с 50 на сто намаление 
от цените на билетите за пътуване по меж-
дуселищния автомобилен транспорт.“

§ 3. В чл. 3 след думата „таксиметровите“ 
се поставя запетая и се добавя „специализи-
раните и случайните превози, както и тези 
по допълнителните градски линии“.

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „включително за инвали-

дите и техните придружители“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Компенсациите по ал. 1 се предоставят 

на превозвачите, които извършват превози 
по основните вътрешноградски и междусе-
лищните линии от общинските, областните 
и републиканската транспортни схеми.“

§ 5. В параграф единствен от заключител-
ната разпоредба след думата „транспорта“ се 
поставя запетая и се добавя „информационните 
технологии и съобщенията“.

§ 6. Навсякъде в постановлението думите 
„фирми/те“ се заменят съответно с „превоз-
вачи/те“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 67 на 
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите 
в бюджетните организации и дейности (обн., 
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 

27, 33, 36, 51, 60, 71, 83 и 88 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Параграф единствен. В приложение № 1 
към чл. 1, ал. 1 в пореден № 12 се правят 
следните изменения:

1. В колони „март“ – „ноември“ числото 
„7 463 700“ се заменя със „7 632 533“.

2. В колона „декември“ числото „7 463 700“ 
се заменя със „7 632 536“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 87, ал. 1 от Постановление № 334 
на Министерския съвет от 2010 г. за изпъл-
нението на държавния бюджет на Република 
България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; 
изм. и доп., бр. 31 и 93 от 2011 г.) се правят 
следните изменения:

1. В основния текст числото „275 026,76“ 
се заменя с „280 796,94“.

2. В т. 3 числото „137 336,33“ се заменя 
със „143 106,51“.

§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 от 
Постановление № 65 на Министерския съвет от 
2011 г. за предоставяне на финансови средства 
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2011 г. за финансиране 
на приоритетни инфраструктурни обекти (обн., 
ДВ, бр. 25 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71, 77 и 
80 от 2011 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В т. 1 числото „17 600 000“ се заменя с 
„13 800 000“ и в т. 1.2 числото „9 600 000“ се 
заменя с „5 800 000“.

2. В т. 2 числото „12 000 000“ се заменя с 
„10 369 671“.

3. В т. 3:
а) думите „Автомагистрала „Люлин“ се 

заменят с „Укрепване на активизиран свла-
чищен процес на Автомагистрала „Люлин“, 
участък от км 16+000 до км 16+560“ и числото 
„6 000 000“ се заменя с „3 786 856“;
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б) точки 3.1 и 3.2 се отменят.
4. В т. 4 числото „2 500 000“ се заменя с 

„2 369 994“.
5. Създава се т. 8:
„8. Уреждане задълженията на 
 Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, възникнали и начислени 
до 31 декември 2009 г.  7 773 479
8.1. Обекти „Текущ ремонт и
поддържане“    5 883 732
8.2. Обекти „Рехабилитация“ 
(основен ремонт)   1 628 964
8.3. Обекти „Ново строител-
ство“      260 783“.
§ 3. В чл. 1, т. 2 от Постановление № 143 

на Министерския съвет от 2010 г. за предос-
тавяне на допълнителни бюджетни кредити 
по бюджета на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството за 2010 г. 
(ДВ, бр. 57 от 2010 г.) числото „23 513 440“ се 
заменя с „22 905 440“.

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 

21 декември 2011 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни 
кредити от централния бюджет за 2011 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджет-
ни кредити за 2011 г. за изплащане на задъл-
жения за данък върху недвижимите имоти, 
такса за битови отпадъци и лихвата върху 
тях в размер до 30 680 хил. лв., както следва:

1. по бюджета на Министерския съвет – до 
1820 хил. лв.;

2. по бюджета на Министерството на въ-
трешните работи – до 16 350 хил. лв.;

3. по бюджета на Министерството на от-
браната – до 2000 хил. лв.;

4. по бюджета на Министерството на пра-
восъдието – до 10 510 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране и на икономии 
на разходите по централния бюджет за 2011 г.

Чл. 2. Министърът на финансите по пред-
ложение на съответните първостепенни раз-
поредители с бюджетни кредити да извърши 
налагащите се от чл. 1 промени по съответните 
бюджети за 2011 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите, на ми-
нистъра на вътрешните работи, на министъра 
на отбраната, на министъра на правосъдието 
и на главния секретар на Министерския съвет. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 21 де-
кември 2011 г. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер от 
републиканския бюджет за 2011 г. по бюджета 

на държавното обществено осигуряване

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер 
от централния бюджет по бюджета на дър-
жавното обществено осигуряване в размер 
до 280 млн. лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят 
за сметка на икономии и преструктуриране 
на разходи по централния бюджет за 2011 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2011 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет и § 28 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2011 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 28 де-
кември 2011 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13488
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства 
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета 
на Министерството на икономиката, енерге-

тиката и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Министърът на финансите да 
предостави от централния бюджет за 2011 г. 
допълнителни средства по бюджета на Ми-
нистерството на икономиката, енергетиката и 
туризма в размер до 90 000 лв. за подготовка, 
организация и провеждане на специализирани 
мероприятия в Лондон, Франкфурт, Виена, 
Цюрих и София за представяне пред потенци-
ални инвеститори на информация във връзка с 
продажбата на държавното участие в капитала 
на „Е.ОН България Продажби“ – АД, Варна, 
„Е.ОН България Мрежи“ – АД, Варна, „ЕВН 
България Електроснабдяване“ – АД, Плов-
див, „ЕВН България Електроразпределе-
ние“ –  АД, Пловдив, „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ –  АД, София, и „ЧЕЗ Разпределение 
България“ –  АД, София, като средствата се 
предоставят целево на Българската агенция 
за инвестиции.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите по централния 
бюджет за 2011 г. 

Чл. 2. Министърът на финансите по 
предложение на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма да извърши нала-
гащите се промени по бюджета на Минис-
терството на икономиката, енергетиката и 
туризма за 2011 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на финансите и на 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2011 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13489

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Наредбата за командировъч-
ните средства при задграничен мандат, приета 
с Постановление № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; 
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 
2009 г., бр. 40 от 2010 г. и бр. 2 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се правят следните изменения:

1. В § 8 думите „2012 г.“ се заменят с 
„2013 г.“.

2. В § 8а думите „2011 г.“ се заменят с 
„2012 г.“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2012 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13490

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни 
кредити по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 

за 2011 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджет-
ни кредити по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство-
то за 2011 г. в размер 349 560 лв. – левовата 
равностойност на 178 727 евро.

(2) Средствата по ал. 1 са предназначени 
за възстановяване на разходи по сключени 
договори за предоставяне на услуги от Ев-
ропейската инвестиционна банка във връзка 
с оказване на техническа помощ за създава-
нето на структура към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство-
то – Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти“, и за изпълнение 
на проект Автомагистрала „Струма“.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят чрез преструктуриране на разходите 
по централния бюджет за 2011 г. по реда на 
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на 
държавния бюджет.
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Чл. 3. Министърът на финансите по предло-
жение на министъра на регионалното развитие 
и благоустройството да извърши налагащите 
се от чл. 1 промени.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на финансите и на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2011 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 
 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 333 на Министерския съвет от 2010 г. за 
приемане на План за развитие на въоръже-
ните сили на Република България (обн., ДВ, 
бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В раздел II „Структура на въоръжените 
сили“, т. 2.2 „Сухопътни войски“ след ред 
„Център за подготовка на специалисти;“ се 
създава ред „База за съхранение на въоръже-
ние и техника и подготовка на резервисти“.

2. В раздел V „Комплектуване с основно 
въоръжение и бойна техника“, „Таблица за 
комплектуване на въоръжените сили с основно 
В и Т в оперативна готовност“, на ред „кораби 
за бойна поддръжка“, в колона 2 цифрата „6“ 
се заменя със „7“; на ред „плаващи средства 
и съоръжения“, в колона 2 числото „18“ се 
заменя с „19“.

§ 2. В приложение № 2 (поверително) към 
чл. 2 се правят изменения и допълнения съ-
гласно приложението (поверително).

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В приложение № 6 към чл. 8 от По-

становление № 54 на Министерския съвет от 
2010 г. за приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на отбраната и за опре-
деляне на структури на пряко подчинение на 
министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 
2010 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. Военномедицинска академия – 3049 
щатни бройки.“

2. Точка 9 се изменя така:
„9. Военна академия „Георги Стойков Ра-

ковски“ – 305 щатни бройки.“
3. Точка 11 се изменя така:
„11. Висше военноморско училище „Никола 

Йонков Вапцаров“ – 267 щатни бройки.“
§ 4. (1) Трудовите правоотношения на ра-

ботниците и служителите от реорганизираните 
организационни структури и административни 
звена на структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската 
армия се уреждат в съответствие с чл. 123 от 
Кодекса на труда, а в случаите на намаляване 
числеността на персонала – в съответствие с 
чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

(2) Правоотношенията с военнослужещите 
от реорганизираните организационни структу-
ри и административни звена на структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия се уреждат в съответ-
ствие с разпоредбите на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България.

§ 5. Необходимите средства за изпълнение 
на постановлението се осигуряват в рамките 
на бюджета на Министерството на отбраната 
за съответната година.

§ 6. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 3, който влиза в сила от 
1 юли 2012 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13522

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
реда и начина на осъществяване на достъп до 
търговския регистър по служебен път (обн., 
ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието на наредбата след 
думите „търговския регистър“ се добавя „и 
делата на търговците“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговския регистър“ 

се добавя „и делата на търговците“.
2. В ал. 2 след думите „търговския регистър“ 

се добавя „и делата на търговците“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 след думите „търговския 

регистър“ се добавя „и регистриран достъп 
до делата на търговците“.
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§ 4. В наименованието на раздел ІІ накрая 
се добавя „до търговския регистър и делата 
на търговците“.

§ 5. Създава се раздел ІІІ: 

„Раздел ІІІ
Ред и начин за осъществяване на регистриран 

достъп до делата на търговците

Чл. 13. (1) Агенцията осигурява достъп до 
делата на търговците на органите и лицата по 
чл. 1, ал. 1, регистрирани по реда на наредбата. 

(2) Ръководителите на органите и лицата 
по чл. 1, ал. 1 определят:

1. служителите/лицата, които ще осъщест-
вяват достъп до делата на търговците; 

2. регистраторите – служители, които ще 
регистрират лицата по т. 1. 

(3) Ръководителите на органите и лицата по 
чл. 1, ал. 1 отправят до агенцията искане по 
образец, утвърден от изпълнителния директор 
на агенцията, за предоставяне на права на 
определените от тях регистратори, съответно 
за тяхното преустановяване.

(4) Агенцията уведомява по електронен път 
регистраторите за предоставените им права. 

(5) Регистраторите въвеждат индивидуали-
зиращите данни на служителите/лицата по 
чл. 13, ал. 2, т. 1 и изпращат до агенцията по 
електронен път заявка за регистрацията им. 

(6) Агенцията изпраща на регистрирани-
те служители/лица по електронен път код 
за еднократно активиране на сертификат за 
регистриран достъп. 

(7) Сертификатът за достъп до делата на 
търговците се получава на електронната стра-
ница на търговския регистър след въвеждане 
на кода по ал. 6. 

(8) Достъпът на регистрираните служите-
ли/лица се преустановява от регистраторите 
при възникване на основания, определени от 
ръководителите на органите и лицата по чл. 1, 
ал. 1, чрез изпращане на заявка към инфор-
мационната система на търговския регистър.

(9) Агенцията осигурява възможност за 
установяване на всеки осъществен достъп до 
делата на търговците. 

Чл. 14. Ръководителите на органите и 
лицата по чл. 1, ал. 1 упражняват контрол 
върху дейностите по чл. 13, ал. 5 и 8 на ре-
гистраторите, както и върху дейността на 
служителите/лицата, получили достъп до 
делата на търговците.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13523

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за издаване на лицензи 
на консултанти за оценяване на съответ-
ствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор, приета 
с Постановление № 247 на Министерския 
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2003 г.; 
изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 46 
от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., 

бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.) 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. условията и редът за удостоверяване 

на правото за упражняване на дейностите 
по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) на лица от дър-
жава – членка на Европейския съюз, или на 
друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство.“

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Закона за устройство 

на територията (ЗУТ)“ се заменят със „ЗУТ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 9 думите „(лекари, инженери и ар-

хитекти)“ се заменят с „(лекари с придобита 
специалност в системата на здравеопазването 
по „Комунална хигиена“, „Трудова медици-
на“, „Обща хигиена“, „Хранене и диететика“, 
„Хигиена на детско-юношеската възраст“ и 
„Радиационна хигиена“; инженери и архитекти 
с придобита специалност в системата на здра-
веопазването по „Санитарно инженерство“)“;

б) точка 10 се изменя така:
„10. пожарна и аварийна безопасност или 

други приравнени специалности в областта 
на пожарната безопасност, придобити в акре-
дитирани висши учебни заведения в страната 
или в чужбина.“

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Консултантът може да разполага и с 

разширен списък от квалифицирани специа-
листи, който не е част от лиценза. Списъкът 
се утвърждава от лицето, представляващо 
консултанта, след проверка, че специали-
стите отговарят на изискванията на чл. 6, 
ал. 1, т. 3 и 4.“

4. Алинея 5 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. Комисията по чл. 9 взема решение 

за удостоверяване на правото за упражняване 
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на 
лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ след представяне 
на документите по чл. 8а.“

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:



СТР.  10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 104

„(2) Правото за упражняване на дейностите 
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, 
ал. 7 ЗУТ се удостоверява от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
въз основа на решение на комисията по чл. 9.“

§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните из-
менения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от актуално удостоверение за 

търговска регистрация, когато не е посочен 
Единен идентификационен код по Закона за 
търговския регистър;“.

2. Точки 2 и 3 се отменят.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Да-

нъчно-осигурителния процесуален кодекс;“.
4. В т. 6, буква „г“ след думата „обекти“ 

се поставя запетая, добавя се „в т.ч. и упраж-
нявана консултантска дейност“ и се поставя 
запетая.

5. В т. 7 след думата „консултанта“ текстът 
до края се заличава.

§ 6. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Лицата по чл. 6а подават 

писмено заявление по образец, одобрен от 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за регистрация в 

търговски или друг публичен регистър или 
еквивалентно средство за идентификация по 
регистъра в съответната държава – членка 
на Европейския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението за Европей-
ското икономическо пространство;

2. копие от документ, удостоверяващ 
правото на лицата по чл. 6а да извършват 
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, издаден 
от компетентен орган на държава – членка 
на Европейския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението за Европей-
ското икономическо пространство;

3. списък на физическите лица – специа-
листи, които имат квалификация и призната 
правоспособност да упражняват дейностите 
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи 
по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 
ЗУТ, заверен от заявителя;

4. информация за разрешителния режим 
и за съответния компетентен орган на дър-
жава – членка на Европейския съюз, или на 
друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство;

5. друг вид информация, предвидена в 
правото на Европейския съюз;

6. официален превод на документите по 
т. 1 – 5.

(3) Когато подадените документи по ал. 2 
са непълни, заявителят се информира за 
необходимостта от предоставяне на допъл-

нителна информация и за това, че срокът 
за произнасяне започва да тече от датата на 
предоставянето им.

(4) Когато подадените документи са не-
редовни или не е представена допълнителна 
информация, въз основа на решение на коми-
сията по чл. 9 заявителят се информира, че 
заявлението му се оставя без разглеждане.“

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „лиценз на консул-
танта“ се добавя „или удостоверение на лицата 
по чл. 166, ал. 7 ЗУТ“.

2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 10, ал. 1 и 2 след думата „лиценз“ 

се добавя „или удостоверение“.
§ 9. В чл. 11 накрая се добавя „или удос-

товерение за правото на упражняване на 
дейностите по чл. 166, ал. 1 ЗУТ на лицата 
по чл. 166, ал. 7 ЗУТ“.

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Лицензът“ се заменя с 

„Лицензът/удостоверението“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът за произнасяне може да бъде 

удължен еднократно при фактическа или прав-
на сложност с не повече от 30 дни, за което 
заявителят се информира писмено преди из-
тичането на първоначално установения срок.“

§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „Лицензът“ се 

заменя с „Лицензът/удостоверението“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. предмет на лиценза/удостоверението 

за правото на упражняване на дейностите 
по чл. 166, ал. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, 
ал. 7 ЗУТ;“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Списъкът по ал. 1, т. 5 е неразделна 

част от лиценза/удостоверението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 

думата „лиценза“ се заменя с „лиценза/удос-
товерението“, а думите „издал лиценза“ се 
заменят с „който ги е издал“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 12. В чл. 15 думите „Лицензът, отказът 
за издаване на лиценз или отнемането му“ 
се заменят с „Лицензът или удостоверението, 
отказът за издаването или отнемането им“.

§ 13. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Удостоверението на правото за уп-

ражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 
т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се 
издава за срок, не по-дълъг от срока по до-
кумента, издаден от компетентен орган на 
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държава – членка на Европейския съюз, или 
на друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство.“

§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицензът или удостоверението се 

вписват в регистъра при МРРБ.“
2. В ал. 2 след думата „лицензи“ се добавя 

„или удостоверения“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 18. Действието на лиценза или удос-

товерението може да бъде прекратено преди 
изтичането на срока, за който са издадени, 
когато:“.

2. В т. 7 накрая се добавя „или удостове-
рението“.

§ 16. В чл. 19, ал. 1 и 2 след думата „ли-
ценза“ се добавя „или удостоверението“.

§ 17. Член 21 се отменя.
§ 18. Параграф 1 от допълнителните раз-

поредби се отменя.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за 
държавните такси, събирани от Агенцията по 
вписванията, приета с Постановление № 243 
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, 
бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., 

бр. 65 от 2008 г. и бр. 39 и 77 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „По заявление 

за вписване“ се заменят със „За вписване“;
б) създават се нови т. 9 – 12:

„9. на европейско обединение по ико-
номически интереси  

960 лв.;

10. на поделение в Република България 
на европейско обединение по иконо-
мически интереси

640 лв.;

11. на европейско дружество 960 лв.; 

12. на европейско кооперативно дру-
жество

960 лв.;“

в) досегашните т. 9 – 13 стават съответно 
т. 13 – 17;

г) създават се т. 18 и 19:

„18. на преобразуване – вливане, сли-
ване и промяна на правната форма, на 
европейско дружество със седалище 
в Република България в акционерно 
дружество със седалище в Република 
България

460 лв.;

 19. на преобразуване на търговски 
дружества с участие на дружества от 
държави – членки на Европейския 
съюз, или от други държави – страни 
по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, когато 
приемащото или новоучреденото дру-
жество е със седалище в Република 
България

960 лв.;” 

д) досегашната т. 14 става т. 20.
2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) За вписване на обстоятелства в търгов-

ския регистър, подадени по електронен път, 
се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец 15 лв.;

2. на събирателно дружество и
 на командитно дружество

60 лв.;

3. на дружество с ограничена отго-
ворност и на еднолично дружество с 
ограничена отговорност

80 лв.; 

4. на акционерно дружество и на едно-
лично акционерно   дружество

230 лв.; 

5. на командитно дружество с акции 230 лв.;

6. на акционерно дружество за извърш-
ване на банкова и застрахователна 
дейност

850 лв.; 

7. на консорциум и на холдинг 850 лв.;

8. на клон на чуждестранен търговец 215 лв.;

9. на европейско обединение по ико-
номически интереси 

480 лв.;

10. на поделение в Република България 
на европейско обединение по иконо-
мически интереси

320 лв.;

11. на европейско дружество 480 лв.; 

12. на европейско кооперативно дру-
жество

480 лв.; 

13. на залог или запор на дружествен дял 25 лв.; 

14. на залог на търговско предприятие 50 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на 
едноличен търговец

15 лв.; 

16. на прехвърляне на предприятие във 
всички останали случаи

50 лв.; 

17. на преобразуване на търговско 
дружество

115 лв.; 

18. на преобразуване – вливане, слива-
не и промяна на правната форма, на 
европейско дружество със седалище 
в Република България в акционерно 
дружество със седалище в Република 
България

230 лв.;
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19. на преобразуване на търговски 
дружества с участие на дружества от 
държави – членки на Европейския 
съюз, или от други държави – страни 
по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, когато 
приемащото или новоучреденото дру-
жество е със седалище в Република 
България

480 лв.; 

20. на други обстоятелства, подлежащи 
на вписване за първи път

25 лв.“ 

3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „По заявление 

за промяна“ се заменят със „За промяна“;
б) създават се т. 3 – 6: 
„3. на европейско обединение по икономи-

чески интереси – 100 лв.;
4. на поделение в Република България 

на европейско обединение по икономически 
интереси – 100 лв.;

5. на европейско дружество – 100 лв.; 
6. на европейско кооперативно друже-

ство – 100 лв.“
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „По заявление 

за промяна“ се заменят със „За промяна“;
б) в т. 1 числото „42“ се заменя с „30“;
в) в т. 2 числото „21“ се заменя с „15“;
г) създават се т. 3 – 6: 
„3. на европейско обединение по икономи-

чески интереси – 50 лв.;
4. на поделение в Република България 

на европейско обединение по икономически 
интереси – 50 лв.;

5. на европейско дружество – 50 лв.; 
6. на европейско кооперативно друже-

ство – 50 лв.“
5. Създават се ал. 5 и 6: 
„(5) За издаване на удостоверение за законо-

съобразност се събира такса в размер 460 лв. 
(6) За издаване на удостоверение за зако-

носъобразност, подадено по електронен път, 
се събира такса в размер 230 лв.“

§ 2. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „По заявление за впис-

ване“ се заменят със „За вписване“.
2. В ал. 2 думите „По заявление за впис-

ване“ се заменят със „За вписване“ и числото 
„35“ се заменя с „25“.

§ 3. В чл. 16в се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „По заявление за запаз-

ване“ се заменят със „За запазване“.
2. В ал. 2 думите „По заявление за запаз-

ване“ се заменят със „За запазване“ и числото 
„35“ се заменя с „25“.

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 

януари 2012 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда 
за съставяне на списък на медицинските из-
делия по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в 

сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков

НАРЕДБА
за условията и реда за съставяне на списък 
на медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която те се заплащат

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията 
и редът за:

1. съставяне и поддържане на списък на 
медицинските изделия, които могат да бъдат 
заплащани със средства от:

а) бюджета на Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК);

б) републиканския бюджет извън обхвата 
на задължителното здравно осигуряване; 

в) републиканския бюджет чрез бюджета 
на Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП); 

г) бюджета на лечебните заведения по 
чл. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), 
както и със средства на лечебните заведения 
с държавно и/или общинско участие по чл. 9 
и 10 ЗЛЗ;

2. включване и изключване на медицински 
изделия от списъка по т. 1;

3. ежегодно определяне на стойността, до 
която се заплащат медицинските изделия, 
включени в списъка по т. 1. 

Чл. 2. Със средствата по чл. 1, т. 1 могат 
да се заплащат само медицински изделия, 
които са включени в списъка, съставен по 
реда на наредбата.

Чл. 3. (1) Изпълнителната агенция по 
лекарствата (ИАЛ) поддържа на интернет 
страницата си списъка по чл. 1, т. 1, който е 
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общодостъпен, с изключение на търговската 
информация по чл. 5, ал. 1, т. 23 и 24, пред-
назначена за оторизирани институции.

(2) Физическите лица, които от името и 
за сметка на оторизираните институции имат 
право на достъп до търговската информация, 
подписват декларации за конфиденциалност 
и неизползване на информацията извън слу-
жебната си дейност.

Г л а в а  в т о р а

СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИ-
СЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I
Същност и съдържание на списъка на меди-

цинските изделия

Чл. 4. Списъкът по чл. 1, т. 1 е централи-
зирана електронна база данни, съдържаща 
медицински изделия, групирани в категории 
съгласно чл. 6.

Чл. 5. (1) Списъкът по чл. 1, т. 1 съдържа 
информация за:

1. общите идентификационни данни и 
характеристики на медицинското изделие;

2. сертификационен и регистрационен 
статус на медицинското изделие;

3. търговска информация, включително 
продажна цена за медицинското изделие, 
както и за производителя/упълномощения 
представител или търговеца на медицинското 
изделие;

4. стойността, до която се заплаща меди-
цинското изделие.

(2) В списъка по ал. 1 се посочва:
1. входящ номер и дата на заявлението;
2. идентификационен номер на заявителя 

и време на въвеждане в информационната 
система, автоматично генерирани от система-
та (идентификационният номер се определя 
при първоначалното вписване в регистъра и 
остава непроменен);

3. дата и статус на записа (предложен, 
валидиран, регистриран, променен, заличен) 
за медицинско изделие;

4. код на изделието в списъка (необходим 
за определяне на реимбурсна стойност);

5. уникален идентификатор на изделието 
(GTIN, HIBIC, NDC) (когато е приложимо);

6. данни за лицето, което пуска изделието 
на пазара;

7. данни за търговеца на едро;
8. категория на медицинското изделие;
9. GMDN (UMDNS; EDMS) код и име (ко-

гато е приложимо);
10. генерична група изделия (когато е 

приложимо);
11. име на медицинското изделие (посоче-

но върху опаковката и/или Декларацията за 
съответствие на производителя);

12. алтернативно име на медицинското 
изделие (когато е приложимо);

13. модел (когато е приложимо);
14. описание на медицинското изделие 

(състав; вид на материала; брой изделия в 
неделима опаковка; големина; размер; тегло; 
стерилно; с измерващи функции; включено в 
състава лекарствено вещество; материал от 
животински произход, специфични означения, 
тип на предписване на изделието (за домашна 
или болнична употреба) – попълва се инфор-
мацията, приложима за медицинското изделие;

15. предназначено действие, определено от 
производителя (включително условия за съх-
ранение, еднократна/многократна употреба, 
стерилност и др.);

16. каталожен номер на медицинското 
изделие (посочен върху опаковката и/или Де-
кларацията за съответствие на производителя); 

17. клас/група, списък;
18. принадлежности/консумативи (име, 

модел, референтен номер, каталожен номер; 
описание) (когато е приложимо);

19. номер и дата на регистрация в ИАЛ 
или уведомление до ИАЛ;

20. дата на пускане на пазара в Република 
България;

21. последна дата на актуализация на дан-
ните за медицинското изделие;

22. дата на прекратяване на разрешение/
удостоверение за търговията с медицински 
изделия;

23. маркер за заплащане чрез средства от 
Министерството на здравеопазването (МЗ), 
НЗОК, Агенцията за социално подпомагане 
(АСП), лечебни заведения;

24. продажна цена, посочена в съответната 
валута и изчислена в евро по кръстосаните 
курсове на Централната европейска банка и 
съответно в левове по курса на Българската 
народна банка към датата на въвеждане на 
данните;

25. максимална стойност, заплащана с 
обществени средства (за група изделия за 
година) (когато е приложимо).

(3) Информацията по ал. 2 се попълва на 
български и на английски език.

(4) В случай че едно и също медицинско 
изделие се вписва в списъка от двама или по-
вече заявители, информацията по чл. 5, ал. 2, 
т. 1, 2, 3, 7, 12, 18, 19, 20, 22 и 24 се попълва 
от всеки от тях.

Чл. 6. Списъкът по чл. 1, т. 1 съдържа 
следните категории медицински изделия:

1. активни имплантируеми изделия; 
2. изделия за анестезия и респирация; 
3. стоматологични изделия;
4. електро-механични медицински изделия;
5. болнично оборудване;
6. инвитро диагностични изделия;
7. неактивни имплантируеми изделия;
8. изделия за офталмология и оптика;
9. изделия за многократна употреба;
10. изделия за еднократна употреба;
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11. технически средства за лица с увреж-
дания;

12. изделия за диагностична и терапевтична 
радиация;

13. изделия за допълнителна терапия;
14. изделия с биологичен произход;
15. продукти и приспособления за лечебни 

и здравни заведения;
16. лабораторно оборудване.
Чл. 7. Изпълнителната агенция по лекар-

ствата използва техническо оборудване и 
технологии за администриране на списъка, 
чрез които се изпълняват следните функции:

1. проверка на подадените по електронен 
път заявления, подписани с електронен подпис;

2. управление на достъпа до данните в спи-
съка посредством предоставяне за ползване 
на потребителско име, парола и персонален 
идентификатор;

3. проверка за пълнота и достоверност на 
данните;

4. защита, съхраняване и архивиране на 
данни и документи.

Чл. 8. Изпълнителната агенция по лекар-
ствата съхранява списъка по начин, който 
осигурява възможност за: 

1. гарантиране сигурността на съдържащата 
се в него информация чрез криптиране;

2. промяна на данните от заявител; 
3. заличаване на данни след валидирането 

им от определени длъжностни лица.

Раздел II
Условия и ред за включване, промени и за-
личаване на медицински изделия в списъка 

на медицинските изделия

Чл. 9. (1) Изпълнителната агенция по 
лекарствата осигурява оторизиран достъп до 
списъка за въвеждане, промяна или заличаване 
на данни по чл. 5 след подаване в електронен 
или хартиен вид на заявление по образец 
съгласно приложение № 1 за създаване на 
профил на заявителя.

(2) Заявление по ал. 1 могат да подават:
1. производител на медицински изделия;
2. лице, упълномощено от производителя;
3. физическо или юридическо лице, което 

комплектува изделия;
4. физическо или юридическо лице, което 

стерилизира изделия;
5. търговец на едро с медицински изделия.
(3) Когато заявлението се подава от упъл-

номощено лице, към заявлението по ал. 1 се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 
Когато пълномощното не е издадено в Репу-
блика България, за него се представя превод 
на български език, извършен от преводач, 
който има сключен договор с Министерството 
на външните работи за извършване на офи-
циални преводи.

(4) Типът електронни документи и файлови 
формати, както и правилата за осигуряване на 
достъп до списъка се публикуват на интернет 
страницата на ИАЛ.

Чл. 10. (1) Заявлението се подава чрез 
публично обявен и достъпен електронен адрес 
или в деловодството на ИАЛ.

(2) За подаване и обработване на заявле-
нието не се заплаща такса.

Чл. 11. (1) При постъпване на заявление 
служител на ИАЛ валидира данните от за-
явлението за: 

1. наличие на подпис/валиден електронен 
подпис при подаване по електронен път;

2. пълнота на данните;
3. заявено обстоятелство – регистрация, 

промяна или заличаване на данни за заявителя.
(2) Когато заявлението не е изготвено 

съгласно образеца по приложение № 1 или 
не е подписано с валиден електронен подпис 
(при подаване по електронен път), на зая-
вителя се изпраща в рамките на 5 работни 
дни считано от постъпване на заявлението 
електронно съобщение на посочения от него 
електронен адрес с указания за отстраняване 
на несъответствията.

(3) Когато в заявлението не е посочен 
електронен адрес, съобщението по ал. 2 се 
изпраща по пощата или чрез куриерска служ-
ба с препоръчана пратка с обратна разписка 
на адреса на заявителя. По изключение съ-
общението по ал. 2 може да се направи по 
телефона, по факса или с телеграма на лицето 
за контакти, посочено от заявителя, като 
това се удостоверява по начините, посочени 
в Гражданския процесуален кодекс.

(4) Грешки и непълноти, допуснати в дан-
ните от заявлението съгласно образеца по 
приложение № 1 за достъп до системата, се 
отстраняват чрез подаване на ново заявление.

Чл. 12. (1) Когато заявлението отговаря 
на изискванията, данните се въвеждат в ин-
формационната система от служител на ИАЛ 
в срок до 5 работни дни. Информационната 
система генерира идентификационен номер за 
заявителя и време, което отразява момента на 
създаване на профил на заявителя, и изпраща 
потвърждение за приемане на заявлението. 

(2) Потвърждението е електронен документ, 
който съдържа данни за входящия номер и 
дата, идентификационен номер и време на 
въвеждане в информационната система, както 
и информация за достъп. 

(3) Потвърждението се изпраща на адреса 
на електронната поща на заявителя.

Чл. 13. Регистрацията се счита за извър-
шена след въвеждане на данните за заявителя 
и изделията в информационната система и 
валидиране.

Чл. 14. (1) Заявителят е длъжен да съобщи 
на ИАЛ всички промени в заявените обсто-
ятелства, съгласието за приемане на елек-
тронни съобщения и адреса на електронна 
поща. Промяната има действие от момента 
на съобщаването.

(2) Заявителят е длъжен да актуализира 
данните за медицинските изделия в едно-
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седмичен срок от момента на настъпилата 
промяна.

Чл. 15. Въвеждането или промяна на 
данни в списъка на медицинските изделия 
се извършва от заявителя чрез въвеждане на 
потребителско име и парола.

Чл. 16. (1) Отстраняването на грешки и 
непълноти, допуснати при вписване на изде-
лията в списъка, се извършва от заявителя.

(2) При установяване на грешки от длъж-
ностно лице ИАЛ определя едномесечен срок 
за отстраняването им.

(3) При отказ за коригирането им от зая-
вителя или неотстраняването им в срока по 
ал. 2 ИАЛ не валидира данните и те не се 
публикуват.

Чл. 17. Изпълнителната агенция по лекар-
ствата публикува на интернет страницата си 
ръководство, утвърдено от изпълнителния 
директор на агенцията, за въвеждане и акту-
ализиране на данните в списъка, включително 
правилата и условията, на които трябва да 
отговаря въвежданата информация.

Чл. 18. Заличаването на данни за заяви-
тели и/или медицински изделия, въведени в 
списъка, се извършва:

1. след валидиране от страна на ИАЛ на 
подадено заявление за заличаване с посочване 
на основание за това;

2. при прекратяване или обезсилване 
действието на СЕ сертификат, издаден от 
нотифициран орган;

3. след постъпила информация и извършва-
не на проверка от страна на ИАЛ за промяна 
на лицето, което е извършило вписването в 
списъка по чл. 1, т. 1.

Чл. 19. Заличаването по чл. 18 се извършва 
от длъжностни лица по утвърдени от изпъл-
нителния директор на ИАЛ правила.

Г л а в а  т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО
КОЯТО СЕ ЗАПЛАЩАТ МЕДИЦИНСКИТЕ 

ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА

Раздел І
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия, заплащани от бюджета 

на НЗОК

Чл. 20. (1) Националната здравноосигури-
телна каса в съответствие с предвидените сред-
ства в бюджета си за съответната календарна 
година ежегодно определя групите медицински 
изделия, изискванията за предписването и 
отпускането им, както и стойността, до която 
ги заплаща.

(2) Стойността по ал. 1 се определя за 
съответната група медицински изделия и 
не може да бъде по-висока от предложената 
най-ниска цена с включена в нея отстъпка, 
утвърдена по чл. 29, ал. 2.

(3) Националната здравноосигурителна каса 
определя стойността по ал. 1 само за групи 

медицински изделия, за които в нормативен 
акт е посочено, че се осигуряват със средства 
от нейния бюджет. 

(4) Конкретните медицински изделия, вклю-
чени в групите по ал. 2, трябва да отговарят 
на следните изисквания:

1. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 
буква „а“;

2. да отговарят на изискванията на Закона 
за медицинските изделия; 

3. да нямат регистрирани данни в ИАЛ и 
ЕUDAMED за инциденти/потенциални инци-
денти през последните две години;

4. да се заплащат от обществен фонд в поне 
една от страните – членки на Европейския 
съюз, при същите индикации или заболявания, 
посочени в ал. 1.

Чл. 21. До 1 август на съответната кален-
дарна година НЗОК определя техническите 
изисквания, на които следва да отговарят 
медицинските изделия. 

Чл. 22. (1) Процедурата по определяне на 
стойността, до която НЗОК заплаща меди-
цинските изделия, принадлежащи към една 
група, се провежда от експертна комисия, 
наричана по-нататък „Комисията“, назначена 
от управителя на НЗОК. 

(2) Съставът на Комисията включва за-
дължително лекари, фармацевти, икономисти 
и юристи. 

(3) В състава на Комисията се включват 
външен за НЗОК експерт, определен с решение 
на Надзорния съвет на НЗОК, и един пред-
ставител на Министерството на финансите.

(4) Външен експерт по ал. 3 може да бъде 
лице с юридическо или икономическо обра-
зование.

(5) Надзорният съвет на НЗОК определя 
експерта по ал. 3 в срок до 1 август на съот-
ветната календарна година.

Чл. 23. (1) До 10 август на съответната ка-
лендарна година НЗОК публикува на интернет 
страницата си покана към производителите 
или търговците на едро с медицински изделия 
и/или техните упълномощени представители 
за участие в процедурата по определяне на 
стойността по чл. 20, ал. 1.

(2) Поканата по ал. 1 съдържа:
1. групите медицински изделия – предмет 

на процедурата;
2. технически изисквания към медицин-

ските изделия – по групи;
3. изискуеми документи от участниците 

съгласно ал. 3;
4. проект на договор;
5. крайния срок за подаване на предложе-

ния, определен по реда на чл. 24;
6. дата за разглеждане на постъпилите 

предложения, определена по реда на чл. 25;
7. място и начин на подаване на предло-

женията и лице за контакт в НЗОК.
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(3) За участие в процедурата по определяне 
на стойността по чл. 20, ал. 1 производителите 
или търговците на едро с медицински изделия 
и/или техните упълномощени представители 
подават в НЗОК следните документи:

1. заявление за участие по образец съгласно 
приложение № 2;

2. заверено от участника копие на доку-
мент, удостоверяващ правото да се извършва 
дейност по търговия с медицински изделия, 
издаден от компетентен орган;

3. копие от удостоверение за актуална 
съдебна регистрация, когато лицето не е 
пререгистрирано по Закона за търговския 
регистър, съответно копие от търговския ре-
гистър или от сходен документ по национал-
ното законодателство на съответната държава 
на производителя или търговеца на едро на 
медицински изделия, издадени не по-късно 
от 6 месеца преди подаване на заявлението; 
когато лицето е регистрирано по Закона за 
търговския регистър, то посочва единния си 
индентификационен код (ЕИК);

4. нотариално заверено пълномощно, в 
случай че заявлението се подава от предста-
вител на производителя или търговеца на 
едро; когато пълномощното не е издадено 
в Република България, за него се представя 
превод на български език, извършен от пре-
водач, който има сключен договор с Минис-
терството на външните работи за извършване 
на официални преводи;

5. документация, чрез която се доказва, че 
медицинското изделие отговаря на техниче-
ските изисквания, посочени в чл. 21;

6. удостоверение, издадено от ИАЛ, че за 
медицинското изделие няма регистрирани 
данни в ИАЛ и ЕUDAMED за инциденти/
потенциални инциденти през последните две 
години;

7. декларация, че съответният участник 
може да осигури необходимите количества 
медицински изделия по образец, съгласно 
приложение № 3;

8. предлагана цена на медицинското из-
делие.

(4) Предложената цена по ал. 3, т. 8 не 
може да бъде по-висока от продажната цена 
за съответното изделие, посочена в списъка 
по чл. 1, т. 1, буква „а“. 

Чл. 24. До 10 септември на съответната 
година производителите или търговците на 
едро с медицински изделия и/или техните 
упълномощени представители подават в НЗОК 
заявлението и документацията по чл. 23, ал. 3.

Чл. 25. (1) До 25 септември на съответна-
та календарна година Комисията извършва 
оценка на подадените документи.

(2) На заседанията на комисията, на ко-
ито се извършва оценката по ал. 1, могат да 
присъстват наблюдатели.

(3) При констатирани непълноти и/или 
пропуски в подадената документация Коми-

сията уведомява съответното лице по чл. 24 
и дава 3-дневен срок за отстраняването им.

(4) Комисията приключва своята работа 
до 30 септември на съответната календарна 
година, като изготвя протокол, в който отра-
зява постъпилите предложения, извършената 
оценка по ал. 1 и резултатите от нея.

(5) В тридневен срок от изготвянето на 
протокола по ал. 4 Комисията уведомява ли-
цата по чл. 24, които са подали предложение 
до НЗОК и не отговарят на изискванията на 
чл. 23, ал. 3, че не са допуснати до участие 
в процедурата.

(6) В уведомлението по ал. 5 се посочват 
и мотивите на Комисията за недопускане до 
участие в процедурата.

Чл. 26. (1) В тридневен срок от изготвяне-
то на протокола по чл. 25, ал. 4 Комисията 
публикува на интернет страницата на НЗОК 
покана за договаряне на отстъпки, която 
съдържа:

1. допуснатите участници по входящи номе-
ра и съответната група медицински изделия, 
за която са допуснати;

2. датата, на която ще се проведе догова-
рянето, както и график за провеждането му.

(2) За всяка група медицински изделия 
договарянето се провежда в един и същ ден 
по предварително обявения часов график за 
всеки от участниците.

Чл. 27. Процедурата по договаряне на 
отстъпки от предложените цени се провеж-
да в двуседмичен срок от публикуването на 
поканата по чл. 26, ал. 1. 

Чл. 28. С всеки от допуснатите участници 
Комисията подписва двустранен протокол, в 
който се отразява направеното от участника 
предложение за отстъпка от цената по чл. 23, 
ал. 3, т. 8 и постигнатата окончателна цена.

Чл. 29. (1) В едноседмичен срок от провеж-
дането на процедурата по чл. 27 Комисията 
извършва оценка и изготвя заключителен 
протокол, в който посочва стойността, която 
заплаща за всяка група медицински изделия.

(2) Комисията представя заключителния 
протокол на управителя на НЗОК за утвър-
ждаване.

Чл. 30. (1) До 5 ноември на съответната 
календарна година НЗОК обявява на интернет 
страницата си стойността, която заплаща за 
всяка група медицински изделия. 

(2) До 15 ноември на съответната календар-
на година участниците в процедурата писмено 
заявяват пред НЗОК желанието си съответното 
медицинско изделие да бъде заплащано със 
средства от бюджета на НЗОК. 

(3) До 15 декември на съответната кален-
дарна година НЗОК отбелязва в списъка по 
чл. 1, т. 1, буква „а“ медицинските изделия и 
стойността, до която те ще бъдат заплащани.

Чл. 31. До провеждането на съответното 
ежегодно договаряне на медицински изделия по 
чл. 20 НЗОК заплаща стойността, определена 
при предходното договаряне, но не по-късно 
от 31 март на текущата година.
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Раздел II
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия, заплащани от републи-
канския бюджет извън обхвата на задължи-
телното здравно осигуряване и от бюджета на 
лечебните заведения по чл. 1, т. 1, буква „г“

Чл. 32. (1) Министерството на здравеопаз-
ването договаря медицински изделия, за които 
в нормативен акт или в общ административен 
акт е посочено, че се осигуряват със средства 
от републиканския бюджет.

(2) Министерството на здравеопазването 
осигурява медицинските изделия по ал. 1 в съ-
ответствие с предвидените средства в бюджета 
си за съответната календарна година.

Чл. 33. Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 
ЗЛЗ и лечебните заведения по чл. 9 и 10 ЗЛЗ с 
държавно и/или общинско участие в капитала 
договарят по реда на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) медицинските изделия, необ-
ходими за осъществяване на своята дейност.

Чл. 34. Медицинските изделия, които могат 
да бъдат заплащани със средства от републи-
канския бюджет чрез бюджета на МЗ, трябва 
да отговарят на следните изисквания:

1. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 
буква „б“;

2. да отговарят на изискванията на Закона 
за медицинските изделия; 

3. да няма регистрирани данни в ИАЛ и 
ЕUDAMED за инциденти/потенциални инци-
денти през последните две години;

4. да се заплащат от обществен фонд в поне 
една от страните – членки на Европейския съюз.

Чл. 35. (1) Министерството на здравеопазва-
нето договаря конкретните медицински изделия 
по чл. 32 по реда на ЗОП.

(2) Спецификацията за конкретните ко-
личества и продукти се изготвя от комисия, 
определена със заповед на министъра на 
здравеопазването, която включва медицински 
специалисти, икономисти и юрист.

Чл. 36. При вземането на решенията коми-
сията прави оценка на съотношението терапев-
тичен ефект/цена.

Чл. 37. Цената, която е договорена, не може 
да надвишава обявената в списъка по чл. 1, 
т. 1 продажна цена за конкретното медицинско 
изделие.

Раздел III
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия, заплащани от републи-
канския бюджет чрез бюджета на Министер-

ството на труда и социалната политика

Чл. 38. (1) Министърът на труда и социал-
ната политика със заповед определя пределните 
количества (лимити) на медицински изделия, 
включени в приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за 
интеграция на хората с увреждания, приет с 
Постановление № 343 на Министерския съвет 

от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Вър-
ховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 
от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния 
административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 
2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., 
бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 
от 2010 г. и бр. 38 и 41 от 2011 г.) (ППЗИХУ), 
които са част от списъка по чл. 1, т. 1, буква 
„в“, заплащани от републиканския бюджет, чрез 
бюджета на МТСП.

(2) Министерството на труда и социална-
та политика определя пределните лимити по 
ал. 1 в съответствие с предвидените средства в 
бюджета си за съответната календарна година.

Чл. 39. (1) Към министъра на труда и 
социалната политика се създава Комисия за 
осъществяване на дейности по актуализация 
на съдържанието на приложение № 7 към 
чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ, наричана по-нататък 
„Комисията“.

(2) Съставът на Комисията се определя със 
заповед на министъра на труда и социалната 
политика и включва: трима представители на 
МТСП, двама представители на АСП и двама 
представители на Агенцията за хората с ув-
реждания.

(3) Представител на МТСП е председател 
на комисията.

Чл. 40. (1) За обезпечаване дейността на 
Комисията могат да бъдат включвани и меди-
цински специалисти, юристи и икономисти с 
опит в областта на медицинските изделия и в 
съответните сфери на приложението им.

(2) Дейността на Комисията се обезпечава 
от МТСП и се осъществява съгласно утвърдени 
от министъра на труда и социалната политика 
вътрешни правила.

(3) Решенията на Комисията се вземат с 
мнозинство от две трети от членовете є.

(4) Заседанията на Комисията се смятат за 
редовни, ако на тях присъстват две трети от 
членовете є.

(5) Комисията заседава най-малко веднъж 
на три месеца.

Чл. 41. (1) Председателят на Комисията 
представлява, организира и ръководи дейността 
на Комисията.

(2) При отсъствие на председателя той упъл-
номощава писмено член на Комисията, който да 
го замества и да упражнява правомощията му.

(3) Председателят и членовете на Комисията 
са длъжни да не разгласяват обстоятелства и 
факти, станали им известни при или по повод 
на изпълнение на задълженията им, освен по 
писмено искане на държавен орган, когато това 
е предвидено със закон.

(4) Във връзка със задълженията си по ал. 3 
членовете на Комисията подписват деклара-
ция по образец, утвърден от председателя на 
комисията.
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(5) Комисията изготвя на всеки 6 месеца 
доклад за дейността си до министъра на труда 
и социалната политика.

Чл. 42. (1) Комисията осъществява дейности 
по актуализация на включените в приложение 
№ 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ медицински 
изделия, като изпълнява следните функции:

1. проучване на нови медицински изделия, 
предлагани на пазара;

2. проучване на пазара, на доказателства за 
разходните норми на производителя, цените и 
дистрибуцията на медицински изделия;

3. проучване на въпроси, свързани с пред-
назначението, характеристиките и параметрите 
на медицински изделия;

4. преглед на данните от списъка по чл. 1, 
т. 1, буква „в“;

5. разглеждане и изразяване на становища 
по предложения на граждани, органи и органи-
зации във връзка с включването на нови или 
изключването на съществуващи медицински 
изделия във/от приложение № 7 към чл. 40, 
ал. 1 ППЗИХУ;

6. даване на предложения за актуализира-
не списъка на приложение № 7 към чл. 40, 
ал. 1 ППЗИХУ за включване на нови и/или 
изключване на някои от досега включените 
медицински изделия веднъж годишно;

7. изготвя предложение до министъра на 
труда и социалната политика за лимитните 
стойности, до които да се заплащат меди-
цински изделия от бюджета на МТСП, при 
необходимост.

(2) При осъществяване на функциите по 
ал. 1 комисията извършва преценка на:

1. вида, произхода и предназначението на 
съответното медицинско изделие;

2. възможността за използването му от от-
делни потребители, ограничен или по-широк 
кръг нуждаещи се лица;

3. безопасността и качеството на медицинско-
то изделие съобразно неговия сертификационен 
и регистрационен статус;

4. ефективността от употребата му като сте-
пен, представляваща възможност за интеграция 
на хората с увреждания;

5. цена на производителя и възможен пре-
дел (лимит) на стойността на медицинското 
изделие, до която би могло да се заплаща със 
средства от бюджета на МТСП.

Чл. 43. (1) Пределът (лимитът) на стойността 
на медицинските изделия, която се заплаща 
със средства от бюджета на МТСП, се опре-
деля въз основа на сравнение на цените на 
медицински изделия от списъка по чл. 1, т. 1, 
буква „в“ и от ежегодния анализ, представян в 
Агенцията за хората с увреждания по реда на 
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда 
за осъществяване и контрол на дейностите по 
предоставяне на помощни средства, приспосо-
бления и съоръжения за хората с увреждания 
и медицински изделия, посочени в списъците 
по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания. 

(2) База за определяне на предела (лими-
та) на стойността на медицинските изделия е 
констатираната най–ниска цена на съответно 
медицинско изделие, подадена от търговците 
на едро и производителите.

Чл. 44. За всяко предложение на Комисията 
за включване на ново медицинско изделие в 
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ, 
което да се заплаща от МТСП, се изготвя юри-
дическа, икономическа и медицинска оценка от 
дирекция в специализираната администрация 
на МТСП.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Генерична група изделия“ е съвкупност 

от изделия с еднакво или подобно предназна-
чение или сходна технология, което позволява 
класифицирането им по генеричен признак, без 
да се отразяват специфични характеристики. 

2. „Глобална номенклатура на медицински-
те изделия“ (GMDN) е подробна система от 
международно признати кодирани описания, 
използвани за групово идентифициране на 
медицински изделия.

3. „Оторизирани институции“ са МЗ, ИАЛ, 
НЗОК, МТСП, лечебните заведения по чл. 5, 
ал. 1 ЗЛЗ и лечебните заведения по чл. 9 и 
10 ЗЛЗ с държавно и/или общинско участие 
в капитала.

4. „Продажна цена“ е продажната цена по 
смисъла на § 1, т. 29а от Закона за медицин-
ските изделия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) До 1 януари 2013 г. ИАЛ осигурява 
техническото и информационно обезпечаване 
на водения от нея списък по чл. 1, т. 1.

(2) До 1 януари 2013 г. ИАЛ публикува на 
интернет страницата си ръководството по чл. 17.

§ 3. Лицата по чл. 9, ал. 2 попълват списъка 
по чл. 1, т. 1 до 30 юни 2013 г.

§ 4. Националната здравноосигурителна каса 
започва да договаря медицински изделия по 
реда на глава трета, раздел първи от наредбата 
считано от 1 август 2013 г.

§ 5. Министерството на труда и социал-
ната политика определя пределните размери 
(лимити) на медицински изделия, включени в 
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ по 
реда на глава трета, раздел трети от наредбата, 
считано от 1 септември 2013 г.

§ 6. Министерството на здравеопазването 
и лечебните заведения по чл. 1, т. 1, буква „г“ 
договарят медицински изделия по реда на глава 
трета, раздел втори от наредбата считано от 
1 юли 2013 г.

§ 7. Наредбата се приема на основание 
чл. 30а, ал. 3 и чл. 30б, ал. 2 от Закона за 
медицинските изделия.
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Приложение № 1 
към чл. 9, ал. 1

Заявление за включване/заличаване в списъка на медицински изделия, заплащани по реда 
на наредбата по чл. 30а ЗМИ 

Application form for joint in/exclusion the list of medical devices reimbursed according to the 
regulation in order with art. 30a of MDL

1 Данни за компетентния орган / Identification of the Competent Authority  
  Код на компетентния орган / Competent Authority code 1) 
  BG/CA01 
  Име на компетентния орган / Competent Authority's name 
  Изпълнителна агенция по лекарствата / Bulgarian Drug Agency 
  Код на страната / Country code 2) 
  BG 
  Град/ City 
  София 
  Улица, номер / Street, Number  Пощенски код / Postal code 
  Дамян Груев 8   1303 
  Телефон / Phone   Факс / Fax 
   (02)890 35 55    (02)890 34 34 

  
е-mail 
bda@bda.bg 

2  Първо предоставяне на информация / First notification 
  Информиране за промяна / Information of change 4) 
  Номер на предходно заявление/ Number of previous application ………………………….
 
   Заличаване с посочване на основанията/ Deletion. Please write the grounds 
  Съгласие за получаване на кореспонденция по електроннен път 
   ДА / YES  НЕ / NO 
  Заявител / Reported by  
   Производител на медицински изделия / Manufacturer of medical devices 6) 
   Лице, упълномощено от производителя / Authorized person 

   
Производител на изделия, изработени по поръчка/Manufacturer of custom-made 
devices 

   Лице, което комплектува изделия / Person who makes sets of medical devices 
   Лице, което стерилизира изделия / Person who sterilises medical devices 
  Търговец на едро с медицински изделия / Wholesaler of medical devices 
3 Данни за производителя / Identification of the Manufacturer 7) 

  
Код на производителя / Manufacturer code 8) 
  

  
Име на производителя, пълно / Manufacturer name, long 
  

  
Име на производителя, кратко / Manufacturer name, short 
   

  
Код на страната / Country code 2)  Код на областта / Region code  

  

  
Град / City 
  

 Пощенски код / Postal code 
  

  
Улица, номер / Street, Number 
 

 Пощенска кутия / PO box 
  

  Лице за контакт / Contact point   Телефон / Phone 
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Име / Name 
 

  
  

  
Факс / Fax 
  

е-mail 
  

4 
Данни за лицето, упълномощено от производителя / Identification of the 
Authorized representative 9)  

  
Име и код (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК) на представителя / Representative name and code 8) 

 

  
Код на страната / Country code 2)  Код на областта / Region code  

  

  
Град/ City 
 

 Пощенски код / Postal code 
  

  
Улица, номер / Street, Number 
 

 Пощенска кутия / PO box 
  

  

Лице за контакт / Contact point  
Име / Name 
 

 Телефон / Phone 
  
  

  
Факс / Fax 
  

E-mail 
  

5 
Данни за заявителя (различен от посочения в полета 3 и 4) Details of the 
notifier (different from field 3 and 4) 

  

Име и код (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК) на физическото или юридическото лице / Name of natural or 
legal person 
 

  
Код на страната / Country code 2)  Код на областта / Region code  

  

  
Град / City 
 

 Пощенски код / Postal code 
  

  
Улица, номер / Street, Number 
 

 Пощенска кутия / PO box 
  

  

Лице за контакт / Contact point  
Име / Name 
 

 Телефон / Phone 
  
  

  
Факс / Fax 
  

е-mail 
  

 
Номер и дата на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия 

6 
Данни за категориите изделия, подлежащи на въвеждане в списъка 
Данни на медицинските изделия / Identification of medical devices 10)  

  

Код на категориите изделия / Device category codes 12) 

 
 

  

Име на категориите медицински изделия на български език / Category of the medical 
devices in Bulgarian 10) 
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Име на категориите медицински изделия на английски език / Category of the medical 
devices in English 10) 

 Медицински изделия / Medical devices  
  Клас І / Class I  Клас III / Class III  
  Клас IIa / Class IIa  АИМИ / AIMD 
  Клас IIб / Class IIb  ИВДМИ / IVDMD 
 История: / History: 

  Няма предишни изтегляния или забрана в други държави / There is no previous 
recalls, banning in other countries or post-market surveillance studies 

  Да, има (моля представете подробности): / Yes (please provide details) 

  
Докладвани нежелани инциденти, свързани с изделието / Any reported adverse 
incidents   

  
Провежда се пост маркетингово проследяване на безопасността на изделието / 
Сonduct post-market surveillance for safety 

7 Информация за търговецa на едро / Information for the wholesaler 
   Регистрация в търговския регистър / Registration to Trade register 

  
 Писмо/документ за упълномощаване от производителя / Letter/document for 

authorization by manufacturer  

  
 Наличие на система за регистриране, оценка и докладване на инциденти / 

System for registration, assessment and reporting incidents 

  
 Наличие на система за блокиране и изтегляне на изделия от пазара / Presence 

of system for blocking  and withdrawal of devices from the market 

   Tърговецът на едро е и вносител / The wholesaler is also importer 
 
Декларирам, че предоставената в заявлението информация е вярна и изделията,

подлежащи на включване в списъка, отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия, приложими за тях.  

I affirm that the information provided in this form is accurate and the devices to be 
included in the list meet the requirements of the Medical Devices Law which apply to 
them. 
 
Приложени документи: 

 Документ, удостоверяващ представителната власт на упълномощителя / Document 
certifying the representative power of the principal  

 Документ/писмо за упълномощаване от производителя за подаване на настоящото 
заявление / Document/letter of authorization from the manufacturer's submission of this application 

 
Дата / Date: 

Заявител, име и фамилия / Notifier's name and surname: 
 
Подпис и печат / Signature and seal: 
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Приложение № 2 
към чл. 23, ал. 3, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………………………………………………………
………………………………………….............................................. 
(пълно наименование на производителя, търговеца 

на едро или упълномощеното лице)
със седалище и адрес на управление: .................
.......................................................................................,
представляван от:
..........................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на предста-
вителя, седалище и адрес на управление; за физическо 
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на: производител/търговец на 
едро/упълномощен представител 

(невярното се зачертава)
с документ, удостоверяващ представителната 
власт: .............................................................................
...........................................................................................
Посочвам следния адрес за съобщения и контакти:
Адрес: ............................................................................
Име: ...............................................................................
Телефон ……...................., факс …............................., 
е-mail ..............................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с отправена покана, публикувана 
на интернет страницата на НЗОК на ………………
…..…………………...............................................................,

(посочва се датата на поканата)
заявявам, че желая да участвам в процедурата 
по договаряне на следните медицински изделия, 
чиято стойност НЗОК заплаща: 
1. .....................................................................................
(наименование на медицинското изделие, вид, опаковка)
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
Прилагам следните документи:

Дата: ...............  ..................................................... 
  (подпис и печат на заявителя)

Приложение № 3 
към чл. 23, ал. 3, т. 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................
(пълно наименование на производителя, търговеца 
на едро или упълномощеното лице)
със седалище и адрес на управление: ...................
.........................................................................................,
представлявано от: ........................................................
.............................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на предста-
вителя, седалище и адрес на управление; за физическо 

лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството си на: производител/търговец на 
едро/упълномощен представител

(невярното се зачертава)
с документ, удостоверяващ представителната 
власт: .............................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
За съобщения и контакти:
Адрес: ...........................................................................
Име: ...............................................................................
Телефон ………............ факс ………............ е-mail ........

ДЕКЛАРИРАМ,

че мога да осигуря необходимите количества от:
………………………………………………………………………………………

(посочват се медицинските изделия)

Дата: ....................  ..............................................
(подпис и печат на заявителя)

13531

РЕШЕНИЕ № 942 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо-
ти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на обект АМ „Хемус“, участък 
Белокопитово – Каспичан от км 337+302 до 
км 342+200, на територията на община Шумен

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с 
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби 
на Закона за държавната собственост, чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
и предвид необходимостта от осигуряване на 
защита на особено важни държавни и зна-
чими обществени интереси, своевременно 
приключване на отчуждителните процедури 
и осъществяване на строителните дейности 
в определените срокове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за из-
граждане на обект АМ „Хемус“, участък Бе-
локопитово – Каспичан от км 337+302 до км 
342+200, съгласно влезли в сила парцеларни 
планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-351 
на заместник-министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството от 16 март 2009 г. 
и Заповед № РД-25-467 на кмета на Община 
Шумен за одобряване на подробен устройствен 
план – план за регулация за части от кв. 1б 
и 1г по плана за регулация на с. Панайот 
Волов от 1 април 2008 г., имоти и части от 
имоти – частна собственост, намиращи се в 
землищата на с. Градище, с. Белокопитово 
и с. Панайот Волов, община Шумен, област 
Шумен, подробно описани в приложението 
по вид, размер, местонахождение, размер на 
паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране 
на процедурата по отчуждаване на имотите 
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“.

3. Допуска предварително изпълнение 
на т. 1.

4. Решението може да се обжалва пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков



БРОЙ 104  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  23   

Приложение 
към т. 1

Землище на с. БЕЛОКОПИТОВО, ЕКАТТЕ 03633
А. Обхват на автомагистралата

№ 
по 
ред

Имот 
стар 
№

Име на собственик на имота
трите имена/име на юридическо 

лице

Адрес на собственика Площ 
за от-
чужда-
ване 

(в дка)

Обезще-
тение 
(в лв.)

1 2 3 4 5 6

1. 1011 ДЕНЧО ПАНАЙОТОВ ДЕНЧЕВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,191      60    

2. 1023 БОГДАН ГРУЕВ ТЕРЗИЙСКИ С. БЕЛОКОПИТОВО, 
УЛ. В. ЛЕВСКИ № 6

0,002       1 

3. 1024 Н-ЦИ НА ВЕЛИН ГРУЕВ ТЕР-
ЗИЙСКИ

  0,284      89 

    АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА 
БОШНАКОВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЛИПСВА 
АДРЕС

   

    ХРИСТО ВЕЛИНОВ ГРУЕВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

    НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА 
ТЕРЗИЙСКА

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

   

4. 1025 БОГДАН ГРУЕВ ТЕРЗИЙСКИ С. БЕЛОКОПИТОВО, 
УЛ. В. ЛЕВСКИ № 6

1,904    598 

5. 1026 Н-ЦИ НА ВЕЛИН ГРУЕВ ТЕР-
ЗИЙСКИ

  2,214    695 

    АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА 
БОШНАКОВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЛИПСВА 
АДРЕС

   

    ХРИСТО ВЕЛИНОВ ГРУЕВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

    НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА 
ТЕРЗИЙСКА

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

   

6. 3001 АТАНАС МИЛКОВ МЛАДЕНОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТ-
РАЦИЯ

5,229    1482 

7. 3002 НИКОЛА СТАМАТОВ 
МОМЧИЛОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТ-
РАЦИЯ

9,692    2748 

7a. 3005 ТОДОР ХРИСТОВ СТОЯНОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТ-
РАЦИЯ

0,088 28    

8. 3006 Н-ЦИ НА ГЕНО ТОДОРОВ 
ЖЕЛЕВ

  1,636    513 

    ЖИВКА ГЕНОВА 
ГЕОРГИЕВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

    ТОДОР ГЕНОВ ТОДОРОВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

9. 3007 ИДИРИЗ ИДИРИЗ БЕКИР ГР. ШУМЕН, 
УЛ. ГЕН. ДРАГОМИРОВ № 22

2,077 652  

10. 3008 ХРИСТО ЙОРДАНОВ КАШЧИЕВ С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

1,875        589 

11. 3009 ИВАН ГОСПОДИНОВ ВИДОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТ-
РАЦИЯ

0,776    244    

12. 3010 Н-ЦИ НА НИКОЛА ЙОРДАНОВ 
ГРАМАТИКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТ-
РАЦИЯ

0,040      13    

13. 4002 ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ   0,089       28    

14. 4003 МАТЮ АТАНАСОВ ИВАНОВ ГР. ШУМЕН, УЛ. В.ДРУМЕВ 
№ 23, АП.9

2,609    819    
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15. 4004 МАТЮ АТАНАСОВ ИВАНОВ ГР. ШУМЕН, УЛ. В. ДРУМЕВ 
№ 23, АП. 9

2,661     835    

16. 4008 „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ ГР. СОФИЯ, 
ЛИПСВА АДРЕС

0,129       40    

17.
 

5005
 

Н-ЦИ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ 
ХАРИЗАНОВ

  0,296 93    

ГОСПОДИНКА ПЕТРОВА 
ПАНАЙОТОВА

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

   

18. 5007 Н-ЦИ НА ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
КАЧАМАКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

9,306       2 921    

19. 5009 Н-ЦИ НА ИВАН СТОЯНОВ 
ИВАНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

4,735       1 486    

20. 5012 Н-ЦИ НА МИНЧО ДОНЕВ МИН-
ЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

4,729       1 484    

21. 5015 АСЕН МИХАЙЛОВ 
БАГРЯНОВ

ГР. ШУМЕН, УЛ. П. ХИТОВ № 9 2,883  905    

22. 5017 СТОЯН ЖЕЧЕВ ЯНАКИЕВ С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

3,532       1 109    

23. 6002 ПЕТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

0,848  266    

24. 6003 КРАСИМИР ЗДРАВКОВ 
ХРИСТОВ

ГР. ШУМЕН, БУЛ. В. ПРЕСЛАВ 
№ 30, АП.27

6,590    2 068    

25. 6004 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„НАДЕЖДА“

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

0,663    208    

26. 63 Н-ЦИ НА МИНЧО ДОНЕВ 
МИНЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,005  2    

27. 17003 Н-ЦИ НА ДИМИТЪР АТАНАСОВ 
ГЕНОВ

  2,970      932    

ГЕНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    
ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

28.  17004  Н-ЦИ НА КИРИЛ ГЕОРГИЕВ 
КРЪСТЕВ

  0,064   20    

МЛАДЕНКА КИРИЛОВА ЗЛА-
ТЕВА

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

   

НАДЕЖДА КИРИЛОВА СТО-
ИЧКОВА

ГР. ПЕРНИК, ЛИПСВА АДРЕС    

29. 17005 „ХАППИ ЛАНДС“ ООД ГР. ШУМЕН, УЛ.  ОСМИ МАРТ № 5 0,100  31    
30. 17054 Н-ЦИ НА БОЖАНКА КОЛЕВА 

ИВАНОВА
  0,029      9    

ЖЕКО ДАМЯНОВ 
ИВАНОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

НЕВЯНКА ЖЕКОВА
 ИВАНОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

ВИОЛЕТА ЖЕКОВА
 КУЛЕВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

31. 20002 Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ЯНКОВ 
ДИМИТРОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

5,000       1 569    

32. 20004 ГИНКА АТАНАСОВА 
КЪНЧЕВА

ГР. ШУМЕН, УЛ. СИЛИСТРА № 2,  
БЛ. 3, АП. 1

1,389       436    

33. 20005
 

Н-ЦИ НА СТАНКА АВРАМОВА 
ИВАНОВА

  0,617     194    

АНКА ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    
СЕВДАЛИНА КОНСТАНТИНО-
ВА АНГЕЛОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

34. 20006 ЯВОР НИКОЛОВ 
СМИЛЕНОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС 3,160       992    

35. 20007 ЯВОР НИКОЛОВ 
СМИЛЕНОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС 3,160  992    

        98,650 25 151    
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Б. Изместване на техническа инфраструктура

№
по
ред

Имот
стар 
№

Име на собственик на имота
трите имена/име на юридиче-

ско лице 

 
Адрес на собственика

 

Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обез-
ще- 

тение 
(в лв.) 

1 2 3 4 5 6

1. 1011 ДЕНЧО ПАНАЙОТОВ 
ДЕНЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,058 18

2. 1023 БОГДАН ГРУЕВ 
ТЕРЗИЙСКИ

С. БЕЛОКОПИТОВО, УЛ. В. ЛЕВ-
СКИ № 6

0,153 48

3. 1024 Н-ЦИ НА ВЕЛИН ГРУЕВ 
ТЕРЗИЙСКИ

  0,191 60

АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА БО-
ШНАКОВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЛИПСВА 
АДРЕС

   

ХРИСТО ВЕЛИНОВ ГРУЕВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА 
ТЕРЗИЙСКА

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ
 ШУМЕН 

   

4. 1025 БОГДАН ГРУЕВ 
ТЕРЗИЙСКИ

С. БЕЛОКОПИТОВО, УЛ. В. ЛЕВ-
СКИ № 6

0,343      108 

5.
 

1026 Н-ЦИ НА ВЕЛИН ГРУЕВ
ТЕРЗИЙСКИ

  0,306    96 

АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА 
БОШНАКОВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЛИПСВА 
АДРЕС

   

ХРИСТО ВЕЛИНОВ ГРУЕВ ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА 
ТЕРЗИЙСКА

С. БЕЛОКОПИТОВО, 
ОБЛАСТ ШУМЕН 

   

6. 3001 АТАНАС МИЛКОВ 
МЛАДЕНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,579      164

7. 3002 НИКОЛА СТАМАТОВ 
МОМЧИЛОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,094   27  

8. 6004 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„НАДЕЖДА“

С. БЕЛОКОПИТОВО, ОБЛАСТ 
ШУМЕН 

0,464      146

9. 20002 Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ЯНКОВ 
ДИМИТРОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

0,304       95  

2,848 762

Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС и от кадастралните карти. 
Обезщетението ще се изплати след представяне на документите за собственост, удостоверения за наслед-
ници и адресна регистрация.

Землище на с. ГРАДИЩЕ, ЕКАТТЕ 17573
А. Обхват на автомагистралата

№
по
ред

Имот
стар 
№

Имот 
нов
№

Име на собственик на имота
трите имена/име на юриди-

ческо лице

Адрес Площ 
за от-
чужда-
ване

(в дка)

Обез-
ще- 

тение 
(в лв.) 

1 2 3 4 5 6 7
1. 16006 16.6 ОСМАН МЕХМЕДАЛИЕВ 

ТЕРЛЕМЕЗ
ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

2,590 1190

2. 16007 16.7
 

Н-ЦИ НА ВЪЛКО КИРОВ 
ВЪЛКОВ

  0,593 273

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА 
ВЪЛКОВА

С. ГРАДИЩЕ, ОБЛАСТ ШУМЕН    

СТАНКА ВЪЛКОВА КИРОВА ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    
КИРИЛ ВЪЛКОВ КИРОВ С. ДИВДЯДОВО, ОБЛАСТ 

ШУМЕН 
   

3. 16008 16.8 КЕРАНКА ХРИСТОВА 
ПЕНЧЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИ-
СТРАЦИЯ

1,690 777
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1 2 3 4 5 6 7
4. 16009 16.9 ИВАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-

ТРАЦИЯ
0,029 13

5. 16024 16.24 МАРИЯ ТОТЕВА ЯНЧЕВА ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,225 103

6. 16025 16.25 ХАСАН АХМЕД МУСА ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

2,617 1203

7. 16026 16.26 АХМЕД МЕХМЕДОВ СОКА ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

3,244 1491

8. 16027 16.27 РОСИЦА ДЕНЧЕВА 
ГЕНЧЕВА

ГР. ШУМЕН, БУЛ. ПЛИСКА 
№ 10, АП. 6 

14,731 6770

9. 16030 16.30 ХАСАН ХЮСЕИНОВ ИСУ-
ФОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

4,152 1908

10. 16031 16.31 ИВАН РАЙКОВ ИВАНОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

3,354 1541

11.
 

16032 16.32 Н-ЦИ НА ИБРЯМ АЛИЕВ 
ХОДЖОВ

  2,509 1153

ФЕТИЯ МУСТАФОВА 
ХОДЖОВА

С. ГРАДИЩЕ, ОБЛАСТ ШУМЕН    

АЛИ ИБРЯМОВ
АЛИХОДЖОВ

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ    

АДИЛ ИБРЯМОВ 
АЛИХОДЖОВ

С. ГРАДИЩЕ, ОБЛАСТ ШУМЕН    

12. 16033 16.33
 

Н-ЦИ НА ТРИФОН 
ДИМИТРОВ ИВАНОВ

  2,790 1282

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА
 ИВАНОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

ДАНИЕЛА ТРИФОНОВА
НЕДЯЛКОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

СТЕФАН ТРИФОНОВ 
ДИМИТРОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

13. 16034 16.34 ЕМИНЕ АХМЕДОВА 
МЕХМЕДОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,995 457

14. 16035
 

16.35 СЪСОБСТВЕНОСТ   1,572 722

ЙОРДАН МАРКОВ ЦВЯТКОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

   

ЦВЕТАНКА МАРКОВА ДОЙ-
ЧЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

   

ЕЛЕНА ИГНАТОВА 
МАРКОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

   

15. 16036 16.36 ЦОНКО ТОТЕВ ЦОНКОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,637 293

16. 16037 16.37 ТОТЬО ЦОНКОВ МИХОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,885 407

17. 16038 16.38 ЙОРДАН АНТОНОВ 
СТАМЕНКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,728 335

18. 16039 16.39 РЮСТЕМ МУСТАФОВ 
ШАКИРОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

2,456 1129

19. 16040 16.40 ИСМАИЛ СКЕНДЕР СЕИД ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

2,327 1069

20. 16042 16.42 СТАНА ЦВЕТКОВА
МАРКОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

1,521 699

21. 16049 16.49 КРАСИМИР ИВАНОВ 
ЦВЯТКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

5,734 2635

22. 16056 16.56 АТАНАС ГЕОРГИЕВ 
ПАНАЙОТОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,001 1

23. 16060 16.60 ИБРЯМ САКА АХМЕДОВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,023 11
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1 2 3 4 5 6 7
24. 16064 16.64 ЕЛЕНКА ТОДОРОВА 

ЙОРДАНОВА
ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

4,977 2287

25. 16065 16.65 ИВАНКА ТОДОРОВА 
БОГДАНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

3,014 1385

26.
 

16066 16.66 Н-ЦИ НА НЕДЯЛКО 
ТОДОРОВ ГЕРОНТИЕВ

  4,469 2054

  ПЕНА РАЧЕВА ГЕРОНТИЕВА ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    
ТОДОР НЕДЯЛКОВ ГЕРОН-
ТИЕВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

ГЕНОВЕВА СИМЕОНОВА 
НИКОЛАЕВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

27.  16075 16.75 ЙОРДАН КРЪСТЕВ МИЧЕВ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

4,272 1963

16076 16.81 РОСИЦА ДЕНЧЕВА 
ГЕНЧЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

3,491 1604

28. 16077 16.81 РОСИЦА ДЕНЧЕВА
ГЕНЧЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,083 38

29. 16079 16.79 ЕЛЕНКА КОСЕВА КОЛЕВА ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,909 418

30. 16080 16.80 СТЕФКА ПЕТРОВА 
ВЪЛКОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

0,130 60

          84,281 35 271

Б. Техническа инфраструктура

№
по
ред

Имот
стар 
№ 

Имот
нов 
№ 

Име на собственик на имота,
трите имена/име на юриди-

ческо лице 

Адрес  Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обезще-
тение
(в лв.)

1. 68 16.83 СЪСОБСТВЕНОСТ   0,015 50

      „МАРЧЕЛА“ – ООД      

„ПОПОВ СТРОЙ“ – ЕООД      

          0,015 50

В. Населено място

№
по
ред

Имот
стар 
№ 

Имот
нов 
№ 

Име на собственик на имота,
трите имена/име на юриди-

ческо лице 

 Адрес  Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обезще-
тение
(в лв.)

1. 68 16.83 СЪСОБСТВЕНОСТ   4,668 19 345
 
 

 
 

 
 

„МАРЧЕЛА“ – ООД ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

   

„ПОПОВ СТРОЙ“ – ЕООД ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИС-
ТРАЦИЯ

   

19 345

Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС и от кадастралните карти. 
Обезщетението ще се изплати след представяне на документите за собственост, удостоверения за наслед-
ници и адресна регистрация.

Землище на с. ПАНАЙОТ ВОЛОВО ЕКАТТЕ 55316
А. Обхват на автомагистралата

№
по
ред

Имот
стар 
№

Имот 
нов
№

Име на собственик на 
имота,

трите имена/име на 
юридическо лице

Адрес Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обезще- 
тение 
(в лв.) 

1 2 3 4 5 6 7
1. 31003 31.3 БОНКА СТАНЧЕВА 

БРАТОВАНОВА
ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,058       25  

2. 31004 31.4 СТЕФАНКА ТОДОРО-
ВА ВЛАДИМИРОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,368      160  
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1 2 3 4 5 6 7
3. 31014 31.14 НАДЯ ЖЕКОВА 

СТЕФАНОВА
ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,965    855  

4.
 

31015
 

31.15 Н-ЦИ НА БОЙКА 
ЖЕКОВА ДОНЕВА

  1,067   465  

ОЛГА ЮЛИЕВА 
МАРИНОВА

ГР. СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС    

БОГДАН ЮЛИЕВ 
МАРИНОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

ДЕСИСЛАВА ДОНЕ-
ВА АЛЕКСАНЯН

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

ЕМИЛИЯ ДОНЕВА 
СТОЯНОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

5. 45001 45.1 СЪСОБСТВЕНОСТ   1,143   498  
 
 

 
 

 
 

ЛЮДМИЛА ДИМОВА 
БОЙНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

ЮРИ ИВАНОВ 
БОЙКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

6. 45002 СЪСОБСТВЕНОСТ   0,923   402  
    45.7 ДЕСИСЛАВА ДОНЕ-

ВА АЛЕКСАНЯН
     

    45.8 ХРИСТО КУНЕВ 
ХРИСТОВ

     

7. 45003 45.3 СИМЕОН ИВАНОВ 
СИМЕОНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 3,563    1 551  

8. 45004 45.4 СИМЕОН ИВАНОВ 
СИМЕОНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,883  384  

9. 46001 46.1 ИВАН ЦОНКОВ 
ИВАНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,283 559  

10. 47001 47.1 ГАНА ИВАНОВА 
СТОИЛОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,043 19  

11. 47002 47.2 ВЪСКО ПЕНЧЕВ 
ПЕНЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,526      229  

12. 47003 47.3 „ОМЕГА АГРОИН-
ВЕСТ“ – ЕАД

  1,062      462  

13. 48003 48.3 П ЕТ КО И ВА НОВ 
АВРАМОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,801      349  

14. 48005 48.5 ДИМИТРИЧКА ДИ-
МИТРОВА АНДРЕ-
ЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 4,000    1 741  

15. 48006 48.6 КРАСИМИР СИМЕО-
НОВ ИВАНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 5,061    2 203  

16. 48007 48.7 СТОЯНКА ГЕОРГИЕ-
ВА ГЕОРГИЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 3,338    1 453  

17. 48008 48.8 МИЛЧО СТАНЧЕВ 
МИЛЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 3,373    1 468  

18. 48012 48.12 ДИМИТЪР ДРАГА-
НОВ ПАПАЗОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,779      774  

19. 48015 48.15 ПЕНКА ГЕОРГИЕВА 
МАРИНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 2,776    1 209  

20.
 

48016
 

48.16
 

Н-ЦИ НА ПЕТЪР 
СТОЙНОВ АТАНА-
СОВ

  3,638    1 584  

МАРИАНА ПЕТРОВА 
ДИМИТРОВА

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

21. 48018 48.18 ДИМИТЪР ДРАГА-
НОВ ПАПАЗОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,174      511  

22. 48019 48.19 ИВАНКА МИХАЛЕ-
ВА ИВАНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,217      530  

23. 48020 48.20 СТЕФАН ПЕТРОВ 
НЕШЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,293      563  
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1 2 3 4 5 6 7
24. 48021 48.21 АСЕН МИХАЙЛОВ 

БАГРЯНОВ
ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,573      249  

25. 48022 48.22 ИВАНКА БАНОВА 
ИВАНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,667      726  

26. 48023 48.23 РОСИЦА КОЛЕВА 
СТАНЧЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,645      716  

27. 48024 48.24 ИВАН КОЛЕВ 
СТОЙНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,723      750  

28. 49006 49.6 ЕМИЛИЯ ИВАНОВА 
КУЦЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,775      337  

29. 49008 49.8 ЛЕФТЕРА МИЛУШЕ-
ВА ДИМИТРОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,169       74  

30. 49009 49.9 МИЛАНКА МИЛУ-
ШЕВА ДИМИТРОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,170       74  

31. 49010 49.10 ГАЛИН МАРИНОВ 
БОНЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 8,954    3 898  

32.
 

49011
 

49.11
 

Н-ЦИ НА СЕВАСТИЯ 
МИЛУШЕВА КОСТА-
ДИНОВА

  0,667      290  

ПЕТЪР СТОЯНОВ 
МИТКОВ

ГР. ШУМЕН, ЛИПСВА АДРЕС    

33. 49016 49.16 НЕЛИ НЕНКОВА 
ИЛИЕВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,116       51  

34. 76 54.76 ВЛАДИМИР ВЛАДИ-
МИРОВ ХЪЛТЪКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 5,484    2 387  

35. 54005 54.5 И ВА Н С ТОЯ НОВ 
СТАНЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,032       14  

36. 54006 54.6 ГЕОРГИ ПЕНЕВ
БОБЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 2,289      997  

37.
  

54007
 

  СЪСОБСТВЕНОСТ   5,356    2 332  

54.12 ПЕНЧО ВЪЛЧЕВ
ВЪЛКОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

54.13 „ХАППИ ЛАНДС“ – 
ООД

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

38. 54008 54.8 СТОЙНО СТОЙЧЕВ 
СТОЙНОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,128      491  

39. 54010 54.10 „ХАППИ ЛАНДС“ –  
ООД

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 2,432    1 059  

40. 54011 54.11 РОСИЦА НЕДЕВА 
АНГОЗОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 5,107    2 223  

41. 54018 54.18 ВАЛЕНТИНА ЛЮБО-
МИРОВА ОСИПОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,463      637  

81,084 35 299

Б. Техническа инфраструктура

№
по
ред

Имот
стар 
№ 

Имот
нов 
№ 

Име на собственик на 
имота, трите имена/
име на юридическо 

лице 

 
Адрес 

Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обезще-
тение
(в лв.)

1.
 

45001
 

45.1
 

СЪСОБСТВЕНОСТ   0,007 3

ЛЮДМИЛА ДИМОВА 
БОЙНОВА

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

ЮРИ ИВАНОВ БОЙ-
КОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ    

2. 48003 48.3 ПЕТКО ИВАНОВ 
АВРАМОВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,231 101

3. 49010 49.10 ГАЛИН МАРИНОВ 
БОНЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,210 91

          0,448 195
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РЕШЕНИЕ № 948 
 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за определяне на дните за религиозни празници 
на вероизповеданията, различни от източнопра-

вославното, през 2012 г.

На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя следните дни от 2012 г. за религиоз-
ни празници на вероизповеданията, различни от 
източноправославното, за които се ползва платен 
или неплатен годишен отпуск при условията на 
чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 
от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:
а) вторият ден на Великден – 9 април;
б) „Св. св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 

декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание: 
а) нощта Мевлид – 3 февруари;
б) Рамазан байрам – 20 и 21 август;
в) денят Арефе – 24 октомври;
г) Курбан байрам – 25 и 26 октомври.
3. За Религиозната общност на евреите в 

България:
а) Песах – 7 април;
б) Шавуот – 27 май;
в) Рош Ашана – 17 септември; 
г) Йом Кипур – 26 септември; 
д) Сукот – 1 октомври.
4. За Арменската апостолическа православна 

църква:
а) Бъдни вечер – 5 януари;
б) Рождество Христово – 6 януари;
в) Св. Вартананк – 16 февруари;
г) Велика събота – 7 април;
д) Великден – 8 април.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;

В. Населено място
№
по
ред

Имот
стар № 

Имот
нов № 

Име на собственик на 
имота, трите имена/
име на юридическо 

лице 

 
Адрес 

Площ за 
отчужда-

ване
(в дка)

Обезще-
тение
(в лв.)

1. XXII 78.538 ДИМИТЪР МАРИНОВ 
СЪБЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0,771 2 267

2. XXIII 78.545 ЛИПСВАТ ДАННИ ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 1,997 7 349
3.
 

XXIV
 

78.470
 

ВЕСКО МАРИНОВ 
ВЪЛЧЕВ

ЛИПСВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 3,525 17 208

ДРАГОМИР ПЕТРОВ 
ДОЙЧИНОВ

     

        26 824

Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС и от кадастралните карти. 
Обезщетението ще се изплати след представяне на документите за собственост, удостоверения за наслед-
ници и адресна регистрация.
13525

б) рождението на Учителя Петър Дънов – 12 
юли;

в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 де-

кември. 
6. За църквите на адвентистите от седмия 

ден – 4 съботни дни, ако според трудовия договор 
или акта за назначаването им са задължени да 
работят в тези дни.

7. За Бахайската общност:
а) „Ноу – Руз“ (Бахайска Нова година) – 21 

март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 23 май;
г) Рождението на Бахаулла – 12 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 8 март;
б) Рама Навами – 1 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 5 май;
г) Ратха Ятра – 21 юни; 
д) Кришна Джанмаштами – 10 август;
е) Радхастами – 23 септември.
9. За Диамантен път на будизма – България: 
а) Тибетска Нова година – 22 февруари;
б) Весак (ден на раждане, просветление и 

паранирвана на Буда Шакямуни) – 5 май.
10. За Свидетели на Йехова в България:
Възпоминанието за смъртта на Исус Хрис-

тос – 5 април.
11. За евангелските църкви:
Ден на Реформацията – 31 октомври.
12. За Будистката общност в България:
а) Будистка Нова година – 22 февруари;
б) Денят на Буда (Весак) – 6 май;
в) Денят Дхарма – 3 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

13526
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

АНЕКС 
относно достъпа на безпилотни летателни сис-
теми до въздушното пространство и летищата 
на Република България към Споразумението 
по прилагане относно операции и планиране 
на учения в изпълнение на Споразумението 
между правителството на Република България 
и правителството на САЩ за сътрудничество 

в областта на отбраната
(Одобрен с Решение № 887 от 7 декември 2011 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 8 декември 2011 г.) 

В съответствие с чл. ІV от Споразумението 
между правителството на Република България 
и правителството на Съединените американски 
щати за сътрудничество в областта на отбраната, 
подписано в София на 28 април 2006 г. (нари-
чано за краткост ССОО), правителствата на 
Република България (България) и Съединените 
американски щати (САЩ), наричани по-долу 
„страните“, се договориха следното: 

1. Безпилотна летателна система (БЛС) се 
нарича летателен (с двигател) апарат, който 
не превозва човек оператор, използва аеро-
динамичните сили при полет и може да лети 
самостоятелно или е дистанционно управляем. 
Като система БЛС включва наземни станции 
за управление и комуникационна архитектура, 
осигуряващи дистанционното управление на 
летателния апарат. Термините безпилотен лета-
телен апарат (БЛА) и дистанционно пилотиран 
летателен апарат (ДПЛА) могат да се използват, 
когато се говори за определен летателен апарат. 

2. БЛС на САЩ ще имат достъп до бъл-
гарското въздушно пространство и летища, 
определени в анекс А на ССОО, в съответствие 
с условията на ССОО и на този анекс. Алтер-
нативни летища за аварийно кацане могат да 
бъдат определени в съответните стандартни 
оперативни процедури (СОП). Полетите на 
БЛС на САЩ ще се провеждат по взаимно 
съгласие на страните и в съответствие със СОП 
за всеки вид БЛС, разработени в изпълнение 
на този анекс. Планирането на полетите ще 
се извършва според приложимите правила на 
ICAO, Република България и САЩ. Във въз-
душното пространство на Република България 
приоритет ще имат съответните български 
правила. Полетите на БЛС ще се считат за 
оперативен въздушен трафик (ОАТ), плани-
ран в българското въздушно пространство. 
Маршрутите ще се избират в съответствие с 
конкретната изпълнявана задача и при пълно 

зачитане на съответните правила за въздушна 
безопасност и навигация. Във възможно най-
голяма степен ще се избягва влиянието върху 
гражданския въздушен трафик или то ще бъде 
минимално. Съответните български власти ще 
бъдат уведомявани в съответствие с публикация 
в Aeronautical Information Publication (AIP) на 
Република България поне 48 часа предварително 
преди полета за всички полети, техния маршрут 
и продължителност. По време на изпълнени-
ето на реална оперативна задача утвърденият 
полетен план може да бъде променен само 
по взаимно съгласие на страните и съгласно 
съответната СОП.

3. Подробни правила и СОП за всеки тип 
БЛС ще бъдат взаимно договорени и подписани 
между изпълнителните агенти (съответните 
български и американски военни власти). С 
цел осигуряване на безопасни операции на 
БЛС всички СОП трябва непрекъснато да се 
оценяват за точност и актуалност. Предложения 
за изменения на СОП могат да се инициират 
от съответните съпредседатели на Подкомитета 
по съвместните военни учения.

4. Страните могат да обменят информация 
в съответствие с приложимите двустранни 
договорености. САЩ няма да събират каквато 
и да било българска информация, освен ако 
българската страна изрично не поиска това.

5. При провеждане на дейности в съответ-
ствие с този анекс ще бъдат приложими по-
долу изброените документи. Ако има конфликт 
между клаузите на някои от тези документи 
и клаузите на ICAO 7300 (Конвенция за 
международно гражданско въздухоплаване), 
на Споразумение между страните по Север-
ноатлантическия договор относно статута на 
техните въоръжени сили, подписано в Лондон 
на 19 юни 1951 г. (ССВС на НАТО) или СССО, 
ще се прилагат клаузите на Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, 
ССВС на НАТО или СССО:

а) Спецификацията на Евроконтрол за из-
ползването на военни БЛА като оперативен 
трафик извън отделеното въздушно пространство 
(26.02.2007 г.);

б) националния AIP;
в) американските правила или инструкции 

относно БЛС/въздушни операции, както са 
посочени в СОП;

г) публикации полетна информация на Де-
партамента по отбрана на САЩ;

д) специфични тактически заповеди, касаещи 
БЛС, както са посочени в СОП;

е) стандартизационни споразумения (STANAGs)
на НАТО:

 – STANAG 3896 (07.04.2009 г.) – Спасяване 
при критични ситуации във въздушното прос-
транство и информация в случаи на злополука 
(дейности при спешни ситуации);

 – STANAG 4761 (03.09.2009 г.) – Изисквания 
към БЛС;
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 – STANAG 3531 (28.03.2007 г.) – Разследване 
на безопасността и докладване на злополуки/
произшествия, включващи военни летателни 
апарати, ракети и/или БЛА; 

 – STANAG 2455 (26.07.2005 г.) – Процедури 
за придвижване през национални граници.

6. Република България:
а) осигурява валидността на разрешенията 

за прелитане и/или кацане;
б) осигурява необходимата информация, 

имаща отношение към безопасността и ефек-
тивните операции на безпилотни летателни 
системи в българското въздушно пространство; 

в) осигурява актуални и детайлни схеми и 
карти на утвърдените за използване летища; 

г) осигурява и дава съгласие за обезпечава-
не на безопасното съхранение на летателния 
апарат;

д) ако желае, може да отправи специално 
искане за събиране и представяне на информа-
ция в рамките на нейната суверенна територия;

е) разрешава използването на нейното въз-
душно пространство и определените летища за 
полети на БЛС в съответствие с клаузите на 
СССО и при пълното спазване на суверенитета 
и законите на Република България;

ж) при получаване на полетен план, съдър-
жащ забележки относно БЛС, предоставя на 
Департамента по отбрана на САЩ всякаква 
информация, оказваща влияние върху изпъл-
нението на полета.

7. САЩ:
а) няма да събират информация без изрично-

то искане на оторизираните български власти; 
б) вземат необходимите мерки за координи-

ране на всяка отделна мисия на БЛС;
в) управляват всички БЛС в българското 

въздушно пространство в съответствие с при-
ложимите СОП, договорени в съответствие с 
този анекс;

г) координират прелитането и транзитното 
преминаване със съседните държави;

д) осигуряват достъп (в реално време) до 
предварително утвърдените данни;

е) при необходимост осигуряват група за 
охрана и ремонт на безпилотния летателен 
апарат;

ж) представят необходимите полетни планове 
по ICAO съгласно международните правила; 
позивните на БЛС ще бъдат изписани в графата 
за забележки и включват буквите UAVS (БЛС) 
или RPA (ДПЛА); полетните планове ще бъдат 
съгласно българския AIP;

з) действат в българското въздушно прос-
транство съгласно правилата за Оперативния 
въздушен трафик под ръководството на органите 
за управление на въздушното движение (УВД), 
използвайки граждански или военни честоти;

и) осигуряват координация на достъпа до 
въздушното пространство и получаването по 
дипломатически канали на необходимия ди-
пломатически сертификат;

к) в срок 2 работни дни, но не по-късно от 
24 ч. преди полета американските представи-
тели потвърждават, че Република България е 
одобрила достъпа до въздушното пространство 
и летищата;

л) осигуряват техническо запознаване на 
български представители по въпросите, касаещи 
предоставянето на обслужване на безпилотни 
летателни системи във въздушното простран-
ство и обслужването на безпилотните летателни 
системи на летищата. 

8. Всички въпроси, свързани с управление 
на радиочестотния спектър, ще се разрешават 
в съответствие със ССОО и анекса по прила-
гане към него относно операции и планиране 
на учения в областта на комуникациите и 
управлението на радиочестотите. Възприетите 
от НАТО процедури ще се прилагат при раз-
работване на СОП за всяка БЛС поотделно. 
Техническата информация ще се предоставя в 
дирекция „Комуникационни и информацион-
ни системи“ – ЩО (Национална съюзническа 
агенция по радиочестоти (NARFA Bulgaria). 
Управлението на радиочестотния спектър и 
назначаването на честоти извън честотните лен-
ти, приети за използване от НАТО, ще бъдат в 
съответствие с националните и международните 
правила и процедури. Назначенията в радио-
честотните ленти, разпределени за използване 
от въоръжените сили, ще бъдат в съответствие 
с процедурите на НАТО и приетите СОП.

9. Всеки инцидент с БЛА ще се разследва 
съгласно Стандартизационно споразумение на 
НАТО STANAG 3531 (Разследване на безопас-
ността и докладване на злополуки/произшест-
вия, включващи военни летателни апарати, 
ракети и/или БЛА) и приложимите български 
закони, ръководства и правила.

10. Този анекс влиза в сила от датата на 
подписването му от страните и остава в сила, 
освен ако бъде прекратен с едногодишно 
писмено предизвестие от една от страните до 
другата. При всички обстоятелства този анекс 
се прекратява на датата на прекратяване на 
ССОО, в случай че такова прекратяване се 
осъществи.

В потвърждение на горното долуподписаните 
в качеството си на надлежно упълномощени 
лица полагат подпис под този анекс.

Изготвен в София на 8 декември 2011 г. 
в два екземпляра, на български и английски 
език, като и двата текста имат еднаква сила.
За изпълнителния  За изпълнителния
агент на агент на САЩ:
Република България: генерал-майор
генерал-майор  Марк Шислер,
Йордан Йорданов, директор
заместник-началник  на „Планиране и 
на отбраната  политика“ в Щаба 
и съпредседател на Европейското 
на Съвместната комисия  командване на САЩ
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национално 
издателство за образование и наука „Аз Буки“

Раздел I 
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се определят орга-
низацията, дейността, функциите и структура-
та на Национално издателство за образование 
и наука (НИОН) „Аз Буки“.

Чл. 2. (1) Националното издателство за 
образование и наука „Аз Буки“ е държавно 
научно-информационно обслужващо звено по 
смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за 
народната просвета (ЗНП).

Чл. 3. (1) Националното издателство за об-
разование и наука „Аз Буки“ е самостоятелно 
юридическо лице, второстепенен разпореди-
тел с бюджетни кредити към министъра на 
образованието, младежта и науката.

(2) Националното издателство за образо-
вание и наука „Аз Буки“ се финансира от 
държавния бюджет и от собствени приходи 
съгласно чл. 44, ал. 2 ЗНП.

(3) Националното издателство за образо-
вание и наука „Аз Буки“ е с обща численост 
на персонала 21 щатни бройки, разпределени 
съгласно приложението.

Чл. 4. (1) Основните дейности на НИОН са: 
1. издателска;
2. информационно-образователна;
3. методическа.
(2) Националното издателство за образова-

ние и наука „Аз Буки“ осъществява цялостната 
дейност по подготовка, отпечатване и разпрос-
транение на научно-методическите издания на 
Министерството на образованието, младежта 
и науката (МОМН) и вестник „Аз Буки“. 

Раздел II
Устройство и управление

Чл. 5. Националното издателство на об-
разование и наука „Аз Буки“ се ръководи от 
директор, който се назначава от министъра 
на образованието, младежта и науката въз 
основа на конкурс, проведен по реда на Ко-
декса на труда. 

Чл. 6. Директорът организира, ръководи и 
отговаря за дейността на НИОН, като:

1. определя организацията и начина на 
работа на НИОН;

2. сключва и прекратява договорите със 
служителите на НИОН съгласно Кодекса на 
труда;

3. утвърждава длъжностното разписание 
на НИОН, утвърждава и представя в МОМН 
щатното разписание по длъжности;

4. сключва договори и представлява НИОН, 
включително пред държавни органи и инсти-
туции, физически и юридически лица;

5. разработва проект на бюджет и го пред-
лага на финансиращия орган за утвърждаване;

6. разпорежда се с финансовите средства на 
обслужващото звено и отговаря за законосъ-
образното, целесъобразното и икономичното 
разходване на бюджета му.

Чл. 7. Оперативният секретар:
1. организира и координира оперативното 

изпълнение на общите задачи, възложени на 
НИОН;

2. организира подготовката на проекта за 
бюджета на НИОН;

3. организира деловодното обслужване 
на НИОН, в т.ч. обработка на входящите и 
изходящите документи;

4. отговаря за организиране и координира-
не информационното обслужване на НИОН;

5. организира и отговаря за картотекира-
нето с трудови досиета на всички служители;

6. участва в разработването на щатното 
разписание;

7. изпълнява и други задачи, възложени от 
директора на НИОН.

Чл. 8. Ръководството и организацията на 
дейността на звената на НИОН се извършва 
от заместник-директори, които:

1. отговарят пряко за работата на повере-
ното им звено;

2. разработват концепция на изданията;
3. разработват и прилагат предложения и 

насоки за подобряване на работата на съот-
ветното звено;

4. популяризират дейността на съответно-
то звено и привличат значими обществени 
личности – в страната и в чужбина, като 
спомоществователи в подкрепа на дейността 
на НИОН. 

Чл. 9. Националното издателство за обра-
зование и наука „Аз Буки“ се състои от две 
основни звена:

1. Редакция на педагогическите издания;
2. Национален седмичник за образование 

и наука „Аз Буки“. 
Чл. 10. Редакцията на педагогическите 

издания (РПИ):
1. издава специализирани издания по спи-

сък, утвърден от министъра на образованието, 
младежта и науката;

2. периодично публикува и популяризира:
а) нормативни актове и документи, свързани 

с дейността на образователната ни система;
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б) научна информация, методически разра-
ботки и насоки по отделни учебни предмети;

в) авторски материали по отделни учебни 
предмети;

г) текстове и задачи от олимпиади и кон-
курси;

д) преводни материали от сродни издания;
e) други материали и документи, свързани 

с тематиката на съответното издание.
Чл. 11. Заместник-директорът за РПИ:
1. отговаря за цялостния процес по подго-

товката и отпечатването на изданията;
2. отговаря за спазването на графиците 

за печат;
3. следи за регулярното свикване на редак-

ционните колегии на изданията;
4. оказва съдействие на главните редактори 

при изпълнение на техните задължения;
5. при необходимост изпълнява функции 

на редактор на педагогическо издание в съ-
ответствие с неговите компетентности.

Чл. 12. (1) Към РПИ се създава Съвет 
на главните редактори, който подпомага 
дейността и има съвещателни функции. В 
съвета могат да участват и експерти от дру-
ги области, свързани с функционирането и 
дейността.

(2) Главните редактори на изданията на 
РПИ осъществяват функциите си на добро-
волни начала и не получават възнаграждение 
за работата си.

(3) Главните редактори и редакционните 
колегии, тематиката и периодиката на от-
делните издания се предлагат от НИОН и се 
утвърждават от министъра на образованието, 
младежта и науката.

(4) Всеки главен редактор:
1. отговаря за творческата дейност;
2. в пряко взаимодействие с ресорния 

заместник-директор одобрява съдържанието 
и следи за достоверността и актуалността на 
публикуваната информация;

3. предлага на директора членовете на 
редакционната колегия.

(5) В редакционните колегии могат да 
участват преподаватели, учени и експерти в 
съответната област, включително и такива, 
които са в трудови правоотношения с дър-
жавни или обществени институции. Члено-
вете на редакционните колегии не получават 
възнаграждение за работата си. 

(6) Процесът на подготовка на всеки брой 
от изданията се ръководи от редактор, щатен 
служител на НИОН. 

Чл. 13. Национален седмичник за образо-
вание и наука „Аз Буки“:

1. ежеседмично издава вестник „Аз Буки“, 
в който отразява актуални събития, популяри-
зира и подкрепя дейността на Министерството 
на образованието, младежта и науката и други 
държавни и обществени институции;

2. периодично публикува:
а) нормативни актове и документи, свързани 

с дейността на образователната ни система;
б) авторски материали по различни теми;
в) текстове и задачи от олимпиади и кон-

курси;
г) други материали и документи, свързани 

с тематиката на изданието. 
Чл. 14. Заместник-директорът за Нацио-

налния седмичник за образование и наука 
„Аз Буки“:

1. изпълнява и функциите на главен ре-
дактор на вестник „Аз Буки“;

2. отговаря за творческата дейност и про-
цеса на подготовка на вестника;

3. одобрява съдържанието и следи за дос-
товерността и актуалността на публикуваната 
информация;

4. дежури при подготовката и отпечатва-
нето на броя.

Чл. 15. Работното време на служителите в 
НИОН е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 
минути в периода от 12 до 14 ч., с изключение 
на служителите с ненормирано работно време.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Този правилник се 
издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона 
за народната просвета и отменя Правилника 
за организацията и дейността на Национал-
ния седмичник за образование и наука „Аз 
Буки“ (обн., ДВ, бр. 24 от 2003 г.; изм., бр. 29 
от 2010 г.).

Министър: Сергей Игнатов

Приложение  
към чл. 3, ал. 3

Щатно разписание на длъжностите в Наци-
онално издателство за образование и наука 

„Аз Буки“ – 21 бройки 

В т.ч.:
Директор – 1
Заместник-директори – 2
Оперативен секретар – 1
Редактори – 10
Коректор – 1
Главен счетоводител – 1
Касиер-домакин – 1
Технически сътрудници – 4
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
 НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Правилник за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Комисията за 
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от 
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г.; бр. 16 

и 79 от 2010 г.; бр. 10 и 96 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 1, т. 10 думите „Забране-
ни споразумения“, дирекция „Злоупотреби“ 
и дирекция „Концентрации“ се заменят с 
„Антитръст и концентрации“.

§ 2. В приложението към чл. 18 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В „Обща численост на персонала“ чис-
лото „115“ се заменя със „117“.

2. В т. V. 4. дирекция „Правни анализи и 
политика на конкуренцията“ числото „12“ се 
заменя с „11“.

3. В т. V. 5. дирекция „Нелоялна конкурен-
ция“ числото „10“ се заменя с „11“.

§ 3. Правилникът за изменение и допълне-
ние на Устройствения правилник на Комисията 
за защита на конкуренцията е приет с Решение 
на Комисията за защита на конкуренцията 
от 21.12.2011 г.

§ 4. Правилникът влиза в сила от датата на 
приемането му.

Председател: Петко Николов
13439

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
И УСТАНОВЯВАНЕ НА 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността 
на Комисията за предотвратяване и устано-
вяване на конфликт на интереси (ДВ, бр. 54 

от 2011 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:
„2. приема решения за допустимост на 

възникналите основания за откриване на 
производството;“.

2. Създава се нова т. 3:
„3. приема решения за установяване нали-

чието или липсата на конфликт на интереси 
по чл. 27, ал. 1 от Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси;“. 

3. Създава се нова т. 4:
„4. приема становища във връзка с по-

стъпили искания за разясняване на закона и 
предоставя указания по предотвратяване на 
конфликт на интереси;“.

4. Точка 7 се изменя така:
„7. поддържа публичнодостъпна интернет 

страница, на която публикува приетите ре-
шения, становища, указания, както и други 
актове;“.

5. Досегашните точки 2 – 7 стават съот-
ветно 5 – 13.

§ 2. В чл. 17, ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. данни за твърдяното нарушение на 

Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси, с които разполага 
лицето, подаващо сигнала, като място и период 
на извършване на нарушението, описание на 
деянието и други обстоятелства, при които е 
било извършено;“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 15 се изменя така:
„15. определя длъжностните лица от адми-

нистрацията на комисията, които да съставят 
актове за установяване на административни 
нарушения по чл. 43 от Закона за предотвратя-
ване и установяване на конфликт на интереси, и 
издава наказателни постановления за налагане 
на административни наказания, предвидени 
в глава девета на Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси;“.

2. Създава се нова т. 16:
„16. възлага извършването на анализи на 

делата по обжалване решения на комисията 
пред съответната съдебна инстанция.“

§ 4. В чл. 24, ал. 1 числото „25“ се заменя 
с числото „40“.

§ 5. Приложението към чл. 24, ал. 1 се из-
меня така:

„Приложение 
 към чл. 24, ал. 1

Численост на персонала в Комисията за пре-
дотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси – 40 щатни бройки
Обща численост на администрацията, 
в това число:  40
1. Председател 1
1.1. Членове  4
2. Главен секретар  1
3. Вътрешен одитор 1
4. Обща администрация, обособена в 
дирекция „Финансово-стопански 
дейности и административно обслужване“ 15
5. Специализирана администрация, 
обособена в дирекция „Правна“ 18 “

Заключителна разпоредба

§ 6. Правилникът за изменение и допъл-
нение на Правилника за организацията и 
дейността на Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси е приет 
с решение на Комисията за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси от 
21.12.2011 г. и влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Председател: Филип Златанов
13438
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА  
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на регионалните дирекции по горите

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят функции-
те, структурата и организацията на дейност 
на регионалните дирекции по горите.

Чл. 2. (1) Регионалната дирекция по горите 
(РДГ) е юридическо лице на бюджетна из-
дръжка, структура на Изпълнителната агенция 
по горите (ИАГ).

(2) Регионалната дирекция по горите 
осъществява функциите на Изпълнителната 
агенция по горите в определения є район 
на дейност с изключение на посочените в 
чл. 156, т. 10 от Закона за горите. Регио-
налната дирекция по горите е подчинена 
непосредствено на ИАГ.

(3) Регионалната дирекция по горите е 
специализирана териториална администрация, 
която подпомага директора при осъществяване 
на правомощията му, осигурява технически 
дейността му и извършва дейности по адми-
нистративно обслужване на гражданите и 
юридическите лица.

(4) При осъществяване на своята дейност 
администрацията се ръководи от принципите 
на законност, откритост, достъпност, отго-
ворност и координация в рамките на своята 
компетентност.

Г л а в а  в т о р а

ОРГАНИ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 3. (1) Регионалната дирекция по горите 
се ръководи и представлява от директор. Той 
осъществява своите правомощия в територи-
алния обхват на дейност на дирекцията.

(2) Договорът с директора на РДГ се сключ-
ва, изменя и прекратява от изпълнителния 
директор на ИАГ.

(3) Директорът осъществява правомощията 
си пряко и чрез администрацията на РДГ.

Чл. 4. (1) При осъществяване на правомо-
щията си директорът на РДГ се подпомага от 
заместник-директор/и.

(2) Заместник-директор може да бъде лице с 
висше лесовъдско образование, с образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ или 

„бакалавър“, с трудов стаж по специалността 
не по-малко от 5 години, придобит след за-
вършване на висшето образование.

(3) Договорът със заместник-директора се 
сключва, изменя и прекратява от директора 
на РДГ след съгласуване с изпълнителния 
директор на ИАГ.

Раздел II
Правомощия на директора на регионалната 

дирекция по горите

Чл. 5. (1) Директорът на регионалната 
дирекция по горите:

1. организира и ръководи дейността на РДГ;
2. сключва договори за дейностите, из-

вършвани от РДГ;
3. възлага изработването на областните 

планове за развитие на горските територии 
съгласно чл. 12 и 14 от Закона за горите; 

4. възлага изработването на горскосто-
панските планове за държавните горски 
стопанства и държавните ловни стопанства, 
плановете за ловностопанските дейности и за 
дейностите по опазване от пожари в случаи-
те, когато едновременно с това се извършва 
и инвентаризация на горските територии 
съгласно чл. 13 и 14 от Закона за горите;

5. утвърждава горскостопанските планове 
и програми за горските територии – недър-
жавна собственост, които попадат в района 
на дейност на РДГ;

6. изготвя и представя на изпълнителния 
директор на ИАГ годишен доклад за дейността 
на дирекцията;

7. представя за утвърждаване от изпъл-
нителния директор на ИАГ длъжностното 
разписание на РДГ;

8. издава актове, свързани с възникването, 
изменението и прекратяването на служебните 
и трудовите правоотношения на служителите 
в РДГ;

9. управлява имуществото на РДГ;
10. прави предложение до изпълнителния 

директор на ИАГ за бракуване на дълготрай-
ни материални активи, собственост на РДГ;

11. прави предложение до изпълнителния 
директор на ИАГ за отдаване под наем на 
движими вещи, собственост на РДГ;

12. организира дейността по провеждането 
и възлагането на процедурите по Закона за 
обществените поръчки в рамките на своята 
компетентност;

13. командирова в страната служителите 
от дирекцията;

14. сключва колективен трудов договор със 
синдикалните организации на служителите в 
дирекцията;

15. създава експертни работни групи за 
изготвяне на проекти или за предлагане на 
решения по конкретни въпроси;
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16. утвърждава и контролира прилагането на 
система за финансово управление и контрол;

17. издава индивидуални административни 
актове във връзка с дейността на РДГ;

18. контролира изпълнението на закона и 
упражнява общ надзор и методическо ръко-
водство върху дейността на всички органи 
и лица, на които са възложени задължения 
по него, както и контрол по изпълнение на 
дейностите в горските територии, собственост 
на държавата, физически, юридически лица 
и общини на територията на РДГ;

19. утвърждава и контролира система за 
финансово управление и контрол, в това число:

а) инструкция за охраната и пропускателния 
режим в дирекцията;

б) инструкция за административното об-
служване в дирекцията;

в) инструкция за документооборота в ди-
рекцията;

20. подпомага Изпълнителната агенция по 
горите при разработването на Националната 
стратегия за развитие на горския сектор и 
Стратегически план за развитие на горския 
сектор;

21. прави предложение до областните упра-
вители за определяне на пожароопасен сезон 
в горските територии за съответните области;

22. при необходимост ограничава достъпа 
до определени горски територии;

23. при необходимост определя горски пъ-
тища, по които движението на пътни превозни 
средства е свободно;

24. при необходимост дава разрешение за 
организирани обществени или спортни меро-
приятия в горските територии;

25. спира дейности в горски територии, 
определени в чл. 253, ал. 3 ЗГ;

26. изпълнява и други функции, свързани 
с дейността на РДГ, определени със закон, с 
акт на Министерския съвет, на министъра на 
земеделието и храните и на изпълнителния 
директор на ИАГ.

(2) При отсъствие на директора на РДГ 
функциите му се изпълняват от заместник-
директор или от длъжностно лице, определено 
със заповед. 

(3) Директорът на РДГ може да делегира 
част от правомощията си по ал. 1, т. 2 и 26 
на служители от регионалната дирекция по 
горите.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА РЕГИО-
НАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 6. (1) Регионалната дирекция по горите 
е структурирана в една дирекция на обща 
администрация, една дирекция на специализи-
рана администрация и финансов контрольор.

(2) Общата численост на персонала в регио-
налната дирекция по горите и разпределението 
є по административни звена се определя от 
изпълнителния директор на ИАГ по предло-
жение на директора на РДГ.

Раздел II
Финансов контрольор

Чл. 7. Финансовият контрольор осъщест-
вява предварителен контрол за законосъо-
бразност, като одобрява или отхвърля пред-
ложението за поемане на задължение или 
за извършване на разход от регионалната 
дирекция по горите.

Чл. 8. Финансовият контрольор е на пряко 
подчинение на директора на регионалната 
дирекция по горите.

Раздел IІІ
Обща администрация

Чл. 9. (1) Общата администрация под-
помага осъществяването на правомощията 
на директора на регионалната дирекция по 
горите, създава условия за осъществяване 
дейността на специализираната администра-
ция и извършва техническите дейности по 
административното обслужване.

(2) Общата администрация е организирана 
в една дирекция „Обща администрация“.

Чл. 10. Дирекция „Обща администрация“:
1. разработва бюджетна сметка и предос-

тавя анализи за финансовата дейност на РДГ;
2. извършва обработка на счетоводната и 

икономическата документация, която отразява 
процеси, свързани с дейността на РДГ;

3. извършва счетоводното отчитане на при-
ходите и разходите по пълна бюджетна класи-
фикация и счетоводни сметки в съответствие 
с изискванията на Закона за счетоводството, 
Сметкоплана на бюджетните предприятия и 
приложимите счетоводни стандарти, извършва 
плащанията на РДГ;

4. изготвя и съхранява ведомостите за 
заплати на служителите в РДГ, извършва 
плащанията по тях, изготвя месечен, триме-
сечен и годишен касов отчет, тримесечни, 
годишни оборотни ведомости и годишен 
финансов отчет;

5. осъществява разплащания и контрол по 
Системата за електронни бюджетни разпла-
щания „СЕБРА“;

6. участва при организацията, изгражда-
нето и функционирането на системите за 
финансово управление и контрол в дирекци-
ята, включващи системата на предварителен 
контрол, системата на двойния подпис, с цел 
законосъобразно и ефективно управление на 
бюджетните средства;



СТР.  38  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 104

7. организира и извършва годишните ин-
вентаризации по ред и в срокове, определени 
в административни актове на РДГ;

8. упражнява контрол върху опазването 
на движимото и недвижимото имущество 
на РДГ, както и организира дейностите по 
стопанисването и управлението им; 

9. организира и следи за застраховането 
на държавната собственост в РДГ;

10. подпомага директора, заместник-дирек-
торите и администрацията при осъществяване 
на административноправната дейност на РДГ;

11. участва в обсъждането на проекти на 
нормативни актове и изразява становища 
по тях;

12. осъществява процесуалното представи-
телство на директора и на РДГ пред съдили-
щата и органите на досъдебното производство;

13. изготвя и актуализира длъжностното 
разписание и поименното разписание на 
длъжностите в РДГ;

14. изготвя актове, свързани с възникването, 
изменението и прекратяването на служебните 
и трудовите правоотношения на служителите 
в РДГ;

15. изготвя, оформя и съхранява служебните 
и личните досиета на служителите в РДГ; 

16. организира, подпомага и изпълнява 
дейности по възлагане на обществени по-
ръчки в РДГ;

17. изготвя проекти на договори, заповеди 
и други актове и документи, свързани с дей-
ността на РДГ;

18. дава становища по законосъобразността 
на проекти на договори, заповеди и други 
актове и документи, свързани с дейността 
на РДГ;

19. организира и контролира поддържането 
на материалната база на РДГ;

20. организира и осъществява деловодната 
дейност, обработва и съхранява централния 
деловоден архив на РДГ;

21. организира и координира работата с 
постъпилите жалби, молби, сигнали и пред-
ложения на граждани и други документи;

22. организира правната помощ на адми-
нистрацията за законосъобразното осъщест-
вяване на нейните функции;

23. организира административното и тех-
ническото обслужване на РДГ;

24. води следните регистри:
а) на входящата и изходящата кореспон-

денция на РДГ;
б) на договорите и споразуменията, сключ-

вани от РДГ;
в) за извършените проверки на дейността 

на РДГ;

г) на декларациите по чл. 12 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси;

25. осигурява публичните изяви на дирек-
тора на РДГ и представянето на дейността на 
дирекцията пред обществеността и средствата 
за масово осведомяване;

26. осигурява правилното функционира-
не на необходимите средства за обработка 
и пренасяне на информацията – хардуера и 
софтуера, както и на процесите на събиране 
и обработване на информацията;

27. внедрява, контролира и поддържа ло-
кална мрежа, интернет и други средства за 
комуникация;

28. участва в извършването на проверки;
29. обработва административно-наказател-

ните преписки и изготвянето на наказателните 
постановления;

30. издава разпореждания за спиране и 
прекратяване на дейности при констатиране 
на нарушения по Закона за горите, Закона за 
лова и опазване на дивеча, Закона за защи-
тените територии, Закона за рибарството и 
аквакултурите, Закона за лечебните растения, 
Закона за биологичното разнообразие, Закона 
за опазване на селскостопанското имущество 
и подзаконовите актове по прилагането им;

31. сигнализира незабавно органите на 
Министерството на вътрешните работи при 
установяване на данни за извършване на прес-
тъпления, свързани с дейностите в горите, и 
съдейства за тяхното разкриване.

Раздел ІV
Специализирана администрация

Чл. 11. (1) Специализираната администра-
ция е организирана в една дирекция „Специ-
ализирана администрация“.

(2) Дирекция „Специализирана админи-
страция“ подпомага директора на РДГ при 
осъществяване на неговите правомощия, като:

1. контролира дейностите по залесяване в 
горски територии;

2. контролира борбата с ерозията в гор-
ските територии;

3. контролира дейността по защитата на 
горските територии и дава предписания и 
извършва контрол по защитата на горите от 
болести, вредители и други повреди;

4. консултира и контролира собствениците 
на гори във всички етапи на възпроизводство-
то, стопанисването, управлението и опазването 
на горите;

5. контролира и анализира дейността по 
възобновяването, стопанисването и защитата 
на горските територии;

6. контролира дейността по устройство и 
инвентаризация на горските територии;
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7. контролира прилагането на еколого-
съобразни методи, системи и технологии 
за възпроизводство и ползване на горите 
и внедряването им в областта на горското 
стопанство;

8. контролира изработването и изпълнение-
то на проекти, планове и програми, свързани 
с възпроизводството, стопанисването, полз-
ването и опазването на горите;

9. дава становище по категоризирането и 
прекатегоризирането на горските територии;

10. участва в разработването на механизми 
за устойчиво, природосъобразно и икономи-
чески ефективно стопанисване на горите;

11. контролира и обобщава статистическата 
информация за горските територии в терито-
риалния обхват на дейност на РДГ;

12. контролира изпълнението на поддър-
жащи, направляващи, регулиращи и възста-
новителни дейности в защитените територии;

13. контролира дейностите по опазването 
на горските територии, както и на дивеча и 
рибните ресурси във водните обекти, ползва-
ни за любителски риболов в териториалния 
обхват на дейност на РДГ; 

14. координира и контролира изготвянето 
и изпълнението на проекти, планове и про-
грами, свързани с опазването на горските 
територии от пожари, и отчита дейностите 
по изпълнението им;

15. осъществява взаимодействие и коор-
динация с регионалните структури на Ми-
нистерството на вътрешните работи и други 
институции във връзка с провеждането на 
съвместни мероприятия по опазването на 
горските територии, дивеча и рибните ресур-
си, ползвани за любителски риболов, и по 
опазване на горските територии от пожари;

16. участва в извършването на проверки; 
17. координира и контролира в територи-

алния обхват на РДГ дейностите по чл. 14, 
т. 2 – 7 от Закона за лова и опазване на дивеча;

18. контролира ползването, транспортира-
нето и преработката на дървесни и недървесни 
горски продукти; 

19. участва в изготвянето на противопо-
жарните и мобилизационните планове на 
дирекцията;

20. участва в изготвянето на противопо-
жарни планове, планове за действие на РДГ 
при екстремни обстоятелства, осъществява 
връзки и взаимодействия с гражданската за-
щита и провежда съответните мероприятия;

21. отговаря за дейността по отбранително-
мобилизационната подготовка;

22. разработва план за действие на РДГ 
при екстремни обстоятелства и провежда 
съответните мероприятия;

23. осъществява и отчита работата с непра-
вителствените организации и международното 
сътрудничество;

24. дава становища за: 

а) предварително съгласуване и промяна 
на предназначението на поземлени имоти в 
горски територии;

б) замяна на поземлени имоти в горски 
територии – частна държавна собственост, с 
поземлени имоти в горски територии – соб-
ственост на физически и юридически лица и 
на общини;

25. изразява становища по отменения Закон 
за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) по подадени-
те до влизането в сила на Закона за горите 
заявления:

а) за предварително съгласуване за изключ-
ване на гори и земи от горския фонд;

б) за изключване на гори и земи от гор-
ския фонд;

в) за учредяване право на ползване и серви-
тути върху горите и земите от горския фонд; 

г) по § 123 от преходните и заключител-
ните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на отменения Закон за горите 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 
от 2006 г.); 

26. подготвя становища за издаване на 
разрешение или спиране на достъпа до горите;

27. подпомага дейността на комисията, 
която разглежда заявления за промяна на 
предназначението на поземлени имоти в гор-
ски територии с площ до 50 декара, попадащи 
в териториалния обхват на дейност на РДГ. 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 12. (1) В изпълнение на функциите и 
поставените конкретни задачи служителите 
на РДГ изготвят становища, отчети, докла-
ди, докладни записки, анализи, програми, 
концепции, позиции, информации, паметни 
бележки, проекти на решения по конкретни 
въпроси, вътрешни актове, проекти на нор-
мативни актове и други документи.

(2) Администрацията в РДГ пряко си 
взаимодейства по въпроси от смесена компе-
тентност, като водещата дирекция обобщава 
окончателното становище. 

Чл. 13. Съгласуваността и оперативността 
по дейности, отнасящи се до двама или повече 
служители, се осигуряват чрез спазването на 
следния ред на работа:

1. обща координация:
а) с резолюция на директора на РДГ, замест-

ник-директорите и директорите на дирекции 
върху документите се посочват задачи за из-
пълнение, указанието за съгласуване с други 
служители, изпълнителят и срокът;

б) служителят, посочен на първо място 
като адресат или в резолюция, е основен 
изпълнител по възложената задача и главен 
координатор, който осъществява необходимата 
съгласуваност между служители; другите слу-
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жители задължително изпращат на водещия 
служител своето становище по въпроси от 
съвместна компетентност;

в) ръководителят на дирекцията, изготвила 
и съгласувала съответния документ, задъл-
жително го подписва преди внасянето му за 
подпис от директора и заместник-директора;

2. субординация:
а) ръководителите на съответните дирекции 

докладват на заместник-директора въпросите 
от своята компетентност, както и изпълнени-
ето на възложените им задачи;

б) директорите на дирекции или служите-
ли, които са пряко подчинени на директора, 
докладват на него;

3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, па-

метни бележки и други материали от общ 
характер се предоставят на заинтересуваните 
служители;

б) служителите, получили информация и 
материали от компетентността и на други 
служители, съобщават това на заинтересу-
ваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:
а) директорите на дирекции в РДГ осъ-

ществяват цялостен контрол върху дейност-
та на ръководената дирекция, както и по 
изпълнението на задачите, произтичащи от 
функционалната им компетентност;

б) общият контрол по изпълнението на 
поставените задачи се осъществява от за-
местник-директорите.

Чл. 14. (1) Входящите и създадените в 
резултат от дейността на РДГ документи се 
регистрират в автоматизираната информаци-
онна система/деловоден регистър.

(2) Изходящите документи се съставят в 
толкова екземпляра, колкото са получате-
лите, и един екземпляр за класиране в дело. 
Екземплярът, предназначен за съхранение, 
съдържа длъжността, двете имена и подпи-
са на служителя, изготвил документа, и на 
ръководителя на съответната дирекция, като 
се посочва и датата на полагане на подписа. 
Всички екземпляри съдържат инициалите 
на служителя, изготвил документа, и на 
съответната дирекция.

Чл. 15. Държавните служители и лицата, 
работещи по трудово правоотношение, из-
пълняват възложените им задачи и отговарят 
пред прекия си ръководител за изпълнението 
на работата съобразно длъжностните си ха-
рактеристики.

Чл. 16. Директорите на дирекции ръко-
водят, организират, контролират, планират, 
координират, отчитат се и носят отговорност 
за дейността и за изпълнението на задачите, 
възложени на съответната дирекция.

Чл. 17. (1) Документите, изпратени до РДГ, 
се завеждат в деловоден регистър, като се 
отбелязва датата на получаването.

(2) При завеждането на документите се 
извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени в тях, и се образува 
служебна преписка.

(3) Жалбите, сигналите и предложения-
та, постъпили в дирекцията, се завеждат в 
регистър.

(4) След завеждането им сигналите и 
предложенията се предават на директора 
за резолюция според адресата или съдър-
жанието им.

Чл. 18. Достъпът на външни лица до адми-
нистрацията на РДГ се разрешава след издаване 
на временен пропуск или след представяне 
на документ, разрешаващ влизането, съгласно 
инструкцията за охраната и пропускателния 
режим в дирекцията. 

Чл. 19. Приемното време на директора на 
РДГ, включително за изслушване на гражда-
ни и представители на организации относно 
предложения и сигнали и на заместник-дирек-
торите, се оповестява на специално обозначени 
места в сградата на РДГ и на страницата є 
в интернет.

Чл. 20. Работното време на администра-
цията е от 8,30 до 17 ч. с обедна почивка от 
12,30 до 13 ч. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание 

чл. 55 от Закона за администрацията във 
връзка с чл. 161 от Закона за горите.

§ 2. Изпълнението на правилника се въз-
лага на директора на РДГ.

Изпълнителен директор: Бисер Дачев
13418

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 23 от 
2009 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Прилагане на стратегиите за местно раз-
витие“ и по мярка „Управление на местни 
инициативни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съот-
ветната територия за местните инициативни 
групи, прилагащи стратегии за местно разви-
тие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, 
бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от 2010 г., 

бр. 5 и 81 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „до края на 
2011 г.“ се заменят с „до 28 февруари 2012 г.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Мирослав Найденов

13512
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБА № 4 
от 15 декември 2011 г.

за оправомощаване и оттегляне на предоставе-
ните правомощия за извършване на прегледи 

на кораби и корабопритежатели

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят усло-
вията и редът за оправомощаване и оттегляне 
на предоставените правомощия за извършване 
на прегледи на кораби и корабопритежатели 
от името на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ (ИА „МА“).

(2) Прегледите на корабите и корабопри-
тежателите се извършват за установяване 
спазването на изискванията за безопасност, 
безопасна експлоатация и предотвратяване на 
замърсяването на околната среда.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за орга-
низациите, извършващи прегледи за освиде-
телстване на отделни елементи от корабното 
оборудване.

Раздел II
Оправомощаване и оттегляне на предоставе-
ните правомощия за извършване на прегледи 

на морски кораби и корабопритежатели

Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ оправомощава с договор 
организация, призната по реда на Регламент 
(ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи 
правила и стандарти за организациите за 
проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131 от 
2009 г.) да извършва прегледите на морски 
кораби, както и на техните корабопритежатели 
по чл. 1, ал. 1.

(2) Когато организацията е чуждестранно 
лице, договорът по ал. 1 се сключва след пред-
ставяне на документи, доказващи наличието 
на търговец, установен в Република България, 
който има правото да извършва прегледите 
по чл. 1, ал. 2 от името на организацията.

(3) Прегледите за издаване на свидетелства 
за радиобезопасност на товарен кораб могат да 
се извършват и от други организации, които 
имат достатъчно опит и квалифициран персо-
нал, за да извършват оценка на безопасността 
на радиокомуникациите.

Чл. 4. Договорът урежда задълженията и 
функциите, поети от признатата организация, 
и включва най-малко следното:

1. разпоредби, изготвени в съответствие 
с изложените в Приложение II на Резолю-
ция А.739 (18) Насоки за оправомощаване 

на организации, действащи от името на ад-
министрацията на Международната морска 
организация (ИМО), както и анекса, при-
ложенията и допълнението към циркулярно 
писмо 710 на Комисията по морска безопасност 
и циркулярно писмо 307 на Комисията за 
защита на морската среда на ИМО относно 
типово споразумение за оправомощаване на 
признати организации, действащи от името 
на администрацията; 

2. разпоредби относно гражданската отго-
ворност на признатата организация спрямо 
ИА „МА“, както следва:

а) в случаите, когато съд или арбитражен 
орган в рамките на разрешаване на спорове 
чрез арбитражни процедури установи с окон-
чателен акт, че ИА „МА“ носи отговорност-
та, произтичаща от каквото и да е морско 
произшествие, за обезщетение на увредените 
лица за имуществени вреди или щети или 
за телесна повреда или смърт, за които пред 
същия съд или арбитражен орган е доказано, 
че са причинени от умишлено действие или 
бездействие или груба небрежност на призна-
тата организация, нейните органи, служители, 
представители или други действащи от името 
на признатата организация лица, ИА „МА“ има 
право на парично обезщетение от признатата 
организация до степента, до която тези вреди, 
щети, телесна повреда или смърт са причинени 
от признатата организация съгласно решението 
на съда или на арбитражния орган;

б) в случаите, когато съд или арбитражен 
орган в рамките на разрешаване на спорове 
чрез арбитражни процедури установи с окон-
чателен акт, че ИА „МА“ носи отговорността, 
произтичаща от каквото и да е морско произ-
шествие, за обезщетение на увредените лица 
за телесна повреда или смърт, за които пред 
същия съд или арбитражен орган е доказано, 
че са причинени от действие или бездействие, 
при небрежност на признатата организация, 
нейните служители, представители или други 
действащи от името на признатата органи-
зация лица, ИА „МА“ има право на парично 
обезщетение от признатата организация до 
степента, до която тази телесна повреда или 
смърт са причинени от признатата организация 
съгласно решението на съда или на арбитраж-
ния орган, но не повече от 4 милиона евро; 

в) в случаите, когато съд или арбитражен 
орган в рамките на разрешаване на спорове 
чрез арбитражни процедури установи с влязъл 
в сила акт, че ИА „МА“ носи отговорността, 
произтичаща от морско произшествие, за обез-
щетение на увредените лица за имуществени 
вреди или щети, за които пред същия съд или 
арбитражен орган е доказано, че са причинени 
от действие или бездействие, при небрежност 
на признатата организация, нейните служи-
тели, представители или други действащи от 
името на признатата организация лица, ИА 



СТР.  42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 104

„МА“ има право на парично обезщетение 
от признатата организация до степента, до 
която тези вреди или щети са причинени от 
признатата организация съгласно решението 
на съда или на арбитражния орган, но не 
повече от 2 милиона евро;

3. разпоредби относно периодичен одит 
и проверка от ИА „МА“ или от независима 
външна организация на изпълнението от стра-
на на признатата организация на дейностите, 
които има право да извършва;

4. разпоредби относно възможност за вне-
запни и детайлни проверки на кораби;

5. разпоредби относно докладване на съ-
ществена информация съгласно чл. 24, ал. 3 за 
корабите с техен клас, промени, прекратяване 
и отнемане на класа.

Чл. 5. (1) Договорът по чл. 3 се прекра-
тява, ако бъде отменено признаването на 
организацията.

(2) Договорът по чл. 3 се прекратява и ако 
при наблюдението и контрола, извършвани по 
реда на раздел V, се установи, че с дейността 
си организацията застрашава сигурността 
на човешкия живот на море и опазването на 
морската среда от замърсяване.

(3) Изпълнителната агенция „Морска 
администрация“ изпраща на Европейската 
комисия доклад с причините за прекратява-
нето на договора.

Чл. 6. (1) Когато организацията не е при-
зната съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 
на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно общи правила и 
стандарти за организациите за проверка и 
преглед на кораби, организацията подава пис-
мено заявление до изпълнителния директор 
на ИА „МА“, към което прилага:

1. документи, удостоверяващи изпълнени-
ето на изискванията по чл. 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 
относно общи правила и стандарти за орга-
низациите за проверка и преглед на кораби;

2. декларация, че ще изпълнява изисква-
нията на чл. 24, ал. 2 и 3.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се прилагат 
за организация, която желае да извършва пре-
гледи единствено по отношение сигурността 
на радиосредствата на товарен кораб.

(3) Организациите по ал. 2 представят:
1. документи, удостоверяващи наличието 

на значителен опит в оценяването на радио-
средствата на кораби и на квалифициран 
персонал;

2. декларация, че ще изпълняват изисква-
нията на чл. 24, ал. 2 и 3.

Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ извършва предварителна 
оценка на пълнотата и съдържанието на до-
кументите по чл. 6.

(2) Предварителната оценка по ал. 1 се из-
вършва от комисия, назначена със заповед на 
изпълнителния директор на ИА „МА“, в срок 
до два месеца от подаването на документите 
по чл. 6. Изпълнителният директор на ИА 
„Морска администрация“ може да удължи 
срока за извършване на предварителната 
оценка с един месец въз основа на мотиви-
ран доклад от комисията. При оценката се 
извършва и проверка на място на дейността 
на организацията, като разходите за пътни, 
дневни и квартирни се поемат от заявителя.

(3) При непълнота на документите по 
чл. 6, ал. 1 комисията изисква допълнително 
да се представят необходимите документи и 
информация.

(4) За резултатите от проверката комисията 
се произнася с мотивирано решение, с което 
предлага на изпълнителния директор на ИА 
„МА“ да препрати или да не препрати заяв-
лението на организацията до Европейската 
комисия. 

Чл. 8. Изпълнителна агенция „Морска ад-
министрация“ подава писменото заявление до 
Европейската комисия заедно с предложение 
за българските експерти, които ще участват 
в съвместното извършване на оценката за 
признаване.

Раздел III
Оправомощаване и оттегляне на предоставе-
ните правомощия за извършване на прегледи 
на кораби, плаващи по вътрешни водни пъ-

тища и превозващи опасни товари

Чл. 9. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ оправомощава с договор ор-
ганизация, призната по реда на Европейското 
споразумение за международен превоз на 
опасни товари по вътрешните водни пътища 
(ADN) (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., ратифи-
цирано със закон, обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.) 
да извършва прегледи на кораби, плаващи 
по вътрешни водни пътища и превозващи 
опасни товари.

(2) Когато организацията е чуждестранно 
лице, договорът по ал. 1 се сключва след пред-
ставяне на документи, доказващи наличието 
на търговец, установен в Република България, 
който има правото да извършва прегледите 
по чл. 1, ал. 2 от името на организацията.

Чл. 10. Договорът урежда специфичните 
задължения и функции, поети от признатата 
организация.

Чл. 11. (1) Договорът по чл. 10 се пре-
кратява, ако бъде отменено признаването на 
организацията.

(2) Договорът по чл. 10 се прекратява и ако 
при наблюдението и контрола, извършвани по 
реда на раздел V, се установи, че с дейността 
си организацията застрашава безопасността 
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на човешкия живот по вътрешните водни 
пътища и опазването на речната среда от 
замърсяване.

Чл. 12. Класификационна организация, 
която не е призната като такава по реда на 
Европейското споразумение за международен 
превоз на опасни товари по вътрешните водни 
пътища (ADN), може да кандидатства за при-
знаване, ако отговаря на следните изисквания: 

1. наличие на знания и опит в областта на 
оценяването, проектирането и строителството 
на кораби, плаващи по вътрешните водни 
пътища и превозващи опасни товари;

2. наличие на подробни правила и норми за 
проектиране, строеж и периодични прегледи 
на кораби, плаващи по вътрешните водни 
пътища и превозващи опасни товари, които са 
публикувани и са непрекъснато актуализирани 
и усъвършенствани чрез научноизследовател-
ски програми;

3. наличие на собствен публичен регистър 
на наблюдаваните от организацията кораби, 
плаващи по вътрешните водни пътища, вклю-
чително и превозващи опасни товари, който 
се публикува ежегодно; 

4. приходите на организацията не са фор-
мирани единствено от услуги, предоставяни 
на един корабопритежател, или от услуги, 
предоставяни на корабопритежатели, явяващи 
се свързани лица по смисъла на § 1 от допъл-
нителните разпоредби на Търговския закон;

5. не се намира под контрола на корабопри-
тежатели или корабостроители или други 
лица, занимаващи се с търговска дейност в 
областта на строежа, оборудването, ремонта 
или експлоатацията на кораби;

6. седалището, клонът или представител-
ството, оправомощено и компетентно да взема 
решения и извършва действия в съответствие 
с правилата, регулиращи корабоплаването по 
вътрешните водни пътища, се намират в една 
от договарящите страни по ADN;

7. наличие на достатъчен брой квалифици-
рани експерти в областта на изпълнение на 
техническите задачи по надзор и инспектиране, 
а също за изпълнение на управленски, спома-
гателни и изследователски задачи, който брой 
е съизмерим с мащабите на задачите и броя 
на корабите и е достатъчен за обновяване на 
предписанията и тяхното развитие;

8. наличие на експерти в поне две догова-
рящи страни по ADN;

9. ръководи се от принципите за етично 
поведение, описани в собствен етичен кодекс;

10. наличие на разработена, внедрена и 
поддържана ефективна вътрешна система за 
управление на качеството, основана на между-
народно признатите стандарти по качеството 
EN ISO/IEC 17020:2004 (инспектиращи орга-
ни) и ISO-9001 или EN 29001:1997; системата 

за качество на организацията е обект на 
освидетелстване от независима и призната в 
Република България одиторска организация.

Чл. 13. (1) Класификационната организа-
ция, която не е призната като такава по реда 
на Европейското споразумение за междунаро-
ден превоз на опасни товари по вътрешните 
водни пътища (ADN), може да кандидатства за 
признаване с подаване на писмено заявление 
до изпълнителния директор на ИА „МА“, към 
което прилага следните документи, доказващи 
изпълнението на изискванията по чл. 12: 

1. документ за регистрация, когато е чуж-
дестранно лице, или ЕИК, когато е българско 
юридическо лице;

2. устав, дружествен договор или друг доку-
мент съгласно законодателството на държавата 
на установяване на дружеството;

3. копие от заверените годишни финансови 
отчети за последните 5 години;

4. списък на лицата от персонала, явяващи 
се квалифицирани експерти, ангажирани с 
изпълнение на техническите задачи по надзор 
и инспектиране, а също за изпълнение на 
управленски, спомагателни и изследовател-
ски задачи;

5. копия от трудовите и гражданските дого-
вори на лицата по т. 4, документи за образо-
вание, допълнително придобита квалификация 
и професионална автобиография, както и 
справки относно знанията (компетентността) 
и опита в областта на оценяването, проекти-
рането и строителството на кораби, плаващи 
по вътрешните водни пътища и превозващи 
опасни товари;

6. наръчник и процедурите на системата 
по качеството в съответствие с международно 
признатите стандарти EN ISO/IEC 17020:2004 
(инспектиращи органи) и ISO-9001 или EN 
29001:1997, указани в ADN;

7. актуални процедури и инструкции за 
проектиране, строеж и периодични прегледи 
на кораби, плаващи по вътрешните водни 
пътища; 

8. последният публикуван регистър на 
наблюдаваните от организацията кораби, 
плаващи по вътрешните водни пътища, вклю-
чително и превозващите опасни товари;

9. копие на сключените договори с подиз-
пълнители, ако има такива;

10. списък на приложими стандарти, които 
кандидатът притежава;

11. декларация за обстоятелствата по 
чл. 12, т. 4;

12. Етичен кодекс на организацията;
13. разработена, внедрена и поддържана 

ефективна вътрешна система за управление на 
качеството, основана на международно при-
знатите стандарти по качеството EN ISO/IEC 
17020:2004 (инспектиращи органи) и ISO-9001 
или EN 29001:1997; системата за качество на 
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организацията е обект на освидетелстване от 
независима и призната в Република България 
одиторска организация.

(2) Документите по ал. 1 се подават на поне 
два езика – български и английски.

Чл. 14. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ извършва оценка на пълнота-
та и съдържанието на документите по чл. 13.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва от ко-
мисия, назначена със заповед на изпълнител-
ния директор на ИА „МА“. При оценката се 
извършва и проверка на място на дейността 
на организацията, като разходите за пътни, 
дневни и квартирни се поемат от заявителя.

(3) При непълнота на документите по 
чл. 13 комисията изисква допълнително да се 
представят документи и информация. 

(4) За резултатите от проверката комисията 
се произнася с мотивирано решение, с което 
предлага на изпълнителния директор на ИА 
„МА“ да препрати заявлението на организаци-
ята до Административния комитет, създаден 
съгласно чл. 12 ADN, когато са представени 
всички документи за спазени изисквания на 
ADN и посочени в чл. 13. 

(5) В случай че комисията установи не-
съответствие с изискванията на ADN и на 
този раздел, комисията с мотивирано реше-
ние предлага на изпълнителния директор да 
отхвърли заявлението. Препис от решението 
се изпраща на заявителя в тридневен срок 
от изготвянето му. Мотивираното решение 
подлежи на обжалване по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс.

(6) Въз основа на решението на комисията 
по ал. 4 изпълнителният директор на ИА „МА“ 
изпраща заявлението до Административния 
комитет.

(7) С приемането от Административния 
комитет на препоръка за признаване на орга-
низацията за класификационна, организаци-
ята има право да издава класификационните 
свидетелства по Европейското споразумение 
за международен превоз на опасни товари по 
вътрешните водни пътища.

Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на 
ИА „МА“ определя със заповед комисия за 
проучване списъка на класификационните ор-
ганизации, препоръчани от Административния 
комитет за оправомощаване от договарящите 
страни по ADN. 

(2) Комисията се произнася с мотивирано 
решение и предлага на изпълнителния дирек-
тор на ИА „МА“ да оправомощи организациите 
от списъка, като взема предвид:

1. подадени заявления от корабопритежа-
тели за оправомощаване на организацията;

2. заявление от самата организация;
3. информация от компетентните органи 

на други държави, които са оправомощили 
организацията;

4. всяка друга информация, която има от-
ношение към изпълнението на стандартите, 
свързани с безопасността на корабоплаването 
и опазването на околната среда от замърся-
ване от кораби, плаващи по вътрешни водни 
пътища. 

(3) Със заповед изпълнителният дирек-
тор одобрява или не одобрява съответните 
организации по ал. 1. Заповедта подлежи на 
обжалване по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс. 

(4) Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция“ сключва договор за оправомощаване 
на организацията, след което уведомява Адми-
нистративния комитет и другите договарящи 
страни по ADN. 

(5) Когато организацията бъде одобрена за 
класификационна, тя е длъжна да обновява 
правилата по чл. 12, т. 2, както и да публикува 
ежегодно регистъра на корабите по чл. 12, 
т. 3. За тези действия организацията писмено 
уведомява ИА „МА“.

Чл. 16. (1) Когато при осъществяване на 
контрола по безопасност на корабоплава-
нето по чл. 362а от Кодекса на търговското 
корабоплаване инспекторите на ИА „МА“ 
констатират, че призната класификационна 
организация, съгласно изискванията на ADN, 
не спазва изискванията на ADN и на тази 
наредба, уведомяват за това изпълнителния 
директор на агенцията.

(2) Изпълнителният директор на ИА „МА“ 
определя със заповед комисия, която се про-
изнася с мотивирано решение по нарушението 
по ал. 1, което подлежи на обжалване по реда 
на АПК. 

(3) Въз основа на мотивираното решение по 
ал. 2 изпълнителният директор на ИА „МА“ 
изпраща до Административния комитет искане 
организацията да бъде изключена от списъка 
на признатите класификационни организации. 

Раздел IV
Специални изисквания към организациите за 
извършване на прегледи на кораби, плаващи 

по вътрешни водни пътища

Чл. 17. Организацията, извършваща пре-
гледи на кораби, плаващи по вътрешни водни 
пътища, се задължава да приведе изисква-
нията си в съответствие с директивите на 
Европейския съюз и да предостави на Ко-
митета по чл. 11 от Директива 2006/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. за установяване на тех-
ническите изисквания за плавателни съдове 
по вътрешни водни пътища и за отмяна на 
Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 
от 2006 г.) цялата информация за това. 

Чл. 18. (1) За своите постъпления орга-
низацията, извършваща прегледи на кораби, 
плаващи по вътрешни водни пътища, не трябва 
да зависи от едно търговско предприятие.
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(2) Седалището на организацията по ал. 1 
или на неин клон трябва да е в държава – член-
ка на Европейския съюз.

(3) Организацията по ал. 1 и нейните екс-
перти трябва да имат добра репутация в об-
ластта на превоза по вътрешни водни пътища, 
като експертите е необходимо да разполагат с 
доказателства за своите професионални спо-
собности и да действат от името и за сметка 
на организацията по чл. 24, ал. 1.

(4) Организацията по ал. 1 трябва да 
спазва международно признатите стандарти 
по качеството БДС EN – 45004 и БДС EN 
ISO – 9001 и стандарт EN 29001.

(5) Системата по качеството трябва да бъде 
сертифицирана от независим одиторски орган, 
признат от администрацията на държавата, в 
която организацията по ал. 1 има седалище 
или клон.

Чл. 19. (1) Организацията, извършваща 
прегледи на кораби, плаващи по вътрешни 
водни пътища, е длъжна периодично да се 
консултира с одобрени организации, за да се 
гарантира еквивалентността на техническите 
стандарти и на прилагането им.

(2) Организацията, извършваща прегледи 
на кораби, плаващи по вътрешни водни пъ-
тища, е длъжна да допусне представители на 
държавата, на други държави членки и други 
заинтересовани страни да участват в усъвър-
шенстването на нейните правила.

(3) Организацията, извършваща прегледи на 
кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, 
удостоверява наличието на значителен опит 
в оценяването на устройството, конструк-
цията и оборудването на търговски кораби 
и наличието на подробни правила и норми 
относно устройството, конструкцията и пери-
одичното наблюдение на търговски кораби, 
публикувани и непрекъснато актуализирани и 
усъвършенствани чрез научноизследователски 
програми. Правилата се публикуват най-малко 
на холандски, английски, френски или немски 
език и трябва да са съобразени с правото на 
Европейския съюз и международните дого-
вори, по които Република България е страна.

Раздел V
Наблюдение и контрол

Чл. 20. Изпълнителна агенция „Mорска 
администрация“ осъществява контрол за 
съответствие на всички български кораби, 
към които се прилагат Международната кон-
венция за безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г. (SOLAS 74), с изключение 
на глава XI-2 от анекса към нея, Междуна-
родната конвенция за товарните водолинии 
от 1966 г. и Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от кораби 
от 1973 г. (MARPOL), ведно с протоколите 
и измененията към тях и ADN с правилата, 

разработени от признатите от Европейската 
комисия организации, за корпус, механизми 
и електрически и контролни системи.

Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ извършва оценка най-малко 
веднъж на две години относно съответствието 
на дейността на признатите организации с 
изискванията за осигуряване на безопасност 
и предотвратяване на замърсяването на окол-
ната среда.

(2) Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция“ събира информация за състоянието 
на организацията по отношение на безопас-
ността и предотвратяване замърсяването на 
околната среда, като отчита:

1. данните от Парижкия меморандум за 
разбирателство за държавния пристанищен 
контрол;

2. докладите от други меморандуми за 
държавен пристанищен контрол;

3. докладите на чуждестранни администра-
ции за задържане на кораби;

4. анализи, извършени от ИА „МА“ или тре-
ти лица, на инцидентите и авариите с кораби 
под наблюдение на признатата организация.

Чл. 22. (1) Изпълнителна агенция „Мор-
ска администрация“ осъществява контрол за 
ефективно упражняване на предоставените 
правомощия на признатите организации, 
действащи от нейно име.

(2) Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“ изпраща ежегодно до 31 март на 
следващата година до Европейската комисия 
и държавите членки доклад за резултатите от 
наблюдението на признатите организации за 
извършване на прегледи на морски кораби и 
кораби, плаващи по вътрешноводните пътища.

Чл. 23. Всяка призната организация пре-
доставя ежегодно на ИА „МА“ резултатите от 
прегледа на системата за качество.

Чл. 24. (1) Признатите организации са 
длъжни взаимно да се консултират с цел 
изравняване на техническите стандарти, 
като периодично докладват на ИА „МА“ 
за постигнатия напредък в съответствие с 
Резолюция A.847 (20) на Международната 
морска организация относно Насоките за 
подпомагане на държавите на знамето при 
прилагане на актовете на Международната 
морска организация.

(2) Признатата организация е длъжна да 
оказва съдействие на органите на държавния 
пристанищен контрол, когато се проверява 
кораб под нейно наблюдение, с цел улес-
няване на отстраняването на докладваните 
несъответствия.

(3) Признатата организация е длъжна да 
предоставя на ИА „МА“ при поискване цялата 
информация, свързана с корабите, класифици-
рани от нея, промяна на класификационната 
организация, изменения в класа, прекратяване 
и отнемане на класа, включително информа-
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ция за всички неизвършени в срок прегледи, 
неотстранени забележки, условия към класа, 
експлоатационни условия или ограничения на 
корабите под нейно наблюдение.

(4) Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“ предоставя информацията по ал. 3 
на Европейската комисия.

(5) Изпълнителна агенция „Морска ад-
министрация“ се произнася в срок до един 
месец относно необходимостта от извършване 
на цялостен преглед на кораб, който загубва 
или променя класа си по съображения за 
безопасност.

Чл. 25. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ уведомява писмено Между-
народната морска организация и Администра-
тивния комитет за специфичните условия и 
отговорности, поети от всяка от признатите 
организации.

(2) Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“ изпраща на Европейската комисия 
копие от договора, подписан с признатата 
организация, както и информация относно 
установените работни взаимоотношения с 
признатата организация.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Свидетелство за клас“ е документ, 

удостоверяващ конструктивна и механична 
пригодност на кораб за конкретна експлоа-
тация или услуги в съответствие с правилата 
и разпоредбите на организацията.

2. „Проверки и прегледи“ са проверки и 
прегледи, които са задължителни съгласно 
Международната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 
74), с изключение на глава XI-2 от анекса към 
нея, Международната конвенция за товарните 
водолинии от 1966 г. и Международната кон-
венция за предотвратяване на замърсяването 
от кораби от 1973 г. (MARPOL), ведно с про-
токолите и измененията към тях.

3. „Организация“ е правно образувание, 
неговите дъщерни дружества и всяко друго об-
разувание под негов контрол, което съвместно 
или самостоятелно извършва дейности, които 
попадат в приложното поле на тази наредба.

4. „Правила и процедури“ са изискванията 
на признатата организация за проектирането, 
строежа, оборудването, поддръжката и пре-
гледа на кораби.

5. „Задължително свидетелство“ е свиде-
телство, издадено от държавата на знамето 
или от нейно име, в съответствие с между-
народните конвенции.

6. „Свидетелство за радиобезопасност на то-
варен кораб“ е сертификат, въведен с протокола 
от 1988 г. за изменение на SOLAS, приет от 
Международната морска организация (ИМО).

7. „Контрол на корабопритежател или ко-
рабостроител или други лица, занимаващи 
се с търговска дейност“ е налице, когато 
контролиращият:

а) притежава пряко или косвено или по 
силата на споразумение с друго лице повече 
от половината от гласовете в общото събрание 
на друго лице, или

б) има възможност да определя пряко или 
непряко повече от половината от членовете 
на управителния или контролния орган на 
друго лице, или

в) има възможност да ръководи, включи-
телно чрез или заедно с дружество по силата 
на устав или договор – дейността на друго 
лице, или

г) като акционер или съдружник в едно 
дружество контролира самостоятелно по 
силата на сделка с други съдружници или 
акционери в същото дружество повече от 
половината от броя на гласовете в общото 
събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява ре-
шаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на дружеството.

§ 2. (1) Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ докладва на Европейската 
комисия и информира съответната държава 
на знамето, когато по време на преглед по 
реда на държавния пристанищен контрол се 
установи, че някоя от признатите организации, 
действащи от името на чужда държава на зна-
мето, е издала свидетелство в съответствие с 
изискванията на международните конвенции 
за безопасноста на корабоплаването и опаз-
ването на околната среда от замърсяването 
от кораби, по които Република България е 
страна, или свидетелство за клас на кораб, 
който не отговаря на изискванията на тези 
международни конвенции или на правилата 
на признатата организация.

(2) Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“ докладва и информира по ал. 1 
само за случаите, в които корабът предста-
влява сериозна заплаха за безопасността на 
корабоплаването и опазването на морската 
среда или които са резултат от небрежност 
на служители на организацията.

(3) В случаите по ал. 1 Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ уведомява 
и признатата организация за предприемане 
на незабавни действия за отстраняване на 
установените несъответствия.

§ 3. С тази наредба се въвеждат изисква-
нията на Директива 2009/15/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. относно общите правила и стандарти 
за организациите за проверка и преглед на 
кораби и за съответните дейности на морските 
администрации (ОВ L 131, от 2009 г.).
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Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се издава на основание 

чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското кора-
боплаване и отменя Наредба № 4 от 2004 г. 
за признаване на организации за извършване 
на прегледи на кораби и корабопритежатели 
(обн., ДВ, бр. 7 от 2004 г.; изм., бр. 24 от 
2006 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 30 от 2009 г.).

Министър: Ивайло Московски
13339

НАРЕДБА № Н-32 
от 16 декември 2011 г.

за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните пре-

возни средства

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на пери-

одични прегледи за проверка на техническата 
изправност на пътните превозни средства 
(периодични прегледи на ППС);

2. условията и редът за издаване на разре-
шение за извършване на периодични прегледи 
на ППС;

3. условията и редът за извършване на пре-
гледи и проверки за установяване на годността 
на превозните средства, с които се извършват 
превози на опасни товари, да превозват опре-
делени опасни товари съгласно Европейскта 
спогодба за извършване на превоз на опасни 
товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; 
попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и 
проверки по ADR);

4. изискванията към председателите на 
комисии и техническите специалисти, които 
извършват периодични прегледи на ППС;

5. изискванията към контролно-технически-
те пунктове, в които се извършват периодични 
прегледи на ППС;

6. редът за издаване на удостоверение за 
преминат допълнителен преглед за проверка 
на оборудването на автобусите, с които се 
извършват превози на деца и/или ученици.

Чл. 2. (1) Периодичните прегледи са задъл-
жителни за всички регистрирани в Република 
България ППС без тези на поделенията на 
въоръжените сили, мотопедите и пътните 
превозни средства с животинска тяга.

(2) Не подлежат на периодичен преглед 
ППС, които са произведени преди 1 януари 
1960 г., представляват исторически интерес 
и се придвижват по пътищата, отворени за 
обществено ползване, по изключение.

(3) Наредбата не се прилага за самоходните 
машини, колесните трактори и ремаркетата, 
теглени от тях.

Чл. 3. (1) Не се допуска прилагане на 
по-строги изисквания при периодичните 
прегледи на ППС от тези, на които е било 
предвидено да отговарят при конструирането 
и производство им.

(2) Когато в нормативен акт е предвидено 
изискване за допълнително оборудване на 
превозните средства, периодичният преглед на 
ППС включва и проверка на допълнителното 
им оборудване. 

Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 4. (1) Периодичните прегледи на ППС 
и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се 
извършват в контролно-технически пунктове, 
отговарящи на изискванията на тази наредба.

(2) Контролно-техническите пунктове са 
пет категории:

1. контролно-технически пункт I катего-
рия – за извършване на периодични прегледи 
на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, 
L5, L5е и L7е;

2. контролно-технически пункт II кате-
гория:

а) за извършване на периодични прегледи 
на ППС от категории М1, N1, О1, М1, N1 и G и

б) за извършване на проверки на леки ав-
томобили за таксиметров превоз на пътници;

3. контролно-технически пункт III кате-
гория:

а) за извършване на периодични прегледи 
на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, 
N3, О1, О2, О3, О4 и G и

б) за извършване на проверки на:
аа) леки автомобили за таксиметров превоз 

на пътници;
бб) автобуси за превоз на пътници;
вв) автобуси за превоз на деца и ученици;
гг) пътни превозни средства за издаване 

или заверка на сертификат за техническа из-
правност на товарни автомобили и ремаркета/
полуремаркета;

4. контролно-технически пункт IV кате-
гория:

а) IV ТБ – за извършване на периодични 
прегледи за проверка на техническата изправ-
ност на тролейбуси;

б) IV ТМ – за извършване на периодични 
прегледи за проверка на техническата изправ-
ност на трамвайни мотриси;

5. контролно-тухнически пункт V категория:
а) за извършване на периодични прегледи 

на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, 
N3, О1, О2, О3, О4 и G и

б) за извършване на проверки на:
аа) леки автомобили за таксиметров превоз 

на пътници;
бб) автобуси за превоз на пътници;
вв) автобуси за превоз на деца и ученици;
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гг) автомобили за издаване или заверка на 
сертификат за техническа изправност на товар-
ни автомобили и ремаркета/полуремаркета;

дд) пътни превозни средства, за които 
е предвидено извършването на прегледи и 
проверки по ADR. 

(3) В контролно-техническия пункт се 
извършват периодични прегледи на ППС от 
една или повече категории, определени за 
съответната категория на контролно-техни-
ческия пункт по ал. 2. 

Чл. 5. (1) Контролно-техническият пункт 
се състои от:

1. помещение и работна площадка за из-
вършване на периодични прегледи на ППС 
и/или прегледи и проверки по ADR;

2. помещение за съхранение на документи-
те, средствата за измерване и компютърната 
техника за работата на комисията.

(2) Периодичните прегледи на тролейбуси и 
трамвайни мотриси се извършват в специално 
оборудваните пунктове за техническо обслуж-
ване и ремонт на тези превозни средства.

Чл. 6. Помещенията за извършване на 
периодичните прегледи на ППС и прегледите 
и проверките по ADR отговарят на следните 
изисквания:

1. да са закрити и проходими;
2. да имат обособена линия или линии за 

извършване на периодичните прегледи на ППС 
и/или прегледи и поверки по ADR;

3. да е осигурено свободното и безопасно 
преминаване на ППС в помещението;

4. да е осигурен необходимият подход към 
и изход от линията, като след навлизането в 
нея се извършва само постъпателно движение, 
без да се извършва маневра „движение назад“.

Чл. 7. (1) Линиите за извършване на пе-
риодичните прегледи на ППС и прегледите и 
проверките по ADR са със следните размери:

1. за периодични прегледи и проверки на 
ППС от категори L, с изключение на мото-
педите:

а) дължина – не по-малко от 5 м;
б) широчина – не по-малко от 3 м; 
в) височина над линията в помещение-

то – не по-малко от 2,80 м;
2. за проверка на техническата изправност 

на ППС от категории M1, N1, O1:
а) дължина – не по-малко от 10 м;
б) широчина – не по-малко от 4 м; 
в) височина над линията в помещението за 

линия с канал е не по-малко от 2,80 м, като 
за линията със стационарен подемник – не 
по-малко от 4 м в зоната на подемника;

3. за проверка на техническа изправност на 
ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4:

а) дължина – не по-малко от 25 м;
б) широчина – не по-малко от 5 м, а когато 

в помещението са оборудвани повече от една 
линия, като широчината на всяка следваща 
е не по-малко от 4 м;

в) височина над линията в помещение-
то – не по-малко от 4,5 м, като светлият отвор 
на вратите е не по-малко от 4,2 м. 

(2) Допускат се отклонения до 5 % от раз-
мерите на широчината и/или дължината на 
линиите за извършване на периодични пре-
гледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1. 

(3) Когато в помещението за извършване 
на прегледите има повече от една линия, раз-
стоянието между отделните линии за преглед 
трябва да е не по-малко от 1,5 м.

(4) Когато в контролно-технически пункт 
има повече от една линия, те се номерират 
във възходящ ред, като на видно място се 
поставя табела със съответния номер.

Чл. 8. (1) Линиите за извършване на перио-
дични прегледи на ППС от категории M1, N1, 
O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и 
трамвайни мотриси трябва да имат канал за 
преглед на ППС или стационарен подемник.

(2) Каналът или стационарният подемник 
се разполагат по надлъжната ос на линията 
за извършване на периодични прегледи на 
ППС и прегледи и проверки по ADR.

(3) Каналът за преглед на ППС трябва да 
е осветен и обезопасен с предпазни реборди 
и да отговаря на следните изисквания:

1. за преглед на ППС от категории M1, 
N1 и O1:

а) дължина – не по-малко от 5 м;
б) широчина – не по-малко от 0,85 м;
в) дълбочина – не по-малко от 1,60 м;
2. за преглед на ППС от категории M2, 

M3, N2, N3, O2, O3 и O4:
а) дължина – не по-малко от 15 м;
б) широчина – не по-малко от 0,85 м;
в) дълбочина – не по-малко от 1,40 м.
(4) Допускат се отклонения до 5 % от раз-

мерите на каналите по ал. 3. 
Чл. 9. (1) Линиите за извършване на перио-

дични прегледи на ППС и прегледи и проверки 
по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения 
и средства за измерване:

1. линията за проверка на техническата 
изправност на ППС от категори L1, L2, L3, 
L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e е оборудвана със:

а) технически средства за компютризира-
ната система по чл. 11, ал. 2;

б) технически средства за информационната 
система по чл. 11, ал. 3;

в) стенд за измерване на спирачни сили 
на ППС;

г) газоанализатор;
д) уред за проверка на регулировката на 

фаровете;
е) набор универсални монтьорски инстру-

менти;
ж) уред за проверка на дълбочината на 

рисунъка на гумите;
з) подвижна лампа или фенерче;
и) прибор за осветяване фабричния номер на 

рамата и двигателя на труднодостъпни места;
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2. линията за периодични прегледи на ППС 
от категории M1, N1, O1 освен с уредите, 
съоръженията и средствата за измерване по 
т. 1 е оборудвана и със:

а) димомер;
б) двустранен шублер с удължени челюсти 

за измерване на външни размери с обхват над 
150 мм или калибър;

в) двустранен шублер за измерване на 
вътрешни канали с обхват 10 – 150 мм или 
калибри;

г) средство (симулатор) за проверка на 
електрическите връзки в устройствата за 
съединяване на електроинсталацията на ре-
маркето към тази на автомобила;

д) устройство за откриване на теч при 
системи на втечнен нефтен газ и сгъстен 
природен газ;

3. линията за периодични прегледи на ППС 
от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4 
освен с уредите, съоръженията и средствата 
за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:

а) калибри за проверка на износването в 
заключващото устройство на седловото ус-
тройство на седловия влекач;

б) уред за измерване на дължини (ролетка 
с дължина не по-малко от 5 м); 

4. линията за периодични прегледи на 
тролейбуси е оборудвана с уредите, съоръже-
нията и средствата за измерване по т. 1 – 3 с 
изключение на тези по т. 1, букви „г“ и „и“, 
т. 2, букви „а“, „в“, „г“ и „д“ и т. 3, буква „а“;

5. линията за периодични прегледи на 
трамвайни мотриси е оборудвана с уредите, 
съоръженията и средствата за измерване по 
т. 1 – 4 с изключение на тези по т. 1, букви 
„в“, „ж“ и „з“ и т. 2, буква „д“;

6. линията за прегледи и проверки по ADR 
на превозни средства EXII, EXIII, FL, OX, 
AT и MEMU освен с уредите, съоръженията 
и средствата за измерване по т. 1 – 3 е обо-
рудвана и със:

а) хронометър;
б) уред за измерване на сила и напреже-

ние на електрическия ток и електрическо 
съпротивление; 

в) уред за измерване на изолационно съ-
противление;

г) инсталация с манометри (с клас на 
точност не по-нисък от 1) за проверки на 
цистерни;

д) стенд за проверка на елементи от екс-
плоатационното оборудване на цистерните;

е) подвижна лампа или ръчно фенерче за 
работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).

(2) Газоанализаторът и димомерът по ал. 1, 
т. 1, буква „г“ и т. 2, буква „а“ може да са 
комбинирани в един уред.

(3) Спирачният стенд, газоанализатоърт и 
димомерът трябва да са одобрени по реда на 
Закона за измерванията и да са преминали на 
задължителна проверка по реда на същия закон. 

Чл. 10. (1) Контролно-техническите пун-
ктове V категория трябва да имат самостоя-
телно обособена площадка с твърда настилка 
за разполагане на допълнително оборудване.

(2) Площадката по ал. 1 се намира в непо-
средствена близост до линията за извършване 
на прегледи и проверки по ADR.

(3) Размерите на площадката трябва да оси-
гуряват разполагане на превозните средства 
и инсталациите за проверка. Дължината на 
площадката трябва да бъде не по-малка от 
25 м, а широчината – не по-малка от 10 м.

Чл. 11. (1) В контролно-техническия пункт 
трябва да има компютризирана система за 
управление на работата на средствата за измер-
ване и информационна система за електронно 
регистриране на извършените периодични 
прегледи на ППС.

(2) Компютризираната система за управле-
ние на работата на средствата за измерване 
трябва да:

1. осигурява достоверност на провежданите 
измервания в съответствие с методиката по 
чл. 31, ал. 1;

2. е защитена от нерегламентирана опера-
торска намеса;

3. дава възможност за извеждане на резул-
татите от измерванията на хартиен носител 
или предаването им по електронен път към 
информационната система по ал. 3.

(3) Информационната система за електрон-
но регистриране на извършените периодични 
прегледи на ППС трябва да осигурява въз-
можност за:

1. идентифициране на председателя на 
комисията;

2. избор на обема и съдържанието на пе-
риодичния преглед; 

3. автоматично въвеждане в протокола на 
пореден номер, дата и начало на прегледа на 
ППС (час и минути);

4. електронно въвеждане в системата на 
необходимите данни за:

а) идентифициране на ППС;
б) техническите характеристики на ППС, 

необходими за извършването на прегледа;
в) дата на първоначалната регистрация 

на ППС;
г) собственика на ППС;
д) лицето, представило ППС на преглед; 
е) номера на разрешението на контролно-

техническия пункт; 
ж) комисията, която ще извърши прегледа;
5. въвеждане в протокола на данните по 

т. 1 – 3;
6. отпечатване в протокола на въведените 

данни;
7. електронно въвеждане в системата на 

данните от протокола от извършения преглед 
и на резултата от прегледа;
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8. регистриране в системата на конкрет-
ните неизправности, установени по време на 
прегледа (незначителни, значителни и опасни);

9. вписване на необходимите данни в 
удостоверението за техническа изправност 
(част I) – данни за ППС, за техническия спе-
циалист, извършил прегледа, за установените 
неизправности и несъответствия, за извършени 
проверки за допълнителното оборудване на 
превозното средство, времето за извършване 
на прегледа и/или проверката, заключение за 
годността на ППС да се движи по пътищата, 
отворени за обществено ползване;

10. персонализиране на удостоверенията 
за техническа изправност (част II) – вписване 
на идентификационния номер (VIN, рама) 
на ППС, регистрационния номер на ППС, 
показанието на километропоказателя, брой 
на местата, допустимата максимална маса на 
ППС, номера на разрешението за контрол-
но-техническия пункт, в който е извършен 
прегледът, адреса на контролно-техническия 
пункт, номера на знака за периодичен преглед, 
датата на която е извършен прегледът, валид-
ността на прегледа, имената на председателя 
на комисията, извършила периодичния преглед 
и/или проверката;

11. разпечатване на необходимите доку-
менти във връзка с периодичния преглед и/
или проверката (протоколи, удостоверения и 
сертификати);

12. запазване на определен брой цифрови 
графични изображения на превозното сред-
ство с ясно различим регистрационен номер;

13. заявяване от лицата по чл. 16 на до-
кументите, необходими за извършване на 
периодичните прегледи на ППС;

14. отчет на отпечатаните и на заявените 
документи за извършване на периодични 
прегледи;

15. предаване на данните към Изпълнител-
на агенция „Автомобилна администрация“;

16. проверка по идентификационния но-
мер (VIN) или по регистрационния номер 
на ППС за:

а) преминат периодичен преглед на ППС;
б) издадено удостоверение за техническа 

изправност по чл. 38, ал. 2 за същото пре-
возно средство;

в) спряно от движение ППС.
(4) Техническите средства за работа на 

системите по ал. 2 и 3 се осигуряват:
1. за управление на работата на средствата за 

измерване – от лицата по чл. 16, притежаващи 
разрешението за извършване на периодични 
прегледи на ППС;

2. за електронно регистриране на данните 
от проведените технически прегледи, преда-
ването им в реално време до Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“, пер-
сонализиране на удостоверенията за техниче-
ска изправност, отчитане на документите във 

връзка с прегледите и запазване на графични 
изображения за идентификация на превозното 
средство – от Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“.

(5) В контролно-техническия пункт трябва 
да има внедрена система за управление на 
качеството, съответстваща на ISO 9001.

(6) В контролно-техническия пункт трябва 
да има метална каса и телефон за връзка.

(7) Изискването по ал. 3, т. 12 не се прилага 
към информационната система, предназначена 
за използване от Министерството на вътреш-
ните работи при извършване на периодични 
прегледи на ППС, които са собственост на 
министерството.

Чл. 12. (1) Периодичните прегледи и про-
верките на ППС се извършват от комисия, 
която се състои от председател и поне един 
технически специалист.

(2) Председател на комисия може да бъде 
всеки технически специалист, който отговаря 
на изискванията на чл. 13, ал. 3. 

(3) Председател на комисията за извърш-
ване на конкретния преглед е техническият 
специалист, който се е идентифицирал в 
информационната система по чл. 11, ал. 3 за 
извършването на прегледа. 

(4) Техническият специалист трябва да ра-
боти по трудово правоотношение с лицето по 
чл. 16, получило разрешението за извършване 
на периодични прегледи на ППС.

(5) Техническият специалист може да бъде 
вписван в повече от един списък към разре-
шение за извършване на периодични прегледи 
на ППС, ако разрешенията са издадени на 
едно и също лице и контролно-техническите 
пунктове са на територията на едно и също 
населено място.

Чл. 13. (1) Техническият специалист трябва 
да отговаря на следните изисквания:

1. да е завършил средно или висше об-
разование със специалност по приложение 
№ 1 или специализация, курсът на обучение 
по която е продължил не по-малко от една 
година по специалностите по букви „А“ и „Б“;

2. да е правоспособен водач на моторно 
превозно средство от категория „В“, а техни-
ческият специалист, извършващ прегледи на 
превозни средства от категории L1, L2, L3, 
L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e – да е правоспо-
собен водач на моторно превозно средство 
от категория „А“;

3. да не е осъждан за престъпления от 
общ характер по реда на глава втора „Прес-
тъпления против личността“ или по реда на 
глава единадесета, раздел ІІ „Престъпления 
по транспорта и съобщенията“ от Особената 
част на Наказателния кодекс;

4. да не е бил заличаван от регистъра по 
чл. 15, ал. 1 през последните две години на 
основание чл. 15, ал. 2, т. 3 – 8; 
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5. да притежава удостоверение за допълни-
телно обучение за извършване на периодични 
прегледи и проверки на ППС.

(2) Техническият специалист и председа-
телят на комисия, извършващи прегледи и 
проверки по ADR, трябва да отговарят на 
изискванията по ал. 1, т. 2 – 4 и:

1. да са завършили висше образование 
по специалност съгласно приложение № 1, 
букви „А“ или „Б“ или висше образование и 
специализация, курсът на обучение по която 
е продължил не по-малко от една година по 
специалностите по букви „А“ и „Б“;

2. да притежават най-малко 3 години тру-
дов стаж по една или повече специалности, 
посочени в приложение № 1;

3. да притежават свидетелство за профе-
сионална квалификация.

(3) Председателят на комисия за извършване 
на периодични прегледи на ППС е технически 
специалист, който отговаря на изискванията 
по ал. 1, т. 2 – 5 и:

1. е завършил средно или висше образование 
със специалност по букви „А“, „Б“, „В“ или 
„Г“ на приложение № 1 или специализация, 
курсът на обучение по която е продължил не 
по-малко от една година по специалностите 
по букви „А“ и „Б“;

2. има не по-малко от 3 години трудов стаж 
по една или повече специалности, посочени 
в приложение № 1.

Чл. 14. (1) Допълнителното обучение за 
извършване на периодични прегледи на ППС 
и прегледи и проверки по ADR се провежда 
от висши учебни заведения, акредитирани 
по реда на Закона за висшето образование, 
или от организации, оправомощени в друга 
държава – членка на Европейския съюз, за 
такава дейност.

(2) Допълнителното обучение по ал. 1 се 
провежда по учебна документация, утвърдена 
от изпълнителния директор на агенцията. 
Учебната документация се публикува на 
страницата на агенцията в интернет.

(3) Темите, учебните дисциплини, както и 
продължителността на допълнителното обу-
чение се определят с учебната документация 
по ал. 2. 

(4) Техническите специалисти преминават 
допълнително обучение преди вписването им 
в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което:

1. техническите специалисти по чл. 13, 
ал. 1 – на всеки 4 години от предходното 
удостоверение за допълнително обучение;

2. техническите специалисти по чл. 13, 
ал. 2 – на всеки 2 години от придобиването 
на свидетелството за професионална квали-
фикация.

(5) След завършване на допълнителното 
обучение висшето учебно заведение издава:

1. удостоверение за допълнително обуче-
ние – на техническите специалисти по чл. 13, 
ал. 1 след провеждане на първото им обучение, 
преди вписването им в регистъра по чл. 15, 
ал. 1, както и след завършване на обучение-
то по ал. 4, т. 1 и 2 – на всички технически 
специалисти;

2. свидетелство за професионална квали-
фикация – на техническите специалисти по 
чл. 13, ал. 2 след провеждане на първото им 
обучение, преди вписването им регистъра по 
чл. 15, ал. 1. 

Чл. 15. (1) Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ води регистър на 
председателите на комисии и техническите 
специалисти, които отговарят на изисквани-
ята по чл. 12 – 14. Вписването в регистъра се 
извършва по заявление на лицето по чл. 16 
(приложение № 3).

(2) Председателите на комисии и техниче-
ските специалисти се заличават от регистъра 
по ал. 1:

1. по искане на лицето по чл. 16, получило 
разрешение за извършване на периодични 
прегледи на ППС;

2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на 

правилата за извършване на периодичните 
прегледи за проверка на техническата изправ-
ност на пътните превозни средства;

4. когато са разпоредили да се издаде или 
са издали документ за извършен периодичен 
преглед за проверка на техническата изправ-
ност на пътно превозно средство, без то да е 
представено на преглед;

5. при повторно нарушение на изискването 
техническият специалист да уведоми Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администрация“ 
в срока по чл. 28, ал. 3, че индивидуалният 
му печат е изгубен, откраднат или унищожен;

6. когато като председател на комисия е 
предоставил паролата си и/или картата си 
за достъп до информационната система по 
чл. 11, ал. 3 на друго лице и то я използва;

7. когато техническият специалист пре-
достави индивидуалния си печат за заверка 
на документите, удостоверяващи, че пътното 
превозно средство е технически изправно, на 
друго лице и то го използва;

8. когато престанат да отговарят на някое 
от изискванията по чл. 12 – 14.

(3) Заличаването от регистъра на председа-
теля на комисията, извършваща прегледите, 
и техническите специалисти се извършва със 
заповед на министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията или 
оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на оспорване 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. Оспорването не спира изпълнението 
на заповедта.
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(5) Председател на комисия, извършваща 
прегледи, или технически специалист, заличени 
от регистъра по ал. 1 на някое от основанията, 
предвидени в ал. 2, т. 3 – 8, не може да бъде 
вписван отново в регистъра в продължение на 
две години от датата на заличаването.

Г л а в а  т р е т а

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕ-
РИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 16. Периодичните прегледи на ППС 
и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 
се извършват от физически или юридически 
лица, регистрирани по Търговския закон или 
по Закона за юридическите лица с нестопан-
ска цел, както и от лица, регистрирани по 
законодателството на друга държава – членка 
на Европейския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението за Европей-
ското икономическо пространство, които 
притежават разрешение, издадено по реда на 
тази наредба.

Чл. 17. Министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията 
или оправомощено от него длъжностно лице 
издава разрешение за извършване на перио-
дични прегледи за проверка на техническата 
изправност на ППС на лицата по чл. 16, които 
отговарят на изискванията на тази наредба 
(приложение № 2).

Чл. 18. (1) За издаване на разрешение 
за извършване на периодични прегледи за 
проверка на техническата изправност на 
ППС лицата по чл. 16 подават заявление по 
образец (приложение № 3) до министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията чрез началника на съответния 
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, 
към което прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в 
търговския регистър – ако лицето не е реги-
стрирано или пререгистрирано след 1 януари 
2008 г., или копие на съдебно решение за 
регистрация – когато лицето е регистри-
рано по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, а за чуждестранни 
лица – съответен документ, удостоверяващ 
регистрацията им;

2. декларация, че търговецът не е в произ-
водство за обявяване в несъстоятелност – до-
кументът се представя, ако търговското друже-
ство не е регистрирано или пререгистрирано 
след 1 януари 2008 г.;

3. копие на удостоверението за регистрация 
в регистър БУЛСТАТ – документът се пред-
ставя от търговците, които не са регистрирани 
или пререгистрирани след 1 януари 2008 г., 
юридическите лица, които не са търговци, и 
от чуждестранните лица;

4. проект на технологична карта за работата 
на техническите специалисти; 

5. списък на техническите специалисти, 
в който е посочено за всеки от тях какви 
прегледи и дейности може да извършва и 
отговаря ли на съответните изисквания по 
чл. 13; за всеки технически специалист към 
списъка се прилагат:

а) копие на дипломата за завършено средно 
или висше образование и документ за спе-
циализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 
ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

б) копие на свидетелството за професио-
нална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или 
на удостоверението за допълнително обуче-
ние по чл. 14, ал. 5, т. 1; свидетелството за 
професионална квалификация или съответно 
удостоверението за допълнително обучение 
трябва да са издадени не по-късно от 2 години 
преди подаването на заявлението;

в) копие на свидетелството за управление 
на моторно превозно средство;

г) свидетелство за съдимост; 
д) копие на справка за приети уведомления 

по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда;
е) копие на трудовата книжка или друг до-

кумент, удостоверяващ трудовия стаж, издаден 
от компетентен държавен орган – документът 
се представя за техническите специалисти за 
извършване на прегледи и проверки по ADR 
и за председателите на комисии;

6. копие на сертификат за внедрената в 
контролно-техническия пункт система за упра-
вление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден 
от орган по сертификация на системи за упра-
вление, акредитиран от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ или от 
чуждестранен орган за акредитация, който е 
страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската органи-
зация за акредитация (European Cooperation 
for Accreditation) за област сертификация на 
системи за управление;

7. документ за разрешаване ползването 
на строежа, а за пунктовете от V катего-
рия – и съответния документ за ползване на 
площадката за извършване на проверки на 
превозните средства, превозващи определени 
опасни товари, издаден от компетентен орган;

8. документ за собственост или договор за 
наем на контролно-техническия пункт, а за 
пунктовете от V категория – и за площадката 
за извършване на проверки на превозните сред-
ства, превозващи определени опасни товари;

9. план на контролно-техническия пункт, 
съдържащ разположение на машините, съ-
оръженията и средствата за измерване в 
мащаб 1:50;

10. списък на уредите, съоръженията и 
средствата за измерване, съдържащ данни 
за наименованието, марката, модела, типа 
и фабричния им номер, придружен с копие 
на паспортите или копие на документ за 
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одобрение и премината проверка за годност, 
заверени със свеж печат от съответното лице, 
извършило одобрението или проверката;

11. документ за платена държавна такса за 
извършване на оглед за установяване на съот-
ветствието на контролно-техническия пункт 
с изискванията и за издаване на разрешение.

(2) Служителят на съответния областен 
отдел „Контролна дейност – ДАИ“, който 
приема заявлението за издаване на разреше-
ние, проверява оригиналите на документите 
при подаването им, заверява с подпис и печат 
копията и връща оригиналите.

Чл. 19. (1) В 14-дневен срок от датата 
на подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 
служители на Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ извършват оглед 
на контролно-техническия пункт и съставят 
протокол (приложение № 4). Протоколът 
съдържа заключение за съответствие или 
несъответствие с изискванията към кон-
тролно-техническия пункт за извършване на 
периодични прегледи на ППС и се издава в 
два еднообразни екземпляра – един за лицето 
по чл. 16 и един за Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“. 

(2) Огледът на контролно-техническите 
пунктове от категории I, II, III и IV се из-
вършва от двама служители на съответния 
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, 
а на контролно-техническите пунктове кате-
гория V – от служители от специализираната 
администрация в Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“. 

(3) При извършването на огледа на кон-
тролно-техническия пункт служителите на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна адми-
нистрация“ проверяват съответствието на 
съдържанието на предварително изготвената 
от лицето по чл. 16 технологична карта за 
работата на техническите специалисти по 
чл. 18, ал. 1, т. 4 с действителното разполо-
жение на уредите, съоръженията и средствата 
за измерване.

(4) Технологичната карта за работата на 
техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, 
т. 4 се изготвя поотделно за всяка линия за 
извършване на периодични преглед и проверки 
на ППС и съдържа:

1. схема на линията с обозначени постове 
за извършване на отделните операции;

2. списък на техническото оборудване;
3. броя на техническите специалисти, из-

вършващи прегледа;
4. последователност за извършване на 

периодичния преглед на ППС, същност на 
проверките, изпълнител, използвани уреди, 
съоръжения и средства за измерване.

(5) Технологичните карти за работата на 
техническите специалисти се съгласуват:

1. от началника на съответния областен 
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – за кон-
тролно-техническите пунктове от категории 
I, II, III или IV;

2. от изпълнителния директор на Изпъл-
нителна агенция „Автомобилна администра-
ция“ – за контролно-техническите пунктове 
категория V. 

(6) Комисия, определена от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“, разглежда заявле-
нието и приложените към него документи и 
прави писмено предложение до министъра 
на транспорта, информационните технологи 
и съобщенията или оправомощено от него 
длъжностно лице да издаде разрешение за из-
вършване на периодични прегледи за проверка 
на техническата изправност на ППС или да 
откаже издаването на разрешение.

Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщени-
ята или оправомощено от него длъжностно 
лице издава разрешението в срок до 30 дни 
от подаването на заявлението по чл. 18, ал. 1. 
Неразделна част от разрешението е списък 
на председателите на комисии и технически-
те специалисти, извършващи периодичните 
прегледи на ППС.

(2) Разрешението се издава за срок 5 години 
и дава право на притежателя му да извършва 
периодични прегледи и проверки на ППС в 
контролно-техническия пункт на пътните 
превозни средства от категориите, за които 
е издадено.

(3) Разрешението съдържа: 
1. данни за лицето по чл. 16 и контролно-

техническия пункт;
2. броя на линиите в контролно-техниче-

ския пункт;
3. категориите на превозните средства, на 

които лицето по чл. 16 има право да извършва 
периодични прегледи;

4. вида на допълнителните проверки във 
връзка с предназначението и конструкцията на 
превозните средства, които лицето по чл. 16 
има право да извършва.

(4) Списъкът на председателите на комисии 
и техническите специалисти съдържа имената 
им и данни за образованието и професионал-
ната им квалификация.

Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ предоставя:

1. разрешението за извършване на перио-
дични прегледи за проверка на техническата 
изправност на ППС и информационната сис-
тема по чл. 11, ал. 3 – на лицата по чл. 16;

2. индивидуални печати за заверяване на 
документите, свързани с извършването на 
периодичните прегледи на ППС – на всички 
технически специалисти, включени в списъка 
към разрешението; 
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3. карта за достъп до информационната 
система по чл. 11, ал. 3 – на техническите 
специалисти, които отговарят на изискванията 
за председатели на комисии;

4. индивидуални печати за продължаване 
на срока на валидност на удостоверенията за 
одобрение на ППС, превозващи определени 
опасни товари – на техническите специалисти 
по чл. 13, ал. 2.

(2) Номерът на индивидуалния печат се 
състои от номера на разрешението и поред-
ния номер на техническия специалист при 
вписване в списъка към разрешението.

(3) Индивидуалните печати и картите за 
достъп до информационната система се пре-
доставят на техническите специалисти от 
съответните областни отдели на Изпълнител-
на агенция „Автомобилна администрация“ 
срещу подпис след провеждане на обучение 
за работа със системата.

Чл. 22. (1) Министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
или оправомощено от него длъжностно лице 
отказва издаването на разрешение, когато:

1. кандидатът не отговаря на изисквания-
та за издаване на разрешение, определени с 
тази наредба;

2. сградите, в които е разположен контрол-
но-техническият пункт, или съоръженията, 
оборудването, уредите и средствата за из-
мерване, с които ще се извършват периодич-
ните прегледи за проверка на техническата 
изправност на пътните превозни средства, 
не отговарят на изискванията по чл. 5 – 11;

3. председателите на комисии или техни-
ческите специалисти не отговарят на изис-
кванията по чл. 12 – 14;

4. не са представени документите по 
чл. 18, ал. 1;

5. на кандидата е издавано разрешение, 
което е било отнето за нарушения на изисква-
нията за извършване на периодични прегледи 
за проверка на техническата изправност на 
пътните превозни средства.

(2) Отказът за издаване на разрешение 
подлежи на оспорване по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Разрешението е поименно и не 
подлежи на преотстъпване.

(2) При смърт на физическото лице – ед-
ноличен търговец, при прехвърляне на пред-
приятието на търговеца като съвкупност от 
права, задължения и фактически отношения 
или при преобразуване на юридическото 
лице, получило разрешение за извършване 
на периодични прегледи за проверка на тех-
ническата изправност на ППС, правата му, 
произтичащи от разрешението, преминават 
върху неговия правоприемник, ако той отго-
варя на изискванията за издаване на разреше-
ние. Правоприемникът е задължен да подаде 
заявление за отразяване на промяната в срок 
до три месеца от извършването є. 

Чл. 24. (1) При промяна на обстоятелства-
та, удостоверени с документите по чл. 18, 
ал. 1, лицето по чл. 16 писмено уведомява 
изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ чрез 
началника на съответния областен отдел 
„Контролна дейност – ДАИ“ в 7-дневен срок 
от извършването на промяната или от узна-
ването є, като приложи документите, които 
я удостоверяват.

(2) При промяна на местоположението 
на контролно-техническия пункт в срока 
по ал. 1 лицето по чл. 16 подава заявление 
за извършване на оглед на пункта по реда 
на чл. 19.

(3) При подаване на уведомление за прекра-
тяване на правата на технически специалист 
да бъде председател на комисия за извършване 
на периодични прегледи на ППС лицето по 
чл. 16 връща в областния отдел „Контролна 
дейност – ДАИ“ картата по чл. 21, ал. 1, т. 3 
на съответния технически специалист.

Чл. 25. Правата, произтичащи от разреше-
нието, се прекратяват:

1. когато се установи, че разрешението е 
издадено въз основа на неистински документ 
или на документ с невярно съдържание;

2. с прекратяване на дейността на търговеца 
или на юридическото лице с нестопанска цел;

3. с изтичане на срока, за който е издадено;
4. по молба на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда на 

чл. 148б от Закона за движението по пътищата.
Чл. 26. (1) Издадените по реда на тази 

наредба разрешения и списъците към тях се 
отнемат с мотивирана заповед на министъра 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията или оправомощено от него 
длъжностно лице, когато:

1. контролно-техническият пункт или 
лицето по чл. 16 престанат да отговарят на 
изискванията на Закона за движението по 
пътищата или на тази наредба;

2. периодичните прегледи на ППС се из-
вършват от технически специалист, който не 
е вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1;

3. контролно-техническият пункт е оборуд-
ван със средства за измерване, които не са 
одобрени по реда на Закона за измерванията 
или не са преминали на задължителна про-
верка по реда на същия закон;

4. не е спазен срокът по чл. 28, ал. 4 за 
уведомяване на Изпълнителна агенция „Ав-
томобилна администрация“ за изгубени, от-
краднати или унищожени документи, с които 
се удостоверява, че превозното средство е 
технически изправно;

5. в контролно-техническия пункт, в който 
лицето по чл. 16 извършва дейността, е изда-
ден документ, който удостоверява, че пътното 
превозно средство е технически изправно, без 
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то да е представено на преглед за проверка 
на техническата му изправност или без да е 
извършен преглед;

6. при повторно извършени нарушения на 
условията и реда за извършване на периодични 
прегледи за проверка на техническата изправ-
ност на пътните превозни средства, определени 
със Закона за движението по пътищата или с 
наредбата, извън случаите по т. 5.

(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и:
1. отнемане на предоставените на лицето 

по чл. 16 документи, с които се удостоверява 
извършването на периодичен преглед;

2. отнемане на индивидуалните печати по 
чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4, предоставени на техни-
ческите специалисти, включени в списъка към 
разрешението, издадено на лицето по чл. 16;

3. прекратяване на достъпа на председа-
теля на комисията, извършваща прегледите, 
до информационната система по чл. 11, ал. 3. 

(3) Отнемането на разрешението подлежи 
на оспорване по реда на Административно-
процесуалния кодекс. Оспорването не спира 
изпълнението на заповедта.

Чл. 27. Лицето по чл. 16 връща в Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администрация“ 
отнетото разрешение и списъка към него. 

Чл. 28. (1) При загубено или унищожено 
разрешение по чл. 20 или списък към него 
лицето по чл. 16 писмено уведомява изпъл-
нителния директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ чрез начални-
ка на съответния областен отдел „Контролна 
дейност – ДАИ“ в 3-дневен срок.

(2) Дубликат на разрешението се издава в 
срок до 1 месец след подаване на заявление 
за това.

(3) Председателите на комисии и техни-
ческите специалисти уведомяват писмено 
съответния областен отдел „Контролна дей-
ност – ДАИ“ за изгубения, откраднат или 
унищожен индивидуален печат, предоставен 
им по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, или картата по 
чл. 21, ал. 1, т. 3 за достъп до информационната 
система в срок до 24 часа от установяването 
на липсата на печата или картата.

(4) При установяването на липсващи зна-
ци за преминат периодичен преглед лицето 
по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ чрез началника 
на съответния областен отдел „Контролна 
дейност – ДАИ“ в срок до 24 часа от устано-
вяване на липсата.

(5) Изпълнителният директор на Изпъл-
нителна агенция „Автомобилна админи-
страция“ издава заповед, с която обявява за 
невалидни знаците за преминат периодичен 
преглед по ал. 4.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕ-
ГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 29. (1) Пътните превозни средства под-
лежат на периодичен преглед за проверка на 
техническата им изправност, както следва:

1. леките автомобили се представят на 
периодичен преглед за първи път преди изти-
чане на третата година от първоначалната им 
регистрация като нови, за втори път – преди 
изтичане на две години от първия преглед, 
след което прегледите се извършват всяка 
година преди изтичане на една година от 
предходния преглед;

2. автобусите и таксиметровите автомо-
били – преди изтичане на шест месеца от 
предходния преглед;

3. тролейбусите и трамвайните мотри-
си – преди изтичане на шест месеца от пред-
ходния преглед;

4. товарните и специалните автомобили и 
ремаркета с допустима максимална маса над 
0,75 т, от чиято първоначална регистрация не 
са минали повече от 10 години – преди изти-
чане на една година от предходния преглед;

5. товарните и специалните автомобили и 
ремаркета с допустима максимална маса над 
0,75 т, от чиято първоначална регистрация 
са минали повече от 10 години, подлежат на 
задължителен преглед за проверка на техни-
ческата изправност преди изтичане на шест 
месеца от предходния преглед;

6. мотоциклетите и ремаркетата с до-
пустима максимална маса не по-голяма от 
0,75 т – преди изтичане на две години от 
предходния преглед.

(2) Пътните превозни средства, превозва-
щи опасни товари, подлежат на преглед за 
установяване на годността им да превозват 
определени опасни товари преди изтичане на 
една година от предходния преглед.

Чл. 30. (1) При периодичния преглед на 
ППС се представят следните документи:

1. свидетелс т во за регис т рация на 
ППС – част I и II;

2. застраховка „Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите, валидна към датата на 
извършване на прегледа;

3. документ от съответния контролен орган 
за техническата изправност на монтираното 
съоръжение – за специалните автомобили (ав-
токранове, циментовози, подвижни стълби и др.);

4. документ за платен данък върху превозни-
те средства, дължим към деня на извършването 
на периодичния преглед на ППС съгласно 
чл. 60 от Закона за местните данъци и такси;

5. документ за самоличност на лицето, 
представящо ППС на преглед;
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6. сертификат за съответствие на ППС с 
техническите норми и изисквания за безопас-
ност и сигурност, издаден от производителя 
или негов упълномощен представител в Репу-
блика България – представя се за издаване и 
заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;

7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, 
ако има такъв – представя се за издаване на 
нов сертификат.

(2) При периодичните прегледи и провер-
ки по ADR освен документите по ал. 1 се 
представят и:

1. за пътното превозно средство:
а) документация за съответствие на ППС 

с изискванията на част 9 на ADR;
б) удостоверение за одобрение на ППС, 

превозващи определени опасни товари – пред-
ставя се, когато не е издадено от Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“, а от 
друг компетентен орган по ADR;

в) декларация от производителя на ППС 
за действието на износоустойчивата спирачна 
система, когато такава се изисква;

2. за цистерните:
а) регистров документ на цистерната съ-

гласно т. 1.2.1 на ADR;
б) сертификат за извършен периодичен 

преглед на транспортируемото оборудване под 
налягане, използвани за превоз на газове от 
клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 
1052 и 1790 от ADR.

Чл. 31. (1) Периодичните прегледи на ППС 
обхващат комплектността и изправността на 
агрегатите, уредбите и механизмите, които 
имат връзка с безопасността на движението, 
отделянето на отработилите газове и изправ-
ността на шумозаглушителните им устройства 
и се извършват при спазване на методиката 
по приложение № 5.

(2) Периодичните прегледи на ППС и пре-
гледите и проверките по ADR се извършват 
без разглобяване.

(3) Проверките на елементите от експло-
атационното оборудване на пътните превозни 
средства, превозващи определени опасни то-
вари, се извършват без разглобяване, освен 
в случаите, предвидени в ADR. 

(4) Пътните превозни средства се пред-
ставят на периодичен преглед за проверка 
на техническата изправност измити (външно, 
двигател и основни агрегати).

Чл. 32. (1) Периодичните прегледи на ав-
тобусите и леките таксиметрови автомобили 
включват елементите по чл. 31, ал. 1, както 
и допълнителни проверки на оборудването за 
установяване на годността им да превозват 
пътници. 

(2) Периодичните прегледи на автобусите 
за превоз на пътници и/или на деца и уче-
ници и на леките таксиметрови автомобили 
включват елементите от част II, раздел I на 
методиката по чл. 31, ал. 1, както и допълни-

телни елементи, свързани с предназначението 
на превозните средства, определени в част 
II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1.

Чл. 33. (1) Прегледите и проверките по ADR 
включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и 
допълнителните елементи, посочени в части 
4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR и изисква-
нията на приложение IV от Директива 94/63/
ЕО на Европейския парламент и на съвета от 
20 декември 1994 г. относно ограничаването 
на емисиите на летливи органични съедине-
ния, изпускани при съхранението и превоза 
на бензини от терминали до бензиностанции, 
така както е последно изменена с Регламент № 
1137/2008/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране 
към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на ня-
кои актове, за които се прилага процедурата, 
предвидена в член 251 от Договора, във връзка 
с процедурата по регулиране с контрол (OB L 
365, 31 декември 1994 г.).

(2) В информационната система за всеки 
контролно-технически пункт се води регистър 
на удостоверенията за одобрение на ППС, 
превозващи определени опасни товари, на 
които е продължена валидността.

Чл. 34. (1) Прегледът за проверка на техни-
ческата изправност на превозните средства и 
издаване и заверка на сертификат (приложение 
№ 6) включва елементите по чл. 31, ал. 1, както 
и преглед за съответствие с допълнителни изис-
квания към превозните средства, определени в 
част II, раздел II от методиката по чл. 31, ал. 1. 

(2) Сертификатите по ал. 1 се издават и 
заверяват от:

1. изпълнителния директор на Изпълнител-
на агенция „Автомобилна администрация“:

а) когато за същото ППС не е издаван 
сертификат;

б) при необходимост от корекция на данни 
в информационната система по чл. 11, ал. 3, 
т. 2, записани в сертификата за съответствие 
на ППС с техническите норми и изисквания 
за безопасност и сигурност;

в) при промяна на регистрационния номер 
на ППС;

г) когато срокът на валидност на предишния 
сертификат по ал. 1 е изтекъл преди повече 
от 30 дни;

2. лицата по чл. 16 – когато за същото 
ППС е издаван сертификат и не са налице 
основанията по т. 1, букви „б“, „в“ и „г“.

(3) За издаване и заверка на сертификат 
от изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ се 
представят:

1. заявление за издаване или заверка на 
сертификат по ал. 1; 

2. оригинал и копие на сертификата за 
съответствие на ППС с техническите норми 
и изисквания за безопасност и сигурност, 
издаден от производителя или негов упълно-
мощен представител в България;
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3. копие на свидетелство за регистрация 
на ППС (за регистрираните след 8 декември 
2003 г. – части І и ІІ); 

4. документ за платена държавна такса 
съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

(4) Изпълнителният директор на Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администрация“ 
издава или заверява сертификатите по ал. 2, 
т. 1 до края на работния ден, следващ деня на 
подаване на заявлението по ал. 3, т. 1. 

(5) В информационната система за всеки 
контролно-технически пункт се води регистър 
на издадените и заверени сертификати по ал. 1.

Чл. 35. (1) Периодичните прегледи за про-
верка на техническата изправност на регистри-
раните извънгабаритни ППС на територията 
на Република България се извършват в кон-
тролно-технически пункт от категория ІІІ или 
V, които имат площ с размери, достатъчни за 
разполагане на извънгабаритни ППС.

(2) Прегледът обхваща предписаните из-
исквания в протокола по приложение № 9, 
за които съществува техническа възможност 
да бъдат проверени.

Чл. 36. Периодичният преглед за проверка 
на техническата изправност на моторните 
превозни средства с колесна формула, раз-
лична от „4 x 2“, се извършва в контролно-
технически пункт, в който има техническа 
възможност за измерване на спирачните им 
усилия съобразно конструктивните особености 
на моторното превозно средство.

Чл. 37. (1) Техническите неизправности и 
несъответствията с експлоатационните ха-
рактеристики и конструкцията на превозното 
средство, установени при извършването на пе-
риодичните прегледи на ППС, се категоризират 
в три групи в зависимост от въздействието им 
върху безопасността на превозното средство 
и риска, който пораждат за участниците в 
движението, както следва:

1. незначителни неизправности;
2. значителни неизправности;
3. опасни неизправности.
(2) Незначителни са неизправностите, ко-

ито не оказват сериозно въздействие върху 
безопасността на превозното средство, както 
и малките несъответствия с експлоатаци-
онните характеристики и конструкцията на 
превозното средство. При констатиране на не 
повече от четири такива неизправности и/
или несъответствия, но не повече от две за 
една система, възел или елемент, превозно-
то средство може да се движи по пътищата, 
отворени за обществено ползване. Водачът 
или собственикът трябва да отстранят кон-
статираните неизправности.

(3) Значителни са неизправностите, които 
оказват сериозно отрицателно въздействие 
върху безопасността на превозното средство 
или пораждат риск за участниците в движе-
нието, както и по-значителните несъответ-
ствия с експлоатационните характеристики 
и конструкцията на превозното средство. 
При констатиране на такива неизправности 
и несъответствия превозното средство не 
може да се движи по пътищата, отворени за 
обществено ползване, освен за да се придви-
жи до място за тяхното отстраняване, като 
водачът трябва да вземе необходимите мерки 
за безопасността на движението. Значителни 
неизправности са и несъответствия между 
данните от свидетелството за регистрация на 
МПС и представеното за преглед ППС.

(4) Опасни са неизправностите, които по-
раждат риск за участниците в движението. 
При установяване на такива неизправности 
не се допуска движение на пътното превозно 
средство по пътищата, отворени за общест-
вено ползване.

(5) Заключението за техническото състо-
яние на превозното средство се прави въз 
основа на оценката на общото въздействие на 
всички установени при периодичния преглед 
неизправности и/или несъответствия върху 
безопасността на превозното средство и риска 
за участниците в движението. 

(6) В зависимост от оценката по ал. 5 не-
изправности и/или несъответствия от една и 
съща група могат да бъдат класифицирани в 
следващата по степен на риск за участниците 
в движенито група по ал. 1. 

(7) Когато неизправностите са от различни 
групи по ал. 1, те се класифицират в групата 
на неизправностите и/или несъответствията 
с най-отрицателно въздействие върху без-
опасността на превозното средство и риск за 
участниците в движението. 

Чл. 38. (1) Когато пътното превозно средство 
е технически изправно и не са установени неиз-
правности и/или несъответствия, както и при 
установяне на незначителни неизправности 
по чл. 37, ал. 2, председателят на комисията, 
извършила периодичния преглед на ППС, из-
дава удостоверение за техническа изправност 
част І, буква А и част ІІ (приложение № 7) 
и знак за периодичен преглед за проверка на 
техническата изправност на ППС.

(2) При установяване на неизправности по 
чл. 37, ал. 3 или 4 председателят на комисията, 
извършила периодичния преглед на ППС, из-
дава удостоверение за техническа изправност 
част I, съответно буква Б или В, в която се 
отразяват неизпарвностите.

(3) При периодични прегледи по чл. 32, 
ал. 1 освен документите по ал. 1, председа-
телят на комисията, извършила периодичния 
преглед на ППС, издава и съответната карта 
за допълнителен преглед (приложение № 9, 
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допълнение 1, 2 или 3), а при периодичните 
прегледи на автобуси за превоз на деца и/
или ученици – удостоверение за допълните-
лен преглед за проверка на оборудването им 
(приложение № 8).

(4) При извършване на прегледите по чл. 32, 
ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 
се издават, когато заключението от прегледа 
е, че ППС е технически изправно и отговаря 
на изискванията за допълнително оборудване.

(5) При извършване на прегледите и провер-
ките по чл. 33, ал. 1 удостоверението и знакът 
по чл. 38, ал. 1 се издават при положително 
заключение в протоколите (приложения № 
9, 12 и/или 13). При установяване на несъот-
ветствия с изискванията на части 4, 6 и 9 на 
ADR и с изискванията на приложение IV от 
Директива 94/63/ЕО, изменена с Регламент 
(ЕО) № 1137/2008, удостоверението и знакът 
по чл. 38, ал. 1 не се издават.

Чл. 39. Образецът на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправ-
ност на ППС по чл. 38, ал. 1 се утвърждава от 
министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията или оправомощено 
от него длъжностно лице.

Чл. 40. (1) Периодичният преглед, който се 
извършва в срок до 14 дни от прегледа, при 
който са установени неизправности по чл. 37, 
ал. 3 и 4, може да се състои само в проверка 
относно отстраняването на неизправностите 
и/или несъответствията.

(2) Когато периодичният преглед е извър-
шен в срока на валидност на предходния пе-
риодичен преглед и установените технически 
изправности са по чл. 37, ал. 3, е разрешено 
в срок до 14 дни от датата на прегледа пре-
возното средство да се придвижи до място 
за отстраняване на неизправностите и/или 
несъответствията. 

(3) Когато неизправностите са по чл. 37, 
ал. 4, за начина на преместване на превозно-
то средство до място за отстраняването им 
е отговорен водачът на превозното средство.

(4) Когато след завършване на периодичния 
преглед лицето, представило ППС за преглед, 
откаже да получи удостоверението за тех-
ническа изправност, не се допуска ППС да 
премине нов преглед до получаване на вече 
издаденото удостоверение.

Чл. 41. (1) Международни удостоверения 
за технически преглед на ППС по реда на 
Спогодбата за приемане на еднакви предпи-
сания за техническите прегледи на пътните 
превозни средства и взаимното признаване на 
тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., 
бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Автомо-
билна администрация“ или оправомощени от 
него лица след представяне на удостоверение 
за техническа изправност (част І, буква А и 
част ІІ), издадено от контролно-технически 
пункт I, III или V категория, или на документ 

за извършен технически преглед по реда на 
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, 
отчета, пускането в движение и спирането от 
движение на моторните превозни средства и 
на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 
от 2000 г.; последно изм., бр. 80 от 2011 г.).

(2) За регистрираните нови ППС от съответ-
ните категории международно удостоверение 
за технически преглед по реда на Спогодба-
та за приемане на еднакви предписания за 
техническите прегледи на пътните превозни 
средства и взаимното признаване на тези 
прегледи се издава след изтичане на първата 
година от експлоатацията му.

Чл. 42. Лицата по чл. 16, получили разре-
шение за извършване на периодични прегледи 
на ППС:

1. организират и контролират извършване-
то на прегледите за техническа изправност в 
съответствие с условията и реда, определени 
в тази наредба;

2. поддържат материалната база, съоръже-
нията и средствата за измерване в съответствие 
с изискванията, определени в тази наредба;

3. осигуряват на контролните органи по 
чл. 166 от Закона за движението по пътища-
та възможност за проверка на материалната 
база, съоръженията и средствата за измерване, 
както и им предоставят за проверка цялата 
документация, свързана с извършването на 
периодични прегледи за проверка на тех-
ническата изправност на пътните превозни 
средства;

4. издават документи, свързани с извърш-
ването на периодични прегледи, и упражняват 
контрол съобразно своите задължения и из-
искванията, определени в наредбата относно 
оформянето, издаването, съхранението и от-
читането им от председателите на комисии 
и техническите специалисти;

5. уведомяват Изпълнителна агенция „Ав-
томобилна администрация“ по реда и в срока 
по чл. 28, ал. 4 за липсващи знаци и/или 
контролни талони за преминат периодичен 
преглед за проверка на техническата изправ-
ност на пътните превозни средства.

Чл. 43. (1) При извършването на перио-
дичните прегледи на ППС председателят на 
комисията:

1. следи за качественото и пълнообемно 
провеждане на периодични прегледи на ППС 
от страна на техническите специалисти, като:

а) не издава документ за техническа из-
правност, когато ППС не е представено на 
преглед или не отговаря на изискванията, 
определени в наредбата;

б) не допуска извършването на периодичен 
преглед на ППС в нарушение на изискванията 
за извършване на периодичните прегледи, 
определени в тази наредба; 
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в) не допуска извършването на периодичен 
преглед на ППС със съоръжения и средства-
та за измерване и в материална база, които 
не отговарят на изискванията, определени в 
наредбата;

2. се идентифицира в информационната 
система по чл. 11, ал. 3; 

3. избира в системата обема на проверките, 
които трябва да бъдат извършени;

4. въвежда в протокола (приложения № 9, 
10 или 11) техническите данни, идентифици-
ращи превозното средство, показанията на 
километропоказателя на ППС, данни за соб-
ственика на превозното средство, за лицето, 
представило ППС на преглед, и за номера 
на разрешението на техническия пункт, и за 
члена на комисията;

5. разпечатва данните върху съответния про-
токол и го предоставя на члена на комисията;

6. след извършване на проверките от члена 
на комисията, когато прегледът е извършен 
съгласно изискванията на част II, раздел I 
от методиката по чл. 31, ал. 1, отбелязва за-
ключението за допускането на съответното 
ППС за движение по пътищата, отворени за 
обществено ползване, и подписва протокола;

7. когато заключението от периодичния 
преглед е, че превозното средство може да се 
движи по пътищата, отворени за обществено 
ползване, вписва в протокола валидността на 
прегледа съгласно чл. 29 и:

а) поставя върху протокола стикера с но-
мера на знака за периодичен преглед;

б) сканира протокола, чрез което въвеж-
да данните от извършения периодичен пре-
глед на ППС в информационната система 
за електронно регистриране на прегледите, 
като проверява съответствието на данните/
отбелязванията от оригинала на протокола 
и тези в системата; при констатирани несъ-
ответствия нанася корекциите в данните от 
протокола, въведени в системата;

в) въвежда в информационната система 
установените по време на прегледа незначи-
телни неизправности и/или несъответствия;

г) прилага към протокола за периодичен 
преглед на техническата изправност разпе-
чатките от проверката на спирачна уредба и 
състоянието на отработилите газове;

д) издава удостоверение за техническа 
изправност (част I, буква А и част II ) и по-
ставя върху част I, буква А стикера с номера 
на знака за периодичен преглед;

е) издава знак за периодичен преглед, като 
отразява чрез перфорация на знака месеца 
и годината, на които ППС подлежи на нов 
преглед;

ж) поставя знака в долния ляв ъгъл на 
предното стъкло на ППС, а за ремаркета, по-
луремаркета и мотоциклети – на определеното 
място върху удостоверението за техническа 

изправност (част I, буква А); когато на оп-
ределеното място има залепен знак, той се 
премахва преди залепване на издадения знак;

з) предава на лицето, представило ППС 
на преглед, документите по чл. 30 и удосто-
верението за техническа изправност (част I, 
буква А и част II);

8. когато заключението от периодичния 
преглед е, че поради констатираните техни-
чески неизправности се допуска ППС да се 
придвижи до място за тяхното отстраняване, 
като водачът трябва да вземе необходимите 
мерки за безопасност на движението: 

а) сканира протокола, чрез което въвежда 
данните от извършения периодичен преглед 
на ППС в информационната система за елек-
тронно регистриране на прегледите;

б) въвежда в информационната система 
установените по време на прегледа незна-
чителни и значителни неизправности и/или 
несъответствия;

в) издава удостоверението за техническа 
изправност (част I, буква Б);

г) предава на лицето, представило ППС 
на преглед, документите по чл. 30 и удосто-
верението за техническа изправност (част I, 
буква Б); 

9. когато заключението от периодичния 
преглед е, че поради констатираните техниче-
ски неизправности не се допуска ППС да се 
движи по пътищата, отворени за обществено 
ползване:

а) сканира протокола, чрез което въвежда 
данните от извършения периодичен преглед 
на ППС в информационната система за елек-
тронно регистриране на прегледите;

б) въвежда в информационната система 
установените по време на прегледа незначи-
телни, значителни и опасни неизправности и 
несъответствия; 

в) издава удостоверението за техническа 
изправност (част I, буква В);

г) предава на лицето представило ППС 
на преглед, документите по чл. 30 и удосто-
верението за техническа изправност (част I, 
буква В);

10. когато след разпечатване на протокола 
проверките по превозното средство не могат 
да бъдат завършени, извършва прегледа по 
реда на т. 8;

11. не преотстъпва предоставения му достъп 
по чл. 21, ал. 1, т. 3 на други лица;

12. не преотстъпва предоставения му 
индивидуален печат по чл. 21, ал. 1, т. 2 на 
други лица;

13. осигурява на контролните органи по 
чл. 166 от Закона за движението по пътищата 
възможност за проверка на материалната база, 
съоръженията и средствата за измерване и им 
предоставя за проверка цялата документация, 
свързана с извършването на периодични пре-
гледи за проверка на техническата изправност 
на пътните превозни средства.
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(2) При извършване на периодичен преглед 
на автобус или на лек таксиметров автомобил 
председателят на комисията удостоверява с 
подпис върху попълнената от техническия 
специалист карта, че прегледът е извършен 
съгласно изискванията, определени в част 
II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1, и 
прави заключение за годността на автобуса за 
извършване на превоз на пътници, за превоз 
на деца и ученици или за годността на лекия 
автомобил за таксиметров превоз на пътници.

(3) При извършването на прегледите и про-
верките по ADR председателят на комисията: 

1. въвежда в протокола (приложения № 12 
и/или 13) допълнителните данни за превозвача 
или ползвателя;

2. разпечатва данните върху съответния про-
токол и го предоставя на члена на комисията;

3. въвежда данните от извършените пре-
гледи и проверки в информационната система 
по чл. 11, ал. 3;

4. прави справка в базата с данни на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна адми-
нистрация“ за издадените удостоверения за 
одобрение на пътни превозни средства, пре-
возващи определени опасни товари;

5. въвежда в базата с данни на Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администрация“ 
информация за извършените прегледи и про-
верки по ADR и за удължаване на срока на 
валидност на удостоверенията за одобрение 
на пътни превозни средства, превозващи оп-
ределени опасни товари.

(4) При извършването на прегледа за провер-
ка на техническата изправност на превозните 
средства за издаване и заверка на сертификат 
по чл. 34, ал. 1 председателят на комисията:

1. въвежда в информационната система 
номер на сертификата за съответствие;

2. разпечатва данните върху сертификата 
по чл. 34, ал. 1 и го предоставя на члена на 
комисията;

3. въвежда данните от извършения преглед 
в информационната система за електронно 
регистриране на прегледите;

4. прави справка в базата с данни на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна адми-
нистрация“ за издадените сертификати по 
чл. 34, ал. 2, т .1;

5. предоставя на лицето, представило ППС 
за преглед, издадения и подписан от члена на 
комисията сертификат и удостоверението за 
техническа изправност (част I, буква А и част 
II) и издава знак за периодичен преглед – когато 
за ППС е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1;

6. предоставя на лицето, представило ППС 
за преглед, само удостоверението за техническа 
изправност (част I, буква А и част II), когато за 
ППС не е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1.

Чл. 44. (1) При извършването на пери-
одичните прегледи на ППС техническият 
специалист, участващ в комисиията:

1. извършва проверка на техническата 
изправност на ППС съгласно методиката по 
чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната 
карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като:

а) извършва визуалната проверка на пре-
возното средство съгласно част II, раздел I от 
методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява данните 
от прегледа в протокола по приложения № 
9, 10 или 11;

б) извършва необходимите проверки и 
измервания на спирачна уредба и състояни-
ето на отработилите газове; разпечатва ре-
зултатите от измерванията, вписва върху тях 
заключение за съответствието с нормативните 
изисквания, подписва се и ги подпечатва със 
своя индивидуален печат;

в) отразява съответствието на данните от 
измерванията по т. 1.2 в протокола по буква „а“;

г) класифицира устанавените неизправ-
ности;

2. подписва протокола, подпечатва го с 
индивидуалния си печат и го предоставя на 
председателя на комисията;

3. извършва периодичен преглед за про-
верка на техническата изправност на пътно 
превозно средство:

а) при спазване на изискванията за из-
вършване на периодичен преглед на пътно 
превозно средство, определени в тази наредба;

б) със съоръжения и средствата за измер-
ване и в материална база, които отговарят на 
изискванията, определени в наредбата;

4. работи с оборудване, уреди и средства 
за измерване, които са изправни, като ги из-
ползва правилно и не манипулира или изменя 
техните показания.

(2) При извършване на периодичен преглед 
за проверка на техническата изправност на 
автобус или на лек таксиметров автомобил:

1. техническият специалист извършва до-
пълнителните прегледи и отразява данните 
съответно в картата за допълнителен преглед 
на автобус, картата за допълнителен преглед 
на лек таксиметров автомобил или картата 
за допълнителен преглед на автобус за превоз 
на деца и/или ученици;

2. техническият специалист подписва и 
подпечатва с индивидуалния си печат съот-
ветната карта.

(3) При извършването на прегледите и 
проверките по ADR: 

1. техническият специалист, участващ в 
комисията, извършва допълнителните прегле-
ди и проверки и отразява съответните данни 
в протокола за годност на ППС за превоз 
на опасни товари по шосе и в протокола за 
периодична проверка на цистерната (приложе-
ния № 12 и/или 13) и подписва и подпечатва 
протокола за годност;

2. когато ППС и цистерната отговарят 
на изискванията, техническият специалист, 
участващ в комисията:
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а) определя срок на валидност на прото-
кола за годност на ППС за превоз на опасни 
товари по шосе и/или протокола за перио-
дична проверка на цистерната (приложения 
№ 12 и/или 13);

б) продължава валидността на удостове-
рението за одобрение на ППС, превозващи 
определени опасни товари, издадено от Из-
пълнителна агенция „Автомобилна админи-
страция“ (ако има такова), чрез полагане на 
индивидуален печат по ADR;

в) предава на председателя протокола за 
годност на ППС за превоз на опасни товари 
по шосе и/или в протокола за периодична 
проверка на цистерната (приложения № 12 
и/или 13) и оригиналите на документите, 
определени в част II, раздел III от методиката 
по чл. 31, ал. 1.

(4) При извършването на прегледа за 
проверка на техническата изправност на 
превозните средства за издаване и заверка 
на сертификат по чл. 34, ал. 1 техническият 
специалист, участващ в комисията:

1. изисква документите, определени в част 
II, раздел II от методиката по чл. 31, ал. 1; 

2. извършва допълнителните проверки и 
отразява съответните данни в сертификата по 
чл. 34, ал. 1, като установява съответствието 
с изискванията, определени в част II, раздел 
II от методиката, подписва сертификата и го 
предава на председателя на комисията.

Чл. 45. При извършване на периодичен 
преглед след отстраняване на неизправностите 
по чл. 37, ал. 3 и 4 в срок до 14 дни от пред-
ходния преглед комисията може да извърши 
както цялостен преглед, така и преглед само 
по отношение на установените неизправности 
и/или несъответствия, като:

1. председателят на комисията въвежда в 
информационната система номера на удсто-
верението за техническа изправност, издадено 
при предходния преглед;

2. председателят на комисията въвежда 
данните на лицето, което е представило ППС 
за преглед, когато то е различно от лицето, 
представило ППС на предходния преглед;

3. членът на комисията отразява в прото-
кола техническото състояние на ППС само 
по отношение на отразените при предходния 
преглед неизправности и/или несъответствия.

Чл. 46. На видно място в контролно-техни-
ческия пункт се поставят копие на разреше-
нието за извършване на периодични прегледи 
за проверка на техническата изправност на 
ППС, списъкът към него и ценоразпис на 
видовете прегледи.

Чл. 47. (1) Лицата, получили разрешение 
за извършване на периодични прегледи за 
проверка на техническата изправност на ППС, 
заявяват необходимия им брой документи за 
извършване на периодичните прегледи чрез 
информационната система по чл. 11, ал. 3.

(2) Документите по ал. 1 се получават от 
съответния областен отдел „Контролна дей-

ност – ДАИ“ след представяне на документ за 
платена цена на заявката. При получаването 
се подписва приемно-предавателен протокол.

(3) Знаци за периодичен преглед за техни-
ческа изправност на ППС, при перфорирането 
на които е допусната грешка, се представят по 
опис в съответния областен отдел „Контролна 
дейност – ДАИ“.

(4) Дубликати на знак за периодичен преглед 
и на удостоверение за техническа изправност 
не се издават.

Чл. 48. Протоколите за периодични пре-
гледи за проверка на техническата изправност 
на ППС, към които се прилагат разпечатките 
от техническите средства за измерване, се 
подреждат по възходящ номер и се съхраняват 
за срок 1 година след изтичане на срока на 
валидност на прегледа в съответния контрол-
но-технически пункт.

Г л а в а  п е т а

КОНТРОЛ

Чл. 49. Контролът по прилагането на тази 
наредба се осъществява от Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 50. (1) Контролните органи проверяват 
лицата, получили разрешение за извършване 
на периодичен преглед за проверка на техни-
ческата изправност на ППС, за качеството на 
извършените прегледи и техническото състо-
яние на използваните средства за измерване.

(2) Качеството на извършваните прегледи 
за проверка на техническото състояние на 
ППС се установява чрез повторен преглед.

(3) Повторните прегледи по ал. 2 се из-
вършват в контролно-техническия пункт, в 
който са извършени периодичните прегледи. 

(4) Повторните прегледи по ал. 2 са не 
повече от 5 % от извършените в съответния 
контролно-технически пункт прегледи за 
предходната година. Повторните прегледи 
се извършват за сметка на лицето, получило 
разрешението по чл. 20. 

(5) При извършването на повторни прегледи 
знак и удостоверение не се издават.

Чл. 51. За констатирани нарушения контрол-
ните органи съставят актове за установяване 
на административни нарушения.

Чл. 52. (1) Временното спиране на дейността 
на контролно-технически пункт по чл. 171, 
т. 6 от Закона за движението по пътищата 
се извършва със заповед на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Автомо-
билна администрация“ или оправомощени от 
него длъжности лица.

(2) Прилагането на мярката по ал. 1 се 
осъществява чрез отнемане на индивидуалните 
печати за заверка на документите по чл. 21, 
ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, 
включени в списъка към разрешението, изда-
дено на лицето по чл. 16 – до отстраняване 
на нарушението.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Исторически интерес“ представляват 

тези ППС, свързани пряко или косвено с ис-
торическо събитие или личност, независимо 
от вида на собствеността.

2. „Линия за извършване на проверка на 
техническата изправност на ППС“ е обосо-
бена част от контролно-техническия пункт, 
разположена в проходимо помещение, обо-
рудвана с необходимите средства за измер-
ване и съоръжения, на която в технологична 
последователност е организиран прегледът за 
проверка на техническа изправност на ППС.

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/40/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. от-
носно прегледите за проверка на техническата 
изправност на моторните превозни средства и 
техните ремаркета (OB L 141, 6 юни 2009 г.);

2. Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 
5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с 
техническия прогрес на Директива 2009/40/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно прегледите за проверка на техни-
ческата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета (OB, L 173 от 
8 юли 2010 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
 РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Тази наредба се издава на основание 
чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, 
т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 
от Закона за движението по пътищата.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 
2012 г. 

§ 5. Наредбата отменя Наредба № 32 от 
1999 г. за периодичните прегледи за проверка 
на техническата изправност на пътните превоз-
ни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., 
бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 
2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 
2006 г., бр. 12 от 2007 г., бр. 53 и 98 от 2008 г.).

§ 6. Разрешенията за извършване на пери-
одични прегледи за проверка на техническата 
изправност на ППС, издадени до деня на 
влизането в сила на тази наредба, запазват 
действието си до изтичане на срока, за който 
са издадени.

Министър: Ивайло Московски

Приложение № 1 
към чл. 13, ал. 1, т. 1

Списък на специалностите, необходими за на-
значаване на председател на комисия и техниче-
ски специалисти за извършване на периодичен 

преглед на ППС
А. Висше образование с образователна степен 

магистър или бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари

3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна 

техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта
 Б. Висше образование с образователна степен 

специалист
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранс-

портна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна 

техника
6. Учител по практика – инструктор за обу-

чение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта
В. Средно техническо образование
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранс-

портна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна 

техника
7. Механизация на селското стопанство
Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, 

идентични на тези от буква „А“, а така също и 
завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомо-
билисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. Средно специално образование
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС 

категория „С“ или „В“
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория 

„Т“ или „С“
3. Автокаросерист и водач на МПС категория 

„В“ или „С“
4. Монтьор на селскостопанска техника и 

водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС 

и водач на МПС категория „В“ или „С“
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на 

МПС категория „С“ или „Т“
Забележки:
1. Лицата, завършили средно образование и при-

добили която и да е от специалностите, определени 
с настоящото приложение, и завършили след това 
висше образование със специалности, различни от 
посочените в букви „А“ и „Б“, се приравняват към 
завършилите специализация, изисквана съгласно 
чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.

2. Лицата, притежаващи необходимите специали-
зирани технически познания, доказани с най-малко 
тригодишен трудов стаж като технически специ-
алисти по обслужване, ремонт и експлоатация на 
тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват 
към специалностите по т. 6 и 7 по буква „Д“.
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Приложение № 2
към чл. 17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СЪОБЩЕНИЯТА

Издадено на: ........... г. Валидно до  ...................... г.
Променено на: ........... г.

РАЗРЕШЕНИЕ
№ .......

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните  
превозни средства

На основание чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл. 17 от Наредба № Н-32 от 
16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 
средства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава това раз-
решение с право за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

Фирма/организация:  ................................................................................................................................... 
БУЛСТАТ/ЕИК  ............................................................................................................................................ 
АДРЕС:  ......................................................................................................................................................... . 
АДРЕС на КТП: ...........................................................................................................................................
Категории на КТП:  ..................................... Брой на линиите:   ............................................................
(когато притежава II, III и/или V категория, се вписва най-високата) 
Списък на линиите

Линия 
№

Проверки на ППС от 
категории

Проверки във връзка с 
предназначението

Съответства за 
категория КТП

1.

2.

3.

....

Министър: .....................

(подпис, печат)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И  

СЪОБЩЕНИЯТА

Издаден на: .................. г.
Променен на: .................. г.   Валиден  до .................. г.

С П И С Ъ К
към Разрешение № . . . . . . .  / . . . . . . . . . . .  г.

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни 
превозни средства

Фирма/организация:  ...................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК .............................................................................................................................................
АДРЕС:  ..........................................................................................................................................................
АДРЕС на КТП: ...........................................................................................................................................
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Министър:
  (подпис, печат)

Приложение № 3 
към чл. 18, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЧРЕЗ
НАЧАЛНИКА НА 
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ“ ........................... 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от:  .............................................................................................................................................................................
(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК  ......................................................................................................................................................
Адрес:  ......................................................................................................................................................................
Управител:  .............................................................................................................................................................. 
Телефон:  .................................................................................................................................................................. 
Факс: ..............................................................  e-mail:  .............................................................................................

Уважаеми господин министър,

Моля да бъде издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техни-
ческата изправност на пътните превозни средства и списък към него за:
Контролно-технически пункт с адрес  ...............................................................................................................
Телефон:  ..................................................................................................................................................................
Факс: ............................................................................. е-mail: .................................................................................. 
Брой линии:  ............................................................................................................................................................ 

Моля техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по 
чл. 12 – 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.
Списък на линиите

Линия 
№

Проверки на ППС от категории Проверки във връзка с предназначе-
нието

Съответства за 
категория на кон-
тролно-техниче-

ския пункт
1.
2.
..... 

Прилагам следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – ако лицето не е регистрирано или 

пререгистрирано след 1 януари 2008 г., или копие на съдебно решение за регистрация – когато ли-
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цето е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за чуждестранни 
лица – съответен документ, удостоверяващ регистрацията им;

2. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност – документът се 
представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

3. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ – документът се представя от 
търговците, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г., юридическите лица, 
които не са търговци, и от чуждестранните лица;

4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти; 
5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дей-

ности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически 
специалист към списъка се прилагат:

а)  копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация 
в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

б) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостовере-
нието за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1; свидетелството за професионална квалификация 
или съответно удостоверението за допълнително обучение трябва да са издадени не по-късно от 2 
години преди подаването на заявлението;

в) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;
г) свидетелство за съдимост;
д) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда;
е) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от ком-

петентен държавен орган – документът се представя за техническите специалисти за извършване на 
прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии;

6. копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на ка-
чеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 
за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление;

7. документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория и съответния 
документ за ползване на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи 
определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете 
от V категория – и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи 
определени опасни товари;

9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и 
средствата за измерване в мащаб 1:50;

10. списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименова-
нието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите или копие на 
документ за одобрение и премината проверка за годност, заверени със свеж печат от съответното лице, 
извършило одобрението или проверката;

11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието 
на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.
Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16  и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка. 
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Приложение № 4 
към чл. 19, ал. 1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

П Р О Т О К О Л
№ ............. от ................. г.

за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност на ППС

на  .............................................................................................................................................................................. 
(фирма, организация)

Адрес ........................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК  ......................................................................................................................................................
Представител на лицето по чл. 4: ........................................................................................................................
Адрес на контролно-техническия пункт: . .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Брой на линиите  ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Комисия:
Председател:  ........................................................................................................................................................... 
Член:  ........................................................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия, длъжност, ОО „КД – ДАИ“ – гр ................., дирекция в ИА „АА“)

I. Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6

1. Помещения за извършване на съответните проверки при ПТП да не
2. Работна площадка за извършване на проверки при ПТП (за V категория) да не
3. Компютризирана система за работата на средствата за измерване да не
4. Помещение/я за съхранение на документи, средства за измерване и компютърна 

техника за работа на комисията
да не

5. Метална каса да не
6. Телефон за връзка да не

Съответства на изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)

II. Съответствие на помещенията с изискванията по чл. 6 и 7 

1. Закрити да не
2. Проходими да не
3. Осигуряват възможност за разполагането на линиите за извършване на проверка 

на техническата изправност на ППС
да не

4. Осигуряват свободно и безопасно преминаване на ППС в помещението да не
5. Осигурен е необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането 

в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра 
„движение на заден ход“

да не

Разстоянието между отделните линии е не по-малко от 1,5 м (при повече от една 
линия)

да не

Съответства на изискванията по чл. 6 и 7 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)

Забележка. По искане на комисията съответствието по т. 3 и 4 се доказва с практическа демонстрация.
III. Съответствие на линиите с изискванията по чл. 7, 8 и 9

Линия 
№

Проверки на ППС от категории Проверки във връзка с предназна-
чението

Съответства за 
категория на кон-
тролно-техниче-

ския пункт
1.
2.

. . .
Заключение за контролно-техническия пункт
Контролно-техническият пункт съответства на изискванията за категории на контролно-техниче-

ския пункт: ....................................
Становище на представителя на лицето по чл. 16: ...........................................................................................
Съставен на: ................................ г.
 Комисия:
 Председател: ................................... 
            Член: ....................................... 
                      (подпис)
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Линия № .................
към Протокол № .................. от ................. г.

(попълва се за всяка линия)

1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 8

1. Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, 
O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси)

да не

Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тро-
лейбуси и трамвайни мотриси)

да не

2. Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията да не

3. Организирана е технологична последователност на прегледа съгласно одобрената 
технологична карта

да не

Съответства на изискванията по чл. 8 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)

2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 7

Размери на линията За категории ППС

1. Дължина . . . . . . . . м

2. Широчина . . . . . . . . м

3. Височина над линията . . . . . . . . м 

4. Светъл отвор на вратите. . . . . . . . м

Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС:

3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 8

Размери на канала За категории ППС

1. Дължина . . . . . . . . м

2. Широчина . . . . . . . . м

3. Дълбочина . . . . . . . . м 

Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС

4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 9

№ Наименование
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1 2 3 4 5 6 7

1. Технически средства за компютризираната система 
по чл. 11, ал. 2

Х Х Х Х Х Х да не

2. Газоанализатор да не

3. Димомер да не

4. Стенд за измерване на спирачни сили на ППС да не

5. Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L да не

6. Спирачен стенд за МПС с колесна формула, различна от „4 x 2“ да не

7. Уред за проверка регулировката на фаровете Х Х да не

8. Набор универсални монтьорски инструменти Х Х Х Х Х Х да не

9. Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите Х Х Х Х Х Х да не

10. Подвижна лампа или фенерче Х Х Х Х Х Х да не

11. Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя Х Х Х Х Х Х да не

12. Технологични карти за съответните категории ППС Х Х Х Х Х Х да не

13. Стационарен подемник Х Х да не

14. Канал с подемник Х Х Х Х Х да не

15. Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на 
външни размери с обхват над 150 мм или калибър

Х Х Х Х да не

16. Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 
10 – 150 мм или калибри

Х Х Х Х да не
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17. Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки 
в устройствата за съединяване на електроинсталацията на 
ремаркетата към тази на автомобила

Х Х Х Х Х Х да не

18. Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-
малко от 5 м)

да не

19. Калибри за проверка на износването в заключващото устрой-
ство на седловото устройство на седловия влекач

да не

20. Устройство за откриване на теч при системи на втечнен 
нефтен газ и сгъстен природен газ

Х Х Х Х да не

за контролно-технически пункт V категория

21. Хронометър да не

22. Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия 
ток и електрическо съпротивление

да не

23. Уред за измерване на изолационно съпротивление да не

24. Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на 
цистерните

Х Х Х Х Х Х да не

25. Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво-
опасна среда (с ЕХ защита)

да не

26. Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 
1) за хидравлични проверки на цистерни:

да не

27. манометър №  . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . да не

28. манометър №  . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . да не

29. манометър №  . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . да не

30. манометър №  . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . да не
(вярното се отбелязва)

5. Съответствие на площадката с изискванията по чл. 10 (за контролно-технически пункт V категория)

Площадка за разполагане на допълнителното оборудване Съответствие

1. Твърда настилка да не

2. В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . м) да не

3. Размерите на площадката са съгласно изискванията
Дължина . . . . . . . . м
Широчина . . . . . . . . м

да не

Съответства на изискванията на чл. 10 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)

Заключение на комисията за линия № ................... 

Линия 
№

Проверки на ППС от категории Проверки във връзка с предназна-
чението

Съответства за 
категория на кон-
тролно-техниче-

ския пункт

1.

Забележки на комисията:  ............................................................................................................................... 
Становище на представителя на лицето по чл. 16:  .................................................................................... 

Дата: ............................. г.

Комисия:
Председател: .................................................
Член: ..................................... 

                                                                                       (подпис)
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Приложение № 5  
към чл. 31, ал. 1

МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКА-
ТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Методиката определя еднакви изисквания и критерии при оценка на изправността на отделните еле-
менти, заложени в протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

Част I
Насоки за оценяване на неизправностите:

Елемент Метод Причини за установена неиз-
правност

Насоки за 
оценка на не-
изправностите

н
ез

н
ач

и
-

те
л
н
и

зн
ач

и
ел

н
и

оп
ас

н
и

1 2 3 4 5 6

0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Н А ПРЕВОЗНОТО 
СРЕДСТВО

0.1. Табели с регистра-
ционния номер

Визуална проверка а) липсваща/и табела/и или така 
надеждни/закрепени, че има 
вероятност да паднат

Х

б) липсващ или нечетлив надпис Х Х

в) несъответствие с документите 
или регистрацията на превозното 
средство

Х

г) поставени не на определени 
за тази цел места

Х

0.2. Идентификационен 
номер (VIN/рама)

Визуална проверка а) липсва или не може да бъде 
открит

Х

б) непълен, нечетлив Х

в) несъответствие с документите 
или регистрацията на превозното 
средство

Х

г) заличени или пренабити Х

1. ОБОРУДВАНЕ НА 
СПИРАЧНАТА УРЕДБА

1.1. Механично състо-
яние и функциониране

1.1.1. Спирачен педал/
ръкохватка за задей-
стване на спирачката

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

Забележка. ППС със спи-
рачни уредби със серво-
усилвател следва да се 
проверяват при загасен 
двигател

а) шарнирът е прекалено стегнат Х

б) прекомерно износване или 
хлабина

Х
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1.1.2. Състояние на педа-
ла/ръкохватката и ход на 
задвижващото спирачно 
устройство

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба
Забележка. ППС със спи-
рачни уредби със серво-
усилвател следва да се 
проверяват при загасен 
двигател

а) излишен или недостатъчен 
резервен ход

Х

б) спирачният механизъм не се 
връща правилно в началното си 
положение

Х Х

в) липсващо, разлепено или из-
носено покритие на спирачния 
педал против хлъзгане

Х Х

1.1.3. Вакуумна помпа 
или компресор и резер-
воари

Визуална проверка на 
елементите при нормал-
но работно налягане. 
Проверка на времето, 
необходимо за постига-
не на сигурна работна 
стойност на вакуума или 
въздушното налягане, 
както и на надеждното 
функциониране на преду-
предителното устройство, 
многокръговия предпа-
зен клапан и предпазния 
клапан

а) недостатъчно налягане на 
въздуха/вакуум, което да осигури 
най-малко две задействания на 
спирачната уредба след задей-
стване на предупредителното 
устройство (или нестабилни стой-
ности на показанията на датчика)

Х Х

б) времето, необходимо за по-
стигане на сигурна работна стой-
ност на налягането на въздуха/
вакуума, не отговаря на изис-
кванията (а)

Х

в) нефункциониращ многокръгов 
предпазен клапан или изпуска-
телен вентил

Х

г) изпускане на въздух, причи-
няващо забележим спад в на-
лягането, или шумно изпускане 
на въздух

Х

д) външно увреждане, което 
е вероятно да повлияе върху 
функционирането на спирачната 
система

Х Х

1.1.4. Предупредителен 
индикатор или датчик 
за ниско налягане

Проверка на функциони-
рането

неправилно функциониращ или 
неизправен датчик или инди-
катор

Х Х

1.1.5. Ръчно задействан 
клапан за управление на 
спирачната уредба

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) органът за управление е спукан, 
повреден или прекалено износен

Х

б) органът за управление не е 
надеждно закрепен към клапана 
или несигурен клапан

Х

в) хлабави връзки или изтичане 
в системата

Х

г) незадоволителна работа Х

1.1.6. Механизъм за за-
действане на ръчната 
спирачка, лост за упра-
вление, палец на ръчната 
спирачка, електронна 
ръчна спирачка

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба 

а) палецът на ръчната спирачка 
не задържа правилно

Х

б) прекомерно износване на пръта 
на спирачката или на механизма 
на палеца

Х Х

в) прекомерен ход на лоста, по-
казващ неправилна настройка

Х

г) липсващ, повреден или не-
функциониращ механизъм за 
задействане

Х

д) неправилно функциониране – 
предупредителният индикатор 
показва неизправност

Х
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1.1.7. Спирачни клапани 
(клапани с крачно упра-
вление, разтоварващи, 
рагулиращи клапани)

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба 

а) повреден клапан или преко-
мерно изпускане на въздух 

Х Х

б) прекомерно изпускане на 
масло от компресора

Х Х

в) клапанът е монтиран нена-
деждно или неправилно 

Х

г) изтичане на спирачна течност Х Х

1.1.8 . Съединения за 
спирачки на ремаркета 
(екектрически и пнев-
матични)

Разединяване и свързване 
на съединението между 
теглещото превозно сред-
ство и ремаркето

а) неизправни изолационни кра-
нове или самозатваряща се клапа

Х Х

б) кранът или клапата са монти-
рани ненадеждно или неправилно

Х Х

в) изтичания Х

г) неправилно функциониране Х

1.1.9. Резервоар за сгъстен 
въздух

Визуална проверка а) резервоарът е деформиран, 
корозирал или се наблюдава 
изпускане на въздух

Х Х

б) неизправно устройство за из-
точване на кондензат

Х Х

в) резервоарът е монтиран нена-
деждно или неправилно

Х

1.1.10. Спирачки с усил-
ватели, главен спирачен 
цилиндър (хидравлични 
системи)

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) неизправен или нефункциони-
ращ усилвател

Х

б) неизправен или изпускащ 
главен спирачен цилиндър

Х Х

в) ненадеждно закрепен главен 
спирачен цилиндър

Х Х

г) недостатъчно количество спи-
рачна течност

Х Х

д) липсваща капачка на ре-
зервоара на главния спирачен 
цилиндър

Х Х

е) светеща или неизправна преду-
предителна лампа за спирачната 
течност

Х Х

ж) неправилно функциониране на 
предупредителното устройство за 
равнището на спирачната течност

Х Х

1.1.11. Твърди спирачни 
въздухопроводи

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) риск от повреда или счупване Х

б) изтичане от въздухопровода 
или съединения

Х Х

в) повредени или прекалено ко-
розирали въздухопроводи

Х Х

г) неправилно поставени възду-
хопроводи

Х Х

1.1.12. Гъвкави спирачни 
маркучи 

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) риск от повреда или спукване Х

б) повредени, износени, усукани 
или къси маркучи 

Х Х

в) изтичане от маркучи или от 
съединения

Х Х

г) издуване на маркучите под 
налягане

Х Х

д) маркучите са порести Х
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1.1.13. Спирачни наклад-
ки за дискови и челюстни 
спирачки

Визуална проверка (кога-
то има възможност )

а) прекомерно износена накладка Х Х

б) замърсена (с масло, грес и др.) Х Х

в) липсваща накладка Х Х

1.1.14. Спирачни бара-
бани, спирачни дискове

Визуална проверка (кога-
то има възможност )

а) прекомерно износен, надран, 
с пукнатини, ненадежден или 
пукнат барабан или диск

Х Х

б) замърсен барабан или диск (с 
масло, грес и др.) 

Х

в) липсващ барабан или диск Х

г) ненадеждно закрепени на-
кладки 

Х Х

1.1.15. Спирачни жила, 
щанги, лостове, връзки

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) повредено или уплетено жило Х

б) прекомерно износен или ко-
розирал елемент

Х Х

в) ненадеждно жило, щанга или 
свързване 

Х

г) неизправна броня на жилото Х

д) ограничаване на свободното 
движение на елементите на спи-
рачната уредба

Х

е) неправилно движение на ло-
стове/щанги, което показва лоша 
настройка или прекомерно из-
носване

Х

1.1.16. Задвижващи спи-
рачни механизми (вкл. 
спирачни пружини или 
хидравлични цилиндри)

Визуална проверка на 
елементите при задей-
стване на спирачната 
уредба

а) спукан или повреден задвиж-
ващ механизъм

Х Х

б) изтичане от задвижващия 
механизъм

Х Х

в) задвижващият механизъм е 
монтиран ненадеждно или не-
правилно

Х Х

г) прекомерно корозирал задвиж-
ващ механизъм

Х Х

д) недостатъчен или увеличен 
ход на работното бутало или на 
диафрагмения механизъм

Х Х

е) липсваща или повредена про-
тивопрахова защита

Х Х

1.1.17. Регулатор на спи-
рачното усилие на задни- на задни-на задни-
те колела в зависимост 
от натоварването.

Визуална проверка на еле-
ментите при задействане на 
спирачната уредба (когато 
е възможно)

а) неизправно свързване Х

б) неправилна настройка на 
свързването

Х

в) клапанът е блокирал или не 
работи

Х Х

г) липсващ клапан Х Х

д) липсваща табелка с данни Х Х

е) данните са нечетливи или не 
отговарят на изискванията (а)

Х Х
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1.1.18. Устройства за ре-
гулиране на хлабината и 
индикатори

Визуална проверка (кога-
то е възможно)

а) устройството за регулиране 
е повредено, блокирано или с 
неправилно движение, прекомер-
но износено или с неправилна 
настройка

Х

б) неизправно устройство за 
регулиране 

Х

в) неправилно монтирано или 
подменено

Х

1.1.19. Допълнителна 
спирачна уредба (спи-
рачка-забавител с про-
дължително действие), 
когато е монтирана или 
се изисква

Визуална проверка а) ненадеждно свързване или 
монтаж

Х Х

б) уредбата видимо липсва или е 
неизправна (когато е възможно)

Х

1.1 . 2 0 .  А вт оматично 
действие на спирачките 
на ремаркето

Разединяване на връзката 
в спирачната уредба меж-
ду теглещото превозно 
средство и ремаркето

а) спирачката на ремаркето не 
се задейства автоматично при 
разединяване на връзката

Х

1.1.21. Комплектност на 
спирачна уредба

Визуална проверка а) други устройства от уредбата 
(напр. помпа и апарат за дехид-
ратиране на въздуха и т.н.) са 
увредени външно или са пре-
комерно корозирали по начин, 
който влияе неблагоприятно 
върху спирачната уредба

Х Х

б) изпускане на въздух или теч-
ност 

Х Х

в) ненадеждно или неправилно 
монтиран елемент

Х

г) неправилен ремонт или изме-
нение на елемент (1)

Х Х

1.1.22. Присъединителни 
накрайници за проверка 
(когато са монтирани или 
се изискват)

Визуална проверка а) липсват Х

б) повредени, изпускат или не 
могат да бъдат използвани

Х Х

1.2. Полезно действие и 
ефекивност на работната 
спирачна уредба

1.2.1. Полезно действие По време на проверката 
на стенд за статично из-
питване на спирачки

а) недостатъчно спирачно усилие 
върху едно или повече колела

Х Х

б) спирачното усилие от което и 
да е колело е по-малко от 
70 % от максималното регистри-
рано усилие от друго колело на 
същата ос

Х Х

в) няма постепенна промяна на 
спирачното усилие (захващане)

Х

г) голямо закъснение във функ-
ционирането на спирачката на 
което и да е колело

Х

д) нестабилни показания за спи-
рачното усилие по време на всеки 
пълен оборот на колелото

Х
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1.2.2. Ефективност Проверка на стенд за 
изпитване на спирачки. 
Превозни средства или 
ремаркета с максимално 
разрешена маса над 
3500 kg трябва да бъдат 
проверявани съгласно 
предписанията на ISO 
21069 или по равностойни 
методи 

а) не се постига поне следната 
минимална стойност за спирачна 
ефективност: превозни средства 
с първоначална регистрация след 
влизане в сила на Директива 
2010/48:
 – категория N1: 58 %
 – категория M1: 50 %
 – категории М2 и М3: 50 %
 – категории N2 и N3: 50 %
 – категория О2 (ХХ) (в), О3 и О4:

 – за полуремаркета: 45 %
 – за ремаркета с тегличи: 50 %

б) превозни средства, регистри-
рани преди влизане в сила на 
Директива 2010/48:
 – категория N1 : 45 %
 – категории М1, М2 и М3 : 50 % (2)
 – категории N2 и N3 : 43 % (3)

 – категории О2 (ХХ) (в), О3 и 
О4: 40 % (4)

в) други категории L (ХХ) (в):
 – категории L (двете спирачки):

 – категория L1e: 42 %
 – категории L2e, l6e: 40 %
 – категория L3e: 50 %
 – категория L4e: 46 % 
 – категории L5e, L7e: 44 %

 – категории L (спирачка на 
задните колела):

 – всички категории: 25 %

Х Х

1.3. Полезно действие и 
ефективност на резерв-
на (аварийна) спирачна 
уредба (ако се осъществя-
ва чрез отделна система 
и когато ППС е произ-
ведено с такава)

1.3.1. Полезно действие Ако резервната спирачна 
уредба е отделна от ра-
ботната спирачна уредба, 
да се използва методът, 
посочен в т. 1.2.1

а) неправилно спирачно усилие 
върху едно или повече колела 

Х Х

б) спирачното усилие от което и 
да е колело е по-малко от 
70 % от най-голямото регистри-
рано усилие от друго колело на 
същата ос

Х Х

в) няма постепенна промяна на 
спирачното усилие (захващане)

Х Х

1.3.2. Ефективност Ако резервната спирачна 
система е отделена от ра-
ботната спирачна уредба, 
да се използва методът, 
посочен в т. 1.2.2

а) спирачното усилие е по-малко 
от 50 % от полезното действие на 
крачната спирачка, определено в 
раздел 1.2.2, спрямо допустимото 
общо тегло, а при полуремаркета-
та – спрямо сбора от допустимите 
товари на ос (с изключение на 
L1e и L3e) 

Х Х

1.4. Полезно действие и 
ефективност на спирач-
ната уредба за паркиране 

1.4.1. Полезно действие Задействане на спирачка-
та по време на проверка 
на стенд за изпитване на 
спирачки 

а) спирачката не действа от 
едната страна 

Х Х
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1.4.2. Ефективност Проверка на стенд за 
изпитване на спирачки. 
Товарните превозни сред-
ства следва по възмож-
ност да се проверяват в 
натоварено състояние

б) за всички категории превозни 
средства спирачната ефективност 
е по-малка от 16 % спрямо допус-
тимото общо тегло или за състав 
от пътни превозни средства – 
12 % спрямо допустимото общо 
тегло на превозното средство в 
състав, като се взема по-голямата 
от двете стойности (с изключение 
на L1e и L3e)

Х Х

1.5. Полезно действие на 
спирачката-забавител с 
продължително действие

Визуална проверка и по 
възможност изпитване 
дали системата функцио-
нира (когато е възможно)

а) няма постепенно изменение 
на ефективността (не се прилага 
за превозни средства с моторни 
спирачни системи)

Х

б) системата не функционира Х
1.6. Антиблокираща спи-
рачна система (ABS)

Визуална проверка на 
предупредителното ус-
тройство

a) предупредителното устройство 
не функционира нормално

Х

б) предупредителното устрой-
ство показва неизправност на 
системата

Х

в) липсващи или повредени дат-
чици за оборотите на колелата

Х

г) увредени електрически връзки Х
д) липсващи или повредени други 
елементи 

Х

1.7. Електронна спирачна 
система (EBS)

Визуална проверка на 
предупредителното ус-
тройство

а) предупредителното устройство 
не функционира нормално

Х

б) предупредителното устрой-
ство показва неизправност на 
системата

Х

2. КОРМИЛНО УПРА-
ВЛЕНИЕ
2.1. Механично състояние
2.1.1. Състояние на кор-
милния механизъм

При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно сред-
ство, така че колелата да 
не докосват повърхността 
или да са върху въртящи 
опори, кормилното коле-
ло се завърта от едното 
крайно положение до дру-
гото. Визуална проверка 
на функционирането на 
кормилния механизъм

а) механизмът не функционира 
гладко 

Х

б) кормилният вал е усукан или 
шлицовете са износени (когато 
е възможно)

Х Х

в) прекомерно износване на кор-
милния вал

Х Х

г) прекомерно движение на кор-
милния вал

Х Х

д) има изтичане Х Х

2.1.2. Закрепване на кор-
милната кутия

При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно сред-
ство, така че тежестта на 
колелата да пада върху 
повърхността, кормилно-
то колело/кормилото се 
завърта по посока на
часовниковата стрелка 
и след това в обратна 
посока или се използва 
специално пригоден ин-
дикатор за свободния ход 
на колелото. Визуална 
проверка на закрепването 
на кормилната кутия към 
шасито

а) кормилната кутия не е закре-
пена добре

Х Х

б) деформирани отвори за зак-
репване в шасито

Х Х

в) липсващи или повредени скре-
пителни болтове

Х Х

г) кормилната кутия е спукана Х Х
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2.1.3. Състояние на кор-
милното задвижване 

При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно сред-
ство, така че колелата да 
са върху повърхността, 
кормилното колело се 
разклаща по посока на 
часовниковата стрелка 
и в обратна посока или 
се използва специално 
пригоден индикатор за 
свободния ход на колело-
то. Визуална проверка на 
елементите на кормилния 
механизъм за износване, 
пукнатини и сигурност

а) относително движение между 
елементи, което следва да бъде 
отстранено

Х Х

б) прекомерно износване на 
местата на свързване 

Х Х

в) пукнатини или деформация 
на компонент

Х Х

г) отсъствие на осигуряващи 
устройства

Х

д) несъостност на елементи 
(например напречна кормилна 
щанга или надлъжна кормилна 
щанга)

Х Х

е) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

ж) липсващо, увредено противо-
прахово покритие

Х

2.1.4. Функциониране 
на кормилното задвиж-
ване

При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно 
средство, така че ко-
лелата да са върху по-
върхността и двигателят 
да работи (съответно и 
задействан усилвател на 
задвижването), и кормил-
ното колело се завърта от 
едно крайно положение 
до друго крайно положе-
ние. Визуална проверка 
на функционирането на 
задвижването

а) при движението си елемент от 
кормилното задвижване опира 
в неподвижната част на шасито 

Х Х

б) нефункциониращи или липс-
ващи кормилни ограничители

Х

2.1.5. Усилвател на зад-
вижването

Проверка на кормилната 
уредба за течове и за ни-
вото на хидравлична теч-
ност в резервоара (когато 
това е възможно). Прове-
рява се дали усилвателят 
на задвижването функци-
онира при опрени върху 
повърхността колела и 
работещ двигател

а) изтичане на течност Х Х

б) недостатъчно течност Х

в) механизмът не функционира Х Х

г) механизмът е пукнат или не-
надежден

Х Х

д) несъостност или опиране на 
елементи

Х Х

е) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

ж) повредени или прекалено ко-
розирали кабели/маркучи

Х Х

2.2. Устройство за уп-
равление и кормилна 
колона

2.2.1. Състояние на кор-
милното колело/ръко-
хватката за управление

При опрени върху по-
върхността колела 
кормилното колело се 
разклаща от едната до 
другата страна под прав 
ъгъл към колоната, като 
се упражнява лек натиск 
надолу и нагоре. Визуал-
на проверка на хлабината

а) относително движение на кор-
милното колело спрямо колоната, 
показващо хлабина

Х

б) отсъствие на задържащ еле-
мент върху главината на кормил-
ното колело

Х Х

в) счупване или хлабина на 
главината, венеца или спица на 
кормилното колело

Х Х
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2.2.2. Кормилна колона/
вилки

При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно сред-
ство, така че масата на 
превозното средство да 
пада върху повърхността, 
кормилното колело се 
бута и дърпа по посока 
на колоната, а после ус-
тройството за управление 
се бута в различни посо-
ки под прав ъгъл спрямо 
колоната/вилките. 
Визуална проверка на 
хлабината и състояние на 
гъвкавите връзки или на 
карданните шарнири

а) прекомерен ход на центъра 
на кормилното колело нагоре 
или надолу 

Х

б) прекомерен ход на върха на 
колоната радиално на оста на 
колоната

Х

в) повредена гъвкава връзка Х

г) дефектно закрепване Х Х

д) неправилен ремонт или из-
менение 

Х

2.3. Кормилна хлабина При поставено над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно 
средство, така че масата 
на превозното средство 
да пада върху колелата, 
работещ двигател за пре-
возни средства с усилва-
тел и колела в положение 
за движение право на-
пред, кормилното колело 
леко се завърта по посока 
на часовниковата стрел-
ка и в обратна посока, 
доколкото това е възмож-
но, без това да води до 
движение на колелата. 
Визуална проверка на 
свободния ход

а) прекомерен свободен ход на 
кормилния механизъм, напр. 
движение на точка върху венеца, 
превишаващо една пета от диаме-
търа на кормилното колело или 
несъответствие с изискванията (а) 

Х Х

2.4. Въртяща опора за 
управляемата ос на ре-
маркето

Визуална проверка или 
използване на специално 
пригоден индикатор за 
свободния ход на коле-
лото

а) повреден или пукнат елемент Х Х

б) прекомерна хлабина Х Х

в) дефектно закрепване Х Х

2.5. Усилвател на кормил-
ната уредба с електронно 
управление (EPS)

Визуална проверка и 
проверка за съответствие 
между ъгъла на кормил-
ното колело и ъгъла на 
колелата при включване/
изключване на двигателя

а) съответната индикаторна лам-
па показва някаква неизправност 
на системата

Х

б) несъответствие между ъгъла 
на кормилното колело и ъгъла 
на колелата

Х Х

в) усилвателят не функционира Х

3. ВИДИМОСТ Х

3.1. Поле на видимост Визуална проверка от се-
далката на водача

а) препятствие в полето на види-
мост на водача, което му пречи 
да гледа напред или встрани

Х Х
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3.2. Състояние на стък-
лата 

Визуална проверка а) пукнато или променило цвета 
си стъкло или прозрачна плос-
кост (ако е разрешена)

Х Х

б) стъкло или прозрачна плоскост 
(включително светлоотразител-
но или цветно фолио), които не 
отговарят на спецификациите в 
изискванията (а) (хх) (с)

Х Х

в) стъкло или прозрачна плоскост 
в неприемливо състояние

Х Х

3.3. Огледала за виждане 
назад или устройства за 
непряко виждане 

Визуална проверка а) липсващо огледало или ус-
тройство или то не е монтирано 
съгласно изискванията (а)

Х Х

б) огледалото или устройството 
не функционира или е повреде-
но, недобре укрепено или нена-
деждно

Х Х

3.4. Устройство за почист-
ване на предното стъкло

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) устройствата за почистване не 
функционират или са повредени

Х

б) липсва или има дефектна четка 
на устройството за почистване 

Х Х

3.5. Устройство за изми-
ване на стъклата

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) устройството за измиване не 
функционира съгласно изисква-
нията 

Х

3.6. Система срещу изпо-
тяване на стъклата

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) системата не функционира или 
е неизправна

Х

4. СВЕТЛИНИ, СВЕТ-
ЛООТРАЖАТЕЛИ И 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБО-
РУДВАНЕ 

4.1. Предни фарове

4.1.1. Състояние и функ-
циониране 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неподходяща или липсваща 
светлина/светлинен източник 

Х Х

б) дефектна или липсваща защит-
на система (отражател и леща)

Х Х

в) ненадеждно закрепена лампа Х

4.1.2. Регулировка Определя се хоризонтал-
ната и вертикалната на-
соченост на всеки преден 
фар на къси светлини, 
като се използва съот-
ветното устройство за 
измерване или екран

а) насочеността на светлината 
не е в границите, определени в 
изискванията 

Х

4.1.3. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) нефункциониращ в съответ-
ствие с изискванията (а) превключ-
вател (брой на едновременно 
включените предни фарове)

Х Х

б) нефункциониращо нормално 
устройство за управление

Х

4.1.4. Съответствие с из-
искванията (а) 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията (а)

Х Х
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б) материал, от който е израбо-
тена лещата или светлинният 
източник, които явно намаляват 
интензитета на светлината или 
променят излъчвания цвят

Х Х

в) светлинният източник (лам-
пата) и фарът са несъвместими 
помежду си

Х

4.1.5. Устройства за ре-
гулиране на височината 
(когато са задължителни)

Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то, ако е възможна 

а) устройството не функционира Х

б) не може да се работи с ръчно 
устройство от мястото за сядане 
на водача

Х

4.1.6. Устройство за по-
чистване на фарове (ко-
гато е задължително)

Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то, ако е възможна 

а) устройството не функционира Х

4.2. Предни и задни габа-
ритни светлини, странич-
ни габаритни светлини и 
светлини за обозначаване 
на най-външния габарит

4.2.1. Състояние и функ-
циониране 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) дефектен светлинен източник 
(лампа)

Х

б) дефектна леща Х

в) незакрепена надеждно лампа Х Х

4.2.2. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) нефункциониращ превключ-
вател

Х Х

б) нефункциониращо нормално 
устройство за управление

Х

4.2.3. Съответствие с из-
искванията (a)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията(a)

Х Х

б) материали върху леща или 
светлинен източник, които нама-
ляват интензитета на светлината 
или променят излъчвания цвят

Х

4.3. Стоп светлини

4.3.1. Състояние и функ-
циониране

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) дефектен светлинен източник 
(лампа) 

Х Х

б) дефектна леща Х Х

в) незакрепена надеждно лампа Х Х

4.3.2. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) нефункциониращ в съответ-
ствие с изискванията (а) пре-
включвател

Х Х Х

б) нефункциониращо нормално 
устройство за управление

Х

4.3.3. Съответствие с из-
искванията (а) 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията (а)

Х Х
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4.4. Пътепоказатели и 
аварийни светлини

4.4.1. Състояние и функ-
циониране

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) дефектен светлинен източник 
(лампа)

Х Х

б) дефектна леща Х Х

в) незакрепена надеждно лампа 
(когато е възможно)

Х Х

4.4.2. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) превключвателят не функ-
ционира в съответствие с изис-
кванията

Х Х

4.4.3. Съответствие с
изискванията (а)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията

Х Х

4.4.4. Честота на мигане Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) честотата на мигане не е в 
съответствие с изискванията (а)

Х Х

4.5. Предни и задни фа-
рове против мъгла

4.5.1. Състояние и функ-
циониране 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) дефектен светлинен източник Х Х

б) дефектна леща Х Х

в) незакрепена надеждно лампа 
(когато е възможно)

Х Х

4.5.2. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) превключвателят не функци-
онира в съответствие с изисква-
нията (а) 

Х Х

4.5.3. Съответствие с из-
искванията (a)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията (а)

Х

б) системата не функционира Х Х

4.6. Фарове за заден ход

4.6.1. Състояние и функ-
циониране 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) дефектен светлинен източник 
(лампа)

Х

б) дефектна леща Х

в) лампата не е закрепена на-
деждно (когато е възможно)

Х Х

4.6.2. Съответствие с из-
искванията (а)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа, излъчван цвят, позиция 
или светлинен интензитет не са 
в съответствие с изискванията (а)

Х Х

б) системата не функционира в 
съответствие с изискванията (а)

Х Х

4.6.3. Превключване Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) превключвателят не функци-
онира 

Х Х

4.7. Осветител на задния 
регистрационен номер

4.7.1. Състояние и функ-
циониране

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неправилно насочване на свет-
лината, излъчвана от лампата 

Х Х

б) дефектен светлинен източник Х Х

в) незакрепена надеждно лампа 
(когато е възможно)

Х Х

4.7.2. Съответствие с из-Съответствие с из-
искванията (а)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

системата не функционира в 
съответствие с изискванията (а)

Х Х
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4.8. Задни светлоотража-
тели, странични светло-
отражатели и опознава-
телни знаци

4.8.1. Състояние Визуална проверка а) светлоотражателното оборуд-
ване е дефектно или повредено

Х Х

б) незакрепен надеждно светло-
отражател

Х Х

4.8.2. Съответствие с из-
искванията (а)

Визуална проверка а) устройство, отразен цвят или 
местоположение не са в съответ-
ствие с изискванията (а)

Х Х

4.9. Контролно-сигнални 
устройства, задължи-
телни за осветително 
оборудване

4.9.1. Състояние и функ-
циониране

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) не функционират Х Х

4.9.2. Съответствие с из-
искванията (а)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

4.10. Електрически връз-
ки между теглещото пре-
возно средство и ремар-
кето или полуремаркето 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) ненадеждно закрепени непод-
вижни елементи

Х Х

б) повредена или влошена 
изолация

Х Х

в) неизправни електрически 
връзки в ремаркето или в тегле-
щото превозно средство

Х Х

4.11. Електрическа ин-
сталация 

Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство, 
включително във въ-
трешността на двигател-
ното отделение в някои 
случаи

а) електрическите връзки са 
ненадеждни или не са надлежно 
обезопасени

Х Х Х

б) влошени електрически връзки Х Х Х

в) повредена или влошена изо-
лация

Х Х Х

4.12. Незадължителни 
лампи и задни светло-
отразители Xb

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) лампа или заден светлоотра-
зител, които не са монтирани 
съгласно изискванията

Х Х

б) лампа, нефункционираща в 
съответствие с изискванията

Х Х

в) незакрепена надеждно лампа 
или заден светлоотразител

Х Х Х

4.13. Акумулаторна(и) 
батерия(и)

Визуална проверка а) ненадеждна(и) Х Х

б) има изтичане Х Х

в) дефектен превключвател (ако 
се изисква такъв)

Х

г) дефектни предпазители (ако 
се изискват)

Х

д) неподходяща вентилация (ако 
се изисква)

Х
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5. ОСИ, КОЛЕЛА, 
ГУМИ

5.1. Оси

5.1.1. Оси Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство. 
Може да се използват ин-
дикатори за хлабината на 
колелата, а за превозни 
средства с обща маса на 
превозното средство над 
3,5 t използването им е 
препоръчително

а) пукната или деформирана ос Х Х

б) ненадеждно закрепване към 
превозното средство

Х Х

в) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

5.1.2. Шенкели Визуалната проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство. 
Може да се използват ин-
дикатори за хлабината на 
колелата, а за превозни 
средства с обща маса над 
превозното средство на 
3,5 t използването им е 
препоръчително. Прилага 
се вертикално или хори-
зонтално насочена сила 
към всяко едно колело и 
се отбелязва размерът на 
движението между пред-
ния мост и шенкела

а) пукнат шенкел Х

б) прекомерно износване на 
шенкелния болт и/или втулките

Х Х

в) прекомерно движение между 
шенкела и предния мост

Х Х

г) шенкелният болт е хлабав в 
оста

Х Х

5.1.3. Лагери на колелата Визуалната проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство. 
Може да се използват ин-
дикатори за хлабината на 
колелата, а за превозни 
средства с обща маса на 
превозното средство над 
3,5 t използването им е 
препоръчително. Коле-
лото се разклаща или се 
прилага странично насо-
чена сила към всяко едно 
колело и се отбелязва 
размерът на движението 
между предният мост и 
шенкела

а) прекомерна хлабина на лагер 
на колелото

Х Х

б) твърде стегнат лагер на ко-
лелото

Х Х

5.2. Колела и гуми

5.2.1. Главина на колелата Визуална проверка а) липсващ елемент за закрепване 
на главината

Х Х

б) износена или повредена гла-
вина

Х Х
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5.2.2. Колело Визуалната проверка на 
двете страни на всяка 
гума при поставено над 
канал или върху повдига-
телен механизъм превоз-
но средство

а) пукнатина или заварка Х

б) монтирани неправилно оси-
гурителни пръстени за гумите 

Х Х

в) силно деформирано колело Х Х

г) размерът или типът на колелата 
не са в съответствие с изисква-
нията и оказват влияние върху 
пътната безопасност

Х

5.2.3. Гуми Визуална проверка на 
цялата гума или чрез 
завъртане на колелото, 
когато то не докосва по-
върхността и превозното 
средство е над канал 
или върху повдигателен 
механизъм, или чрез 
движение на превозното 
средство назад и напред 
над канал

а) размерът, товароносимостта, 
знакът за одобрение или катего-
рията за скорост на гумите не са 
в съответствие с изискванията (а) 
и оказват влияние върху пътната 
безопасност

Х Х

б) гуми с различен размер на една 
и съща ос или сдвоено колело

Х

в) гуми от различен конструкти-
вен тип (радиални/диагонални) 
на една и съща ос

Х

г) повреда или срязване на гума Х Х

д) дълбочината на протектора 
на гума не е в съответствие с 
изискванията (а)

Х Х

е) триене на гума с други еле-
менти

Х Х

ж) гуми с регенериран протек-
тор, които не са в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

з) система за следене на наляга-
нето на въздуха не функционира 
нормално или явно не работи

Х Х

5.3. Система на окачване

5.3.1. Ресори и стабили-
затор

Визуална проверка при 
поставеното над канал 
или върху повдигателен 
механизъм превозно 
средство. Може да се 
използват индикатори за 
хлабината на колелата, 
а за превозни средства с 
обща маса на превозното 
средство над 3,5 t използ-
ването им е препоръчи-
телно

а) ненадеждно закрепване на 
ресори към шасито или оста

Х Х

б) повреден или счупен елемент 
на ресор

Х Х

в) липсващ ресор Х Х

г) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

5.3.2. Амортисьори Визуалната проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство 
или използване на спе-
циално оборудване, ако е 
налично

а) ненадеждно закрепване на 
амортисьори към шасито или 
оста

Х Х

б) повреден амортисьор, показ-
ващ признаци на изтичане или 
неизправност

Х

в) не са постигнати обявените 
от производителя минимални 
стойности за ефективност

Х Х
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5.3.3. Карданни валове, 
реактивни щанги, коби-
лици, носачи и напречни 
рамена

Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство. 
Може да се използват ин-
дикатори за хлабината на 
колелата, а за превозни 
средства с обща маса на 
превозното средство над 
3,5 t използването им е 
препоръчително

а) несигурно закрепване на еле-
мент към шасито или оста

Х Х

б) повреден, пукнат или преко-
мерно корозирал елемент

Х Х

в) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

5.3.4. Шарнири на окач-Шарнири на окач-
ването

Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство. 
Може да се използват де-
тектори за хлабината на 
колелата, а за превозни 
средства с обща маса на 
превозното средство над 
3,5 t използването им е 
препоръчително

а) прекомерно износване на 
шенкелен болт и/или втулки в 
шарнири на окачването

Х

б) липсваща или силно повре-
дена противопрахова защита 
(маншони)

Х Х

5.3.5. Пневматично окач-
ване 

Визуална проверка а) системата е неизползваема Х

б) елемент, който е повреден, 
изменен или дефектен до такава 
степен, че оказва влияние върху 
функционирането на системата

Х Х

в) изпускане на въздух от сис-
темата

Х

6. ШАСИ И ОБОРУД- ШАСИ И ОБОРУД-
ВАНЕ, СВЪРЗАНО С 
ШАСИТО

6.1. Шаси или рама и 
оборудване

6.1.1. Общо състояние Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство

а) счупване или деформация на 
надлъжна или напречна греда

Х Х

б) ненадеждни усилващи или 
скрепителни елементи

Х Х

в) прекомерна корозия, която 
влошава стабилността на мон-
тажната връзка

Х Х

6.1.2. Тръбопроводи и 
шумозаглушители на 
системата за отвеждане 
на отработилите газове

Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство

а) ненадеждна или изпускаща 
система за отвеждане на отра-
ботилите газове

Х

б) влизане на дим в отделението 
за водача или в отделението за 
пътници

Х

6.1.3. Резервоар за гориво 
и тръбопроводи (вклю-
чително резервоар за 
горивото за отопление 
и тръбопроводи)

Визуална проверка при 
поставено над канал или 
върху повдигателен меха-
низъм превозно средство; 
използване на устройства 
за откриване на теч при 
системи на втечнен неф-
тен газ/сгъстен природен 
газ (ВНГ/СПГ)

а) ненадежден резервоар за го-
риво или тръбопроводи

Х Х
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б) изтичане на гориво, липсваща 
или неефективна капачка на 
резервоара

Х Х

в) повредени или износени тръ-
бопроводи

Х Х

г) проходният спирателен кран 
за гориво (ако се изисква такъв) 
не функционира правилно

Х

д) опасност от пожар поради:
– изтичане на гориво
– лошо изолиран резервоар за 
гориво или изпускателен тръ-
бопровод
– състояние на отделението за 
двигателя

Х Х

е) системата на ВНГ/СПГ или 
водород не е в съответствие с 
изискванията а) и б)

Х Х

6.1.4. Брони, странична 
и задна защита 

Визуална проверка а) хлабавост или повреда, която е 
вероятно да причини нараняване 
при докосване или контакт

Х Х

б) устройство, което не е в съот-
ветствие с изискванията

Х Х

6.1.5. Носач на резервно 
колело (ако е монтиран)

Визуална проверка а) носачът не е в добро състояние Х

б) носачът е счупен или нена-
дежден

Х

в) резервното колело не е добре 
закрепено на носача и има ве-
роятност то да падне

Х Х

6.1.6. Прикачни меха-
низми и оборудване за 
теглене

Визуална проверка за 
износване и правилно 
функциониране, като се 
обърне особено внимание 
на монтираните устрой-
ства за безопасност и/
или на използването на 
измервателен уред

а) повреден, дефектен или пукнат 
елемент

Х Х

б) прекомерно износване на 
елемент

Х Х

в) дефектно закрепване Х Х

г) липсващо или нефункциони-
ращо правилно устройство за 
безопасност

Х

д) нефункциониращ индикатор Х

е) закриване на регистрационна 
табела или на лампа (когато не 
се използва)

Х Х

ж) неправилен ремонт или из-
менение 

Х Х

6.1.7. Трансмисия (силово 
предаване)

Визуална проверка а) незатегнати или липсващи 
скрепителни болтове

Х Х

б) прекомерно износване на ла-
герите на карданния(те) вал(ове)

Х Х

в) прекомерно износване на кар-
данните шарнири

Х Х

г) повредени гъвкави връзки Х Х

д) повреден или изкривен вал Х

е) пукнато или ненадеждно ла-
герно тяло

Х Х
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ж) липсваща или силно повредена 
противопрахова защита

Х Х

з) нерегламентирано изменение 
на силовото предаване

Х

6.1.8. Опорни елементи 
за двигателя

Визуална проверка, без 
превозното средство не-
пременно да е над канал 
или върху повдигателен 
механизъм

а) дефектни, силно повредени, 
ненадеждно закрепени или счу-
пени опорни елементи

Х Х

6.1.9. Работа на двигателя Визуална проверка а) нерегламентирано изменение 
на контролно(и) устройство(а) 
(когато е възможно)

Х

б) нерегламентирано изменение 
на двигателя (когато е възможно)

Х

6.2. Кабина и каросерия

6.2.1. Състояние Визуална проверка а) хлабава или повредена плос-
кост или част, която може да 
причини нараняване 

Х Х

б) ненадеждна стойка на купето 
(връзката на шаси към ходова 
част)

Х Х

в) влизане на отработили газове 
или на дим от двигателя 

Х Х

г) неправилен ремонт или из-
менение

Х Х

6.2.2. Рама Визуална проверка над 
канал или върху повдига-
телен механизъм

а) каросерията или кабината са 
ненадеждни

Х Х

б) каросерията/кабината не е 
разположена правилно върху 
шасито

Х

в) ненадеждно или липсващо зак-
репване на купето/каросерията 
към рамата или към напречни 
греди

Х Х

г) прекомерна корозия на местата 
на закрепване върху носещата 
каросерия

Х Х

6.2.3. Врати и ключалки Визуална проверка а) отварянето или затварянето 
на вратата не е съгласно изис-
кванията

Х

б) има вероятност вратата да се 
отвори внезапно или да остане 
отворена при потегляне

Х Х

в) липсваща, хлабава или по-
вредена врата, панта, ключалка, 
стойка

Х Х

6.2.4. Под Визуална проверка над 
канал или върху повдига-
телен маханизъм

а) подът е ненадежден или силно 
повреден

Х Х

6.2.5. Седалка на водача Визуална проверка а) хлабава седалка или с дефектна 
конструкция

Х Х

б) механизмът за регулиране не 
функционира 

Х Х
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6.2.6. Други седалки Визуална проверка а) дефектни или ненадеждно 
закрепени седалки

Х Х

б) седалки, които не са монти-
рани в съответствие с изисква-
нията (а)

Х Х

6.2.7. Органи за упра-
вление 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) орган за управление, необхо-
дим за безопасната експлоата-
ция на превозното средство, не 
функционира 

Х Х

6.2.8. Стъпала за каби-
ната

Визуална проверка а) ненадеждно стъпало или пло-
щадка на стъпало

Х Х

б) стъпало или площадка на стъ-
палото е в такова състояние, че е 
вероятно да причини нараняване 
на ползвателите

Х

6.2.9. Други вътрешни 
и външни устройства 
и оборудване (напр. 
теглително прикачно 
устройство и т.н.)

Визуална проверка а) дефектно закрепване на друго 
устройство или оборудване

Х

б) друго устройство или оборуд-
ване, което не е в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

в) изтичане на течност от обо-
рудването

Х Х

6.2.10. Калобрани (кал-
ници), устройства против 
изпръскване

Визуална проверка а) липсващи, хлабави или силно 
корозирали

Х Х

б) недостатъчно отстояние от 
колелото

Х Х

в) несъответствие с изискванията Х Х

7. ДРУГО ОБОРУДВА-. ДРУГО ОБОРУДВА-
НЕ 

7.1. Обезопасителни ко-
лани/ключалки и систе-
ми за обезопасяване 

7.1.1. Надеждност на мон-
тажа на обезопасителни-
те колани/ключалки

Визуална проверка а) силно повредена точка на 
закрепване 

Х Х

б) точката на закрепване е хла-
бава

Х Х

7.1.2. Състояние на обезо-
пасителните колани/
ключалки

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) липсващ задължителен обезо-
пасителен колан

Х

б) повреден обезопасителен колан Х Х

в) обезопасителен колан, не-
функциониращ в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

г) повреден или нефункциониращ 
нормално обезопасителен колан/
ключалка

Х

д) повреден или нефункциониращ 
нормално механизъм на приби-
ращото устройство на обезопа-
сителния колан

Х

7.1.3. Ограничител на 
натоварването от обезо-
пасителните колани (ко-
гато има) 

Визуална проверка а) липсващ или неподходящ за 
превозното средство ограничител 
на натоварването

Х
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7.1.4. Обтегачи за обезо-
пасителните колани (ко-
гато има) 

Визуална проверка а) липсващ или неподходящ за 
превозното средство обтегач

Х

7.1.5. Въздушна възглав-
ница

Визуална проверка а) липсващи или неподходящи за 
превозното средство въздушни 
възглавници

Х

б) нефункционираща въздушна 
възглавница

Х

7.1.6. Допълнителни 
системи за безопасност 
(SRS)

Визуална проверка на 
индикаторната лампа за 
неизправност

а) съответната индикаторна лам-
па показва някаква неизправност 
на системата

Х

7.2. Пожарогасител (Х) Визуална проверка а) липсващ Х

б) не е в съответствие с изис-
кванията (a)

Х Х

7.3. Ключалки и устрой-
ства за защита срещу 
неразрешено използване 

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) устройството за предотвратя-
ване привеждането в движение 
на превозното средство не функ-
ционира

Х Х

б) дефектно или внезапно зак-
лючване или блокиране

Х

в) счупени или липсващи Х

7.4. Предупредителен 
триъгълник (ако се из-
исква) (Х)

Визуална проверка а) липсващ или некомплектуван Х

б) не е в съответствие с изис-
кванията (а)

Х

7.5. Аптечка (ако се из-
исква) (Х)

Визуална проверка а) липсваща, некомплектувана 
или не е в съответствие с изис-
кванията

Х

7.6. Фиксиращи (спира-
телни) клинове за коле-
лата (ако се изискват) (Х)

Визуална проверка а) липсват или не са в добро 
състояние

Х Х

7.7. Звуково предупреди-
телно устройство

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) не функционира Х Х

б) ненадежден орган за упра-
вление

Х

в) не е в съответствие с изис-
кванията (а)

Х Х

7.8. Устройство за измер-
ване на скоростта

Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то чрез електронни сред-
ства (когато е възможно)

а) не е монтирано в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

б) не функционира Х Х

в) не е възможно осветяването му Х Х

7.9. Тахограф (ако е мон-
тиран/се изисква)

Визуална проверка а) не е монтиран в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

б) не функционира Х

в) повредени или липсващи плом-
би

Х

г) липсваща, нечетлива или с 
изтекъл срок монтажна табела 

Х

д) явна намеса или манипулация Х

е) размерът на гумите не съ-
ответства с параметрите, при 
които е извършена проверката 
на тахографа

Х
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7.10. Устройство за огра-
ничаване на скоростта 
(ако е монтирано/се 
изисква)

Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то, ако се разполага със 
съответното оборудване

а) не е монтирано в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

б) явно не функционира Х

в) неправилно зададена скорост 
(ако се проверява)

Х

г) повредени или липсващи плом-
би

Х

д) липсваща, нечетлива или с 
изтекъл срок монтажна табела

Х

е) размерът на гумите не съ-
ответства с параметрите, при 
които е извършена проверката 
на устройството за ограничаване 
на скоростта

Х

7.11. Километропоказа-
тел (ако има такъв) (Х)

Визуална проверка а) е манипулиран Х Х

б) не функционира Х Х

7.12. Електронно упра-
вление на стабилността 
(ESC), ако е монтирано/
се изисква

Визуална проверка а) липсващи или повредени дат-
чици за оборотите на колелата 

Х

б) увредени електрически връзки Х

в) липсващи или увредени други 
елементи (когато е възможно)

Х

г) повреден или нефункциониращ 
нормално превключвател (когато 
е възможно)

Х

д) съответната индикаторна 
лампа показва неизправност на 
системата

Х

8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙ-
СТВИЕ

8.1. Шум 

8.1.1. Система за нама-
ляване на шума

Субективна оценка (освен 
ако техническият специ-
алист прецени, че нивото 
на шума може да е на 
границата на допустимо-
то – в този случай може 
да бъде проведено изпит-
ване на шум на място 
(не в движение), като се 
използва шумомер)

а) нивото на шума превишава 
допустимото съгласно изисква-
нията а

Х

б) част от системата за нама-
ляване на шума е хлабава, има 
вероятност да падне, повредена е, 
неправилно монтирана, липсва-
ща или явно изменена по начин, 
който би оказал неблагоприятно 
въздействие върху нивото на 
шума

Х Х

8.2. Емисии от отрабо-
тили газове

8.2.1. Емисии от бензи-
нови двигатели

8.2.1.1. Оборудване за 
контрол на емисиите на 
отработили газове

Визуална проверка а) липсващо, изменено или явно 
дефектно оборудване за контрол 
на емисиите, монтирано от про-
изводителя

Х Х

б) изпускания, които биха повли-
яли значително върху измерва-
нията на емисиите

Х
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8.2.1.2. Газови емисии
 

Измерване с газоанализа-
тор за отработили газове 
в съответствие с изисква-
нията а. Като алтернати-
ва за оборудване с подхо-
дящи системи за бордова 
диагностика (СБД) пре-
возни средства правил-
ното функциониране на 
системата за емисиите 
може да бъде проверено 
чрез съответно протича-
не на данните от СБД и 
проверка на правилното 
функциониране на СБД, 
вместо да се измерват 
емисиите при работа на 
двигателя на празен ход в 
съответствие с препоръ-
ките на производителя за 
привеждане на двигателя 
в работен режим и други 
изисквания а

а) или газовите емисии преви-
шават специфичното равнище, 
посочено от производителя
б) или, ако липсва такава ин-
формация, емисиите на СО пре-
вишават:
i) за превозни средства, които 
са без система за контрол на 
емисиите
 – 4,5 % или
 – 3,5 % 
според датата на първоначална 
регистрация или въвеждане в 
експлоатация, както е посочено 
в изискванията а;
ii) за превозни средства със сис-) за превозни средства със сис-
тема за контрол на емисиите:
 – при работа на двигателя на 
празен ход: 0,5 %
 – при работа на двигателя на 
празен ход с високи обороти: 0,3 % 
или
 – при работа на двигателя на 
празен ход: 0,3 % (5)

 – при работа на двигателя на 
празен ход с високи обороти: 0,2 %
 – според датата на първоначална 
регистрация или въвеждане в 
експлоатация, както е посочено 
в изискванията (а)

Х

Х

в) въздушното отношение λ 
(ламбда) е извън диапазона 1 
+/– 0,03 или не е в съответствие 
със спецификацията на произ-
водителя 

Х

г) показанието на системата за 
бордова диагностика показва 
значителна неизправност 

Х

8.2.2. Емисии от двига-
тели със самозапалване 
чрез сгъстяване на ра-
ботната смес (дизелови)

(когато се използва този метод)

8.2.2.1. Оборудване за 
контрол на емисиите от 
отработилите газове

Визуална проверка а) липсва или е дефектно монти-
рано от производителя оборуд-
ването за контрол на емисиите

Х Х

б) изпускания, които биха по-
влияли върху измерванията на 
емисиите 

Х
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8.2.2.2. Димност 
Превозни средства, реги-
стрирани или въведени в 
експлоатация преди 1 яну-
ари 1980 г., са освободени 
от това изискване

а) Измерване на димност-
та на отработилите газо-
ве в режим на свободно 
ускоряване (ненатоварен 
двигател, от обороти на 
празен ход до обороти на 
прекратяване на подава-
нето на гориво), лостът 
на предавателната кутия 
се поставя в неутрално 
положение и се задейства 
съединителят. 
б) Привеждане на превоз-
ното средство в работно 
състояние
1. Проверката на превоз-
ните средства може да 
бъде извършена
без предварително при-
веждане към работна 
температура, въпреки 
че по съображения за 
безопасност трябва да се 
провери дали двигателят 
е горещ и е в задоволи-
телно състояние от меха-
нична гледна точка. 
2. Изисквания за при-
веждане към работна 
температура 
i) двигателят трябва да е 
загрял до оптимална тем-
пература: с други думи, 
температурата на масло-
то на двигателя, измерена 
посредством сонда в тръ-
бата за контролиране
на нивото на маслото, 
трябва да е най-малко 
80 °C или да съответства 
на нормалната темпера-
тура на работа, ако тя е 
по-ниска, или пък тем-
пературата на блока на 
двигателя, измерена спо-
ред нивото на инфрачер-
веното излъчване, трябва 
да достигне поне еквива-
лентна стойност. Ако по-
ради конфигурацията на 
превозното средство не е 
възможно да се извършат 
тези измервания, нормал-
ната температура на ра-
бота на двигателя може 
да бъде установена по 
друг начин – например 
въз основа на работата 
на вентилатора за охлаж-
дане на двигателя. 

а) за превозните средства с първо-
начална регистрация или въвеж-
дане в експлоатация след датата, 
посочена в изискванията (а), 
димността превишава равнище-
то, посочено върху табелката със 
спецификациите на превозното 
средство от производителя

б) когато липсва такава ин-
формация или изискванията (а) 
не позволяват използването на 
сравнителни стойности:
– за двигатели с атмосферно 
пълнене (без компресор): 2,5 m-1

– за двигатели с принудително 
пълнене (с компресор): 3,0 m-1 , 
или за превозните средства, по-
 сочени в изискванията (а), или с 
първоначална регистрация или 
въвеждане в експлоатация след да-
тата, посочена в изискванията (а): 
1,5 m-1 (6)

Х

Х
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ii) Изпускателната систе-
ма трябва да се прочисти 
чрез поне три цикъла на 
свободно ускоряване или 
по равностоен метод. 
в) Процедура на проверка: 
1. Двигателят и компре-
сорът, ако има такъв, 
трябва да работят на 
празен ход преди нача-
лото на всеки цикъл на 
свободно ускоряване. За 
двигателите на тежкото-
варните дизелови авто-
мобили това означава, че 
трябва да се изчака най-
малко 10 s след отпуска-
нето на газта. 
2. В началото на всеки 
цикъл на свободно уско-
ряване педалът на газта 
трябва напълно да се на-
тисне бързо и плавно (за 
по-малко от 1 s), но не и 
прекалено рязко, така че 
да се постигне максима-
лен дебит на горивона-
гнетателната помпа. 
3. По време на всеки ци-
къл на свободно ускоря-
ване двигателят трябва да 
достигне оборотите, при 
които се прекратява по-
даването на гориво, или – 
за превозни средства с 
автоматична предавател-
на кутия – до оборотите, 
определени от произво-
дителя, или ако те не са 
известни – две трети от 
оборотите, при които се 
прекратява подаването на 
гориво, преди педалът на 
газта да бъде отпуснат. 
Това може да се разбе-
ре, например, като се 
наблюдава режимът на 
работа на двигателя или 
като се остави да изтече 
достатъчен интервал от 
време между момента, в 
който се натиска педа-
лът на газта, и момента, 
в който той се отпуска, 
тоест най-малко 2 s за 
превозните средства от 
категории 1 и 2 от при-
ложение I. 
4. Превозните средства се 
обявяват за неизправни 
само ако средноаритме-
тичната от измерените 
стойности поне за три 
последни цикъла на сво-
бодно ускоряване надви-
шава пределната допусти-
ма стойност.
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Тя може да се изчисли, 
като не се вземат пред-
вид наблюдаваните стой-
ности, които се отклоня-
ват значително от изме-
рената средна стойност, 
или да се получи по друг 
статистически метод, при 
който се отчита разсей-
ването на измерените 
стойности.
Държавите членки мо-
гат да ограничат броя 
на циклите, включени в 
проверката.
5. За избягване на ненуж-
ни проверки държавите 
членки могат да обявяват 
за неизправни превозните 
средства, за които изме-
рените стойности значи-
телно превишават пре-
делно допустимите, след 
по-малко от три цикъла 
на свободно ускоряване 
или след циклите на про-
чистване. Пак за избягва-
не на ненужни проверки 
държавите членки могат 
да обявяват за изправни 
превозните средства, за 
които измерените стой-
ности са значително по-
ниски от пределно допус-
тимите, след по-малко от 
три цикъла на свободно 
ускоряване или след цик-
лите на прочистване.

8.3. Изтичане на 
експлоатационна(и) 
течност(и)

Визуална проверка а) прекомерно изтичане на теч-
ност, което е вероятно да навреди 
на околната среда или да породи 
риск за безопасността на други 
участници в пълното движение

Х Х

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОВЕРКИ 
9.1. Врати
9.1.1. Врати за слизане и 
качване

Визуална проверка и про-
верка на функционира-
нето

а) неправилно функциониране Х
б) лошо състояние Х Х
в) неизправно аварийно упра-
вление 

Х

г) неизправно дистанционно упра-
вление на врати или неизправни 
предупредителни устройства

Х

д) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.1.2. Аварийни изходи Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то (ако е необходима)

а) неправилно функциониране Х
б) липсващи или нечетливи обо-
значения за аварийните изходи

Х Х

в) липсващо чукче за счупване 
на стъклото 

Х

г) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х
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9.2. Система срещу изпо-
тяване на стъклата и за 
размразяване

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) не функционира Х Х Х

б) емисия на токсични или отра-
ботили газове в отделенията за 
водача или за пътниците 

Х

в) системата за размразяване 
не функционира (ако е задъл-
жителна)

Х

9.3. Вентилационна и 
отоплителна система (Х)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неправилно функциониране Х Х

б) емисия на токсични или от-
работили газове в кабината на 
водача или в купето за пътници

Х Х

в) неправилно монтирана Х

9.4. Седалки

9.4.1. Седалки за пътници 
(включително седалки за 
придружаващ персонал)

Визуална проверка а) седалките са дефектни или 
ненадеждни

Х Х

б) нефункциониращи автома-
тично сгъваеми седалки (ако са 
разрешени) 

Х Х

в) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.4.2. Седалка на водача 
(допълнителни изисква-
ния)

Визуална проверка а) неизправни специални устрой-
ства, като например екран срещу 
заслепяване 

Х Х

б) защитата на водача не е на-
деждна или не е в съответствие 
с изискванията (а)

Х Х

9.5. Вътрешно осветление 
и устройства за показване 
на мястото за сядане (Х)

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неизправно устройство или 
несъответствие с изискванията (а)

Х Х

9.6. Проходи, простран-
ство за правостоящи 
пътници 

Визуална проверка а) ненадежден под Х Х

б) неизправни тръбна арматура, 
ръкохватки или дръжки

Х Х

в) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.7. Стълби и стъпала Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то (ако е необходима)

а) в повредено или лошо със-
тояние 

Х Х Х

б) прибиращите се стъпала не 
функционират правилно 

Х

в) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.8. Система за комуни-
кация с пътниците

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неизправна система Х Х

9.9. Надписи (Х) Визуална проверка а) липсващ, грешен или нечетлив 
надпис

Х Х

б) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.10. Изисквания относно 
превоза на деца (Х)

9.10.1. Врати Визуална проверка а) защитата на вратите не е в 
съответствие с изискванията за 
този вид превоз

Х Х
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9.10.2. Сигнално и специ-
ално оборудване

Визуална проверка а) липсва сигнално или специ-
ално оборудване или то не е в 
съответствие с изискванията (а)

Х Х

9.11. Изисквания относно 
превоза на лица с увреж-
дания (Х)

9.11.1. Врати, рампи и 
подемници

Визуална проверка и 
проверка на функциони-
рането

а) неправилно функциониране Х Х

б) лошо състояние Х Х

в) неизправен/и орган/органи за 
управление

Х Х

г) неизправно/и предупреди-
телно/и устройство/а

Х Х

д) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.11.2. Приспособления 
за обездвижване на ин-
валидни колички

Визуална проверка и про-
верка на функциониране-
то (ако е необходима)

а) неправилно функциониране Х Х

б) лошо състояние Х Х

в) неизправен/и орган/и за уп-
равление

Х Х

г) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

9.11.3. Сигнално и специ-
ално оборудване

Визуална проверка а) липсва сигналното или специ-
алното оборудване или то не е в 
съответствие с изискванията (а)

Х Х

9.12. Друго специално 
оборудване (Х)

9.12.1. Инсталации за 
приготвяне на храна

Визуална проверка а) инсталацията не е в съответ-
ствие с изискванията (а)

Х Х

б) инсталацията е повредена до 
такава степен, че е опасна за 
ползване

Х

9.12.2. Санитарна инста-
лация

Визуална проверка а) инсталацията не е в съответ-
ствие с изискванията (а)

Х Х

9.12.3. Други устройства 
(например аудиовизуал-
ни системи)

Визуална проверка а) несъответствие с изисквани-
ята (а)

Х Х

(1) Неправилен ремонт или изменение на елемент означава ремонт или изменение, водещи до 
намалена безопасност на движение на превозното средство по пътищата или оказващи отрицателно 
въздействие върху околната среда.

(2) 48% за превозни средства, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна система (ABS)   
или са типово одобрение преди 1 октомври 1991 г.

(3) 45% за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изисквания-
та – взема се по-късната от двете дати.

(4) 43% за полуремаркета и ремаркета с тегличи, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена 
в изискванията – взема се по-късната от двете дати.

(5) Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред А или Б, раздел 
5.3.1.4 от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна, 
или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2002 г.

(6) Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред Б, раздел 5.3.1.4 
от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна: ред Б1, 
Б2 или В, раздел 6.2.1 от приложение І към Директова 88/77/ЕИО, изменена с Директива 1999/96/ЕО 
или по-късна, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация 
след 1 юли 2008 г.

Бележки: 
а) под „изисквания“ се имат предвид изискванията за типово одобрение към датата на първоначалната 

регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране 
или националното законодателство на държавата на регистрация;



СТР.  96  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 104

б) за МПС с допълнително монтирана уредба с 
ВНГ/СПГ или водород датата на първоначалното 
дооборудване и въвеждането в експлоатация на 
уредбата се доказва със съответния документ, 
изискван от действащите към момента на дообо-
рудването нормативни актове.

(Х) указва елементи, които са свързани със 
състоянието на превозното средство и неговата 
годност за използване на пътя, но не са считани 
за съществени при периодичен преглед;

(XX) тази причина за неизправност е валидна 
само ако проверката се изисква от националното 
законодателство.

Част IІ
Раздел І

I. Идентификация на ППС
1. При периодичен преглед за проверка на 

техническата изправност на ППС се представят 
изброените документи по чл. 30 от наредбата. 
Прегледът се извършва при съответствие на:

1.1. регистрационния номер на превозното 
средство;

1.2. категорията на превозното средство;
1.3. марката (модела) на превозното средство;
1.4. търговско наименование на ППС;
1.5. идентификационния номер на превозното 

средство (VIN);
1.6. номера на типовото одобрение (ако има) 

на превозното средство;
1.7. номера на двигателя на превозното сред-

ство (за превозни средства без VIN – номерата 
на рамата и двигателя);

1.8. вид гориво/енергиен източник на превоз-
ното средство, с тези в представеното свидетел-
ство за регистрация (част I от свидетелството 
за регистрация). Допуска се да се представя 
ясно и четливо копие на свидетелството за ре-
гистрация – част I.

ІІ. Спирачна уредба. Определяне на спирач-
ната ефективност

1. Спирачна ефективност на работна спи-
рачна уредба

1.1. Спирачна ефективност на работна спи-
рачка на ППС с механично, хидравлично и пнев-
матично спирачно задвижване (без регулиране 
на налягането в спирачните камери (цилиндри) 
в зависимост от натоварването).

1.1.1. Условия за провеждане на изпитването:
Проверката на спирачната ефективност е 

препоръчително да се извършва в ненатоварено 
състояние на ППС. Допуска се изпитването да се 
провежда при частично или пълно натоварване 
на ППС. Пневматичните гуми на ППС трябва 
да бъдат от един и същ тип, модел и размер, с 
еднакъв протекторен рисунък на една ос и по 
възможност сухи и чисти. Налягането на въздуха 
в гумите на всички колела трябва да съответства 
на изискванията на производителя. Ролковият 
спирачен стенд трябва да бъде технически изпра-
вен. Състоянието на повърхността на ролките 
на спирачния стенд трябва да гарантира пред-
писания от фирмата производител коефициент 
на сцепление.

1.1.2. Последователност на изпитването:

Подготовка на спирачния стенд за рабо-
та – извършва се преди началото на работа в 
съответствие с инструкцията за експлоатация. 
Превозното средство се придвижва към стенда. 
Автоматично се отчита натоварването върху 
проверяваната ос. Влизането на стенда трябва 
да бъде бавно, докато колелата на съответната 
ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е 
изключен, лостът за превключване на предавките 
да бъде в неутрално положение, спирачката за 
паркиране – незадействана. Включва се спи-
рачният стенд. След завъртане на ролките се 
задейства спирачната уредба. Спирачната уредба 
се задейства бавно (постепенно), докато стендът 
спре автоматично в момента на блокиране на 
колелата (само на едното колело) или при прех-
върляне на границата на блокиране. След спи-
ране на ролките стендът автоматично изчислява 
показателите за съответната ос, както следва:

• Обща спирачна сила в момента на блокиране:
F = Fл + Fд,

където: F е общата спирачна сила на съот-
ветната ос, измерена в нютони (N);

Fл и Fд са измерените спирачни сили на 
лявото и дясното колело от оста в момента на 
блокиране или при прехвърляне на границата 
на блокиране.

• Неравномерност на спирачните сили на оста:

              (Fл – Fд) . 100
R = ------------------------------------------- = ... %
        По-голямата спирачна сила
Преминава се на следващата ос.
След изпитване на всички оси се отчита 

спирачната ефективност на ППС.
Спирачната ефективност представлява отно-

шението на сумата от измерените спирачни сили 
на всички оси и изпитателното тегло на ППС:

      Сума от спирачните сили . 100
Z = ---------------------------------------------- = ... %
      Изпитателно тегло на ППС (N)
Изпитателното тегло на ППС, измерено в 

нютони (N), е теглото на ППС в момента на 
изпитването. Отчита се автоматично от стенда 
посредством везна като сума от натоварването 
на всяка една ос.

Издава се разпечатка с крайна оценка на 
спирачната ефективност на ППС.

1.2. Спирачна ефективност на работна спи-
рачка на ППС (състав от МПС и ремарке, по-
луремарке) с пневматична спирачна уредба с 
регулиране на налягането в спирачните камери 
(цилиндри) в зависимост от натоварването.

Изпитването на спирачната ефективност на 
автокомпозиция се извършва отделно за влекача 
и ремаркето (полуремаркето).

1.2.1. Условия за провеждане на изпитването:
Условията за провеждане на изпитването са 

аналогични на т. 1.1.1.
1.2.2. Последователност на изпитването:
Подготовка на спирачния стенд за рабо-

та – извършва се преди началото на работа в 
съответствие с инструкцията за експлоатация. 
Към един от присъединителните накрайници на 
оста, която ще се изпитва, се монтира гъвкав 
тръбопровод. Към свободния край на тръбопро-
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вода се присъединява контролен манометър. В 
началния момент на задействане на спирачната 
уредба налягането на въздуха в резервоарите 
трябва да бъде равно на номиналната стойност 
за влекача и полуремаркето, определени от 
производителя. При наличие на ръчен регулатор 
на налягането положението на лоста трябва да 
съответства на състоянието на натоварване. В 
програмата на стенда се въвежда допустимото 
общо тегло на ППС. Превозното средство се 
придвижва към стенда. Влизането на стенда се 
извършва бавно, докато колелата на съответната 
ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е 
изключен, лостът за превключване на предавките 
да бъде в неутрално положение, спирачката за 
паркиране – незадействана. Включва се спи-
рачният стенд. След завъртане на ролките се 
задейства спирачната уредба. Спирачната уредба 
се задейства бавно (постепенно), докато стендът 
спре автоматично в момента на блокиране на 
колелата (само на едното колело) или при прех-
върляне на границата на блокиране. Отчита се 
стойността на налягането в спирачните камери 
в момента на блокиране на колелата. След спи-
ране на ролките стендът автоматично изчислява 
показателите за съответната ос, както следва:

• Обща спирачна сила – т. 1.1.2.
• Неравномерност на спирачните сили – 

т. 1.1.2.
Преминава се на следващата ос.
След изпитване на всички оси по описания 

начин се изчислява спирачната ефективност Z 
отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето):

 (F1.i1 + F2.i2 + F3.i3+F4.i4 + Fn.in) . 100
Z = -------------------------------------------------- = ... %,

    Допустимо общо тегло на ППС 

където:  F1, F2, F3, F4 ... Fn са измерените 
в нютони (N) спирачни сили съответно на ос 1, 
2, 3, 4 ... n;

i е корекционен коефициент, изчислява се 
за всяка ос със съответното измерено налягане 
по формулата:

      Ри – 0,4
i = ------------ ,
        Р – 0,4

където: Р (бар) е измереното налягане в спи-
рачните камери (цилиндри), при което е измерена 
спирачната сила на съответната ос;

Ри (бар) е изчислителното налягане за пнев-
матична спирачна уредба.

Стойността на изчислителното налягане Ри 
за различните марки и модели ППС се определя 
от производителя на ППС.

Допустимото общо тегло на ППС се получава 
в нютони (N) след умножаване на допустимата 
максимална маса на ППС (от свидетелство за 
регистрация) по 9,807.

За полуремаркета „допустимото общо тегло“ 
е само тази част от теглото, която се поема от 
осовите агрегати на ППС.

За автокомпозиция се издават две отделни 
разпечатки с крайна оценка на спирачната ефек-
тивност – за влекача и полуремаркето.

2. Спирачна ефективност на спирачна уредба 
за паркиране

2.1. Спирачна ефективност на спирачка за 
паркиране на ППС от всички категории:

2.1.1. Условия за провеждане на изпитването
Условията за провеждане на изпитването са 

аналогични на т. 1.1.1.
2.1.2. Последователност на изпитването:
Изпитването се провежда на оста, на която 

действа спирачката за паркиране. Придвижва се 
превозното средство на стенда, като колелата на 
оста, която ще се проверява, трябва да стъпят 
върху ролките. Двигателят трябва да е изклю-
чен, лостът за превключване на предавките – в 
неутрално положение, и педалът на работна-
та спирачка – отпуснат. В стенда се въвежда 
допустимото общо тегло на ППС. Включва 
се спирачният стенд. Автоматично се отчита 
натоварването върху проверяваната ос. След 
завъртане на ролките се задейства спирачката 
за паркиране.

Спирането се извършва бавно (постепенно), 
докато стендът спре автоматично в момента 
на блокиране на колелата (или блокиране само 
на едното колело). След спиране на ролките 
стендът автоматично изчислява показателите 
за съответната ос, както следва:

• Обща спирачна сила в момента на блоки-
ране на колелата:

F = Fл + Fд,
където: F е общата спирачна сила на съот-

ветната ос, измерена в нютони (N);
Fл и Fд са измерените спирачни сили съ-

ответно на лявото и дясното колело от оста в 
момента на блокиране.

* Неравномерност на спирачните сили:
                    (Fл – Fд) . 100
R = --------------------------------------- = ... %
         По-голямата спирачна сила
* Спирачна ефективност на спирачката за 

паркиране:
         Сума от спирачните сили . 100
Z = --------------------------------------------- = ... %
       Допустимо общо тегло на ППС 
* Критерий за изправността на спирачката 

за паркиране на седлови колесен влекач с пнев-
матично окачване в ненатоварено състояние 
(соло-режим) и на полуремарке с пневматично 
окачване в ненатоварено състояние може да бъде 
и преминаването на границата на блокиране.

2.2. Спирачна ефективност на спирачна уредба 
за паркиране на състав от ППС (МПС и ремарке 
(полуремарке)

Изпитването на спирачката за паркиране на 
състав от ППС е аналогично като в т. 1 с тази 
разлика, че се измерват и спирачните сили на 
осите, измерени в нютони (N), от ремаркето или 
полуремаркето, на които действа спирачката за 
паркиране.

На стенда се задава допустимото общо тегло 
на състава. В този случай спирачната ефективност 
е отношението на сумата от спирачните сили, 
измерени на МПС, и спирачните сили, измерени 
на ремаркето (полуремаркето), към допустимото 
общо тегло на състава:

      Сума от спирачните сили . 100
Z = ---------------------------------------------- = ... %
    Допустимо общо тегло на състава 
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Допустимото общо тегло на състава от ППС 
се получава в нютони (N) след умножаване на 
сумата от допустимите максимални маси на 
ППС, участващи в състава (от свидетелство за 
регистрация) по 9,807.

ІІІ. Вредно въздействие
А. Проверка на съдържанието на въглероден 

оксид (СО) в отработилите газове на моторни 
превозни средства с двигатели с принудително 
възпламеняване на работната смес (бензинови 
двигатели)

1. Максимално допустими стойности на еми-
сии на отработилите газове за моторни превозни 
средства с двигатели с принудително възпламе-
няване на работната смес (бензинови двигатели). 

1.1. Максимално допустими стойности на 
въглероден оксид (CO)

1.1.1. Максимално допустимите стойности 
се определят от производителя на моторното 
превозно средство и се посочват в техническите 
му характеристики (част I, позиция V от свиде-
телството за регистрация).

1.1.2. При липса на такава информация макси-
мално допустимите стойности са, както следва:

1.1.2.1. Моторни превозни средства без сис-
тема за контрол на емисиите (без каталитични 
неутрализатори):

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация преди 1 октомври 1986 г. – съдържание 
на СО – 4,5 % обемни;

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация след  1 октомври 1986 г. – съдържание 
на СО – 3,5 % обемни.

1.1.2.2. Моторни превозни средства със система 
за контрол на емисиите:

1.1.2.2.1. При работа на двигателя на празен 
ход с минимална честота на въртене:

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация преди 1 юли 2002 г. – съдържание на 
СО – 0,5 % обемни;

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация след 1 юли 2002 г. – съдържание на 
СО – 0,3 % обемни.

1.1.2.2.2. При работа на двигателя на празен 
ход с повишена честота на въртене най-малко 
2000 min-1.

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация преди 1 юли 2002 г. – съдържание на 
СО – 0,3 % обемни;

 – за МПС, регистрирани или пуснати в екс-
плоатация след 1 юли 2002 г. – съдържание на 
СО – 0,2 % обемни.

1.2. Стойности на въздушно отношение λ 
(ламбда)

1.2.1. Въздушното отношение λ се измерва при 
работа на двигателя на празен ход с повишена 
честота на въртене най-малко 2000 min-1.

1.2.2. Измерените стойности трябва да са  в 
границите 0,97 – 1,03.

2. Проверка на съдържанието на въглероден 
оксид (СО) в отработилите газове на моторни 
превозни средства с двигатели с принудително 
възпламеняване на работната смес (бензинови 
двигатели)

Съдържанието на въглероден оксид (СО) в 
отработилите газове на моторни превозни сред-
ства с двигатели с принудително възпламеняване 
на работната смес се измерва при работа на 
двигателя с бензин.

2.1. Подготовка на превозното средство:
2.1.1. Превозните средства трябва да се про-

веряват при пълна техническа изправност на 
двигателя.

2.1.2. Температурата на маслото в двигате-
ля трябва да бъде не по-ниска от 80 °C или от 
нормалната работна температура, определена от 
производителя, ако тя е по-ниска. 

2.1.3. Всички допълнителни принадлежности 
и оборудване, чието функциониране може да 
измени честотата на въртене на двигателя при 
работа на празен ход, трябва да бъдат изключени.

2.1.4. Предният край на сондата за вземане 
на проби трябва да се разположи на не по-мал-
ко от 300 mm навътре  в изпускателната тръба. 
Ако изпускателната уредба не позволява това, се 
прави удължение на изпускателната тръба, като 
се осигурява херметичността на свързването на 
тръбата с удължението.

2.1.5. При изпускателна уредба с разклонени 
изпускателни тръби те се свързват в един изход, 
когато няма указания срещу това от производи-
теля на моторното превозно средство. Когато е 
невъзможно да се свържат изходите, измервани-
ята се извършват за всяка изпускателна тръба 
поотделно. За резултат от измерването се приема 
средноаритметичната от измерените стойности.

2.1.6. Във всички случаи използваните адап-
тори не трябва да влияят върху работата на 
двигателя.

2.1.7. По време на измерванията отворът за 
маслоизмервателната пръчка трябва да бъде 
запушен.

2.1.8. Устройството за пускане на студен дви-
гател трябва да е изключено.

2.2. Методика на измерването
2.2.1. Моторни превозни средства без система 

за контрол на емисиите на отработените газове
Визуална проверка на изпускателната уредба с 

цел да се провери, че няма утечки. Към двигателя 
се свързват оборотомер и датчик (възприемател) 
за измерване на температурата. Установява се 
минимална честота на въртене на празен ход на 
двигателя. Предният край на сондата за вземане 
на проби се вкарва в изпускателната тръба или 
в удължението на дълбочина не по-малко от 
300 mm. Измерва се съдържанието на СО през 
време, достатъчно за получаване на минималната 
и максималната стойност, но не повече от 30 s. 
Резултатите се отпечатват.

2.2.2. Моторни превозни средства със система 
за контрол на емисиите на отработените газове

Визуална проверка на изпускателната уредба с 
цел да се провери, че няма утечки. Към двигателя 
се свързват оборотомер и термометър. Проверка 
на ефективността на системата за контрол на 
емисиите чрез измерване на стойността на въз-
душното отношение λ (ламбда) и съдържанието 
на СО в отработилите газове в съответствие с 
процедурите, предложени от производителя и 
типово одобрени, или в съответствие със след-
ните процедури:
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2.2.2.1. Измерване при работа на двигателя 
на празен ход (без натоварване) и минимална 
устойчива честота на въртене

Установява се минимална честота на върте-
не на празен ход. Предният край на сондата за 
вземане на проби се разполага в изпускателната 
тръба или в удължението на дълбочина не по-
малко от 300 mm. Измерва се съдържанието на 
СО през време, достатъчно за получаване на 
минималната и максималната стойност, но не 
повече от 30 s. Резултатите се отпечатват.

2.2.2.2. Измерване при работа на двигателя 
на празен ход (без натоварване) и честота на 
въртене най-малко 2000 min-1

Установява се честота на въртене на празен 
ход най-малко 2000 min-1. Предният край на сондата 
за вземане на проби се разполага в изпускател-
ната тръба или в удължението на дълбочина не 
по-малко от 300 mm. Измерва се съдържанието 
на СО и стойността на въздушното отношение 
λ (ламбда) през време, достатъчно за получаване 
на минималните и максималните им стойности, 
но не повече от 120 s. Резултатите се отпечатват.

Б. Измерване на коефициента на поглъщане 
на светлината за моторни превозни средства с 
двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на 
работната смес (дизелови двигатели)

1. Допустимите максимални стойности на 
коефициента на поглъщане на светлината за 
моторни превозни средства с двигатели със са-
мозапалване (възпламеняване чрез сгъстяване) 
на работната смес (дизелови двигатели). 

Максимално допустимите стойности на кое-
фициента на поглъщане на светлината се опре-
делят от производителя на моторното превозно 
средство и се посочват в техническите му харак-
теристики (част I, позиция V от свидетелството 
за регистрация).

При липса на такава информация максимално 
допустимите стойности са, както следва:

1. За МПС с двигатели с атмосферно пълнене 
(без компресор) – 2,5 m-1

2. За МПС с двигатели с принудително пъл-
нене (с компресор) – 3,0 m-1

3. За МПС с двигатели Евро 4, с двигатели 
Евро 5, с двигатели, щадящи околната среда 
(EEV), и с двигатели от одобрен тип съгласно 
граничните стойности за вредни емисии, посочени 
в последващите изменения на Директива 2005/55/
ЕО или на Директива 70/220/ЕИО, така както 
тя е изменена с Директива 98/69/ЕО – 1,5 m-1.

Моторни превозни средства, регистрирани или 
пуснати в експлоатация преди 1 януари 1980 г., 
се освобождават от тези изисквания.

2. Измерване на коефициента на поглъщане на 
светлината на отработилите газове на моторни 
превозни средства с двигатели със запалване 
чрез сгъстяване  на работната смес (дизелови 
двигатели)

2.1. Условия за извършване на измерването:
2.1.1. Коефициентът на поглъщане на светли-

ната се измерва в m-1 при режим на свободно 
ускоряване (без натоварване), от режим на работа 
на двигателя на празен ход до режим на осигу-
ряване максимален дебит на гориво, максимална 
честота на въртене на двигателя и последващо 
задействане на регулатора на оборотите.

2.1.2. Горивната камера трябва да е неохладе-
на или замърсена в резултат на продължителна 
работа в режим на празен ход, предшестващ 
изпитването.

2.1.3. Лостът на предавателната кутия се 
поставя в неутрално положение и се включва 
съединителят.

2.2. Подготовка на превозното средство:
2.2.1. Превозните средства трябва да се про-

веряват при пълна техническа изправност на 
двигателя.

2.2.2. Температурата на маслото в двигателя 
трябва да е не по-ниска от 80 °С или от нор-
малната работна температура, определена от 
производителя, ако тя е по-ниска. 

2.2.3. Не трябва да има пропуски на отработи-
ли газове през съединенията на изпускателната 
уредба. Проверката се извършва визуално при 
работа на двигателя на празен ход. 

2.2.4. Когато е необходимо, към изпускателната 
система се монтира допълнителна изпускателна 
тръба или събирателен колектор.

2.2.5. Когато се използва допълнителна изпус-
кателна тръба, при свързването є с изпускателната 
уредба трябва да не се допуска преминаване на 
газове през него.

2.2.6. При разклонена изпускателна уредба 
изпускателните тръби се свързват в един изход, 
когато няма указания срещу това от произво-
дителя на моторното превозно средство. При 
невъзможност  да се свържат изходите измер-
ванията се извършват за всяка изпускателна 
тръба поотделно. За резултат от измерването 
се приема средноаритметичната от измерените 
стойности, ако те не се различават помежду си 
с повече от 0,15 m-1.

2.2.7. Във всички случаи използваните адап-
тори не трябва да влияят върху работата на 
двигателя.

2.2.8. Изпускателната уредба трябва да се 
прочисти с най-малко три цикъла на свободно 
ускоряване или чрез подобен метод.

2.2.9. По време на измерванията отворът за 
маслоизмервателната пръчка трябва да бъде 
запушен.

2.2.10. Устройството за пускане на студен 
двигател трябва да е изключено.

2.2.11. Всички допълнителни принадлежности 
и оборудване, чието функциониране може да 
измени честотата на въртене на двигателя при 
работа на празен ход, трябва да бъдат изключени.

2.3. Монтиране и работа с димомер
2.3.1. Димомер, работещ с вземане на проби 

чрез сонда
Отношението на напречното сечение на 

сондата и лицето на напречното сечение на из-
пускателната тръба трябва да не бъде по-малко 
от 0,05. Сондата трябва да представлява тръба с 
отворен край, насочен срещу потока отработили 
газове по оста на изпускателната тръба или на 
допълнителната изпускателна тръба, ако е необ-
ходима такава. Сондата трябва да се разположи 
в сечение, където разпределението на дима е 
приблизително еднородно. 

Тръбите за свързване към димомера трябва да 
бъдат с възможно най-малка дължина. Тръбите 
трябва да са наклонени нагоре спрямо точката 
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за вземане на проби на димомера и трябва да 
нямат остри извивки, в които може да се на-
трупват сажди.

Преди димомера може да се монтира пропус-
кателен клапан за изолиране на уреда от потока 
на отработилите газове в периодите, когато не 
се извършват измервания.

2.3.2. Димомер, работещ в режим на пълен 
поток

Съединенията на тръбите между изпускател-
ната тръба и димомера не трябва да допускат 
проникването на въздух отвън.

Тръбите за свързване към димомера трябва да 
бъдат с възможно най-малка дължина. Тръбите 
трябва да са наклонени нагоре спрямо точката 
за вземане на проби на димомера и трябва да 
нямат остри извивки, в които може да се на-
трупват сажди.

2.4. Методика на измерване
2.4.1. Преди началото на всеки цикъл на сво-

бодно ускоряване двигателят трябва да работи 
в режим на празен ход. За дизелови двигатели 
на тежкотоварни МПС това означава изчакване 
най-малко 10 s след отпускане на педала.

2.4.2. Определя се максимално допустимата 
стойност на коефициента на поглъщане на свет-
лината за конкретния двигател.

2.4.3. Предният край на сондата за вземане 
на проби се вкарва в изпускателната тръба или 
в удължението на дълбочина не по-малко от 
300 mm.

2.4.4. Провеждат се две последователни уско-
рявания на двигателя за проверка на свръхналя-
гането (не повече от 750 mmHg) и температурата 
(не по-малко от 70 °С) в измервателната камера.

2.4.5. При работа на двигателя на празен ход 
с минимална честота на въртене педалът за 
управление на подаването на гориво се натиска 
бързо, но не ударно, до крайно положение. Пе-
далът се задържа в това положение не по-малко 
от 1 s, за да се достигне максимално подаване 
на гориво от помпата. 

2.4.6. По време на всеки цикъл на свободно 
ускоряване двигателят трябва да достигне своята 
максимална честота на въртене на празен ход 
и  включването на регулатора му. За превозни 
средства с автоматична предавателна кутия 
максималната честота на въртене се опреде-
ля от производителя; ако такава информация 
липсва, то двигателят се ускорява до две трети 
от максималната честота на въртене. След това 
педалът се връща в начално положение и се 
изчаква двигателят отново да започне да работи 
с минимална честота на въртене на празен ход 
и показанието на димомера да се установи на 
положението, съответстващо на този режим 
на работа.

2.4.7. В хода на всяко отделно ускоряване 
димомерът автоматично измерва стойностите 
на коефициента на поглъщане на светлината 
и запаметява най-високата устойчива такава, 
както и оборотите на двигателя, при които е 
постигната тя.

2.4.8. Измерените стойности се считат за 
стабилизирани, когато резултатите от чети-
ри последователни измервания се намират в 
рамките на диапазон с широчина 0,25 m-1 и не 

образуват низходяща редица. Не се вземат под 
внимание стойностите, отчетени в процеса на 
работата на двигателя на празен ход между 
отделните ускорявания. Когато средноаритме-
тичната от най-малко трите последно измерени 
стойности е по-малка от допустимата стойност 
на коефициента на поглъщане на светлината, се 
счита, че двигателят отговаря на изискванията 
и изпитването се прекратява.

2.4.9. Когато средноаритметичната от трите 
стойности е по-голяма от допустимата стойност 
на коефициента на поглъщане на светлината, се 
счита, че двигателят не отговаря на изискванията 
и изпитването се прекратява.

Раздел ІІ
Допълнителни проверки

А. Проверка на допълнителните елементи 
на превозни средства от категории М2 и М3 за 
превоз на пътници

1. При проверката на допълнителните еле-
менти се проверяват: 

0.1. Врати
Брой на вратите и изходите
Минималният брой на вратите на автобусите 

да е две:
 – две обслужващи врати, или
 – една обслужваща врата и една аварийна 

врата.
Минималният брой на обслужващите врати 

е, както следва:

Брой 
пътници

Класове 
I и А

Клас II Класове 
III и В

9 – 45 1 1 1

46 – 70 2 1 1

71 – 100 3 2 1

Над 100 4 3 1

 – Минималният брой на обслужващите 
врати във всяка отделна секция на съчленени-
те автобуси е една, с изключение на предната 
секция на съчленен автобус от клас I, където 
този брой е две.

 – Минималният брой на изходите да е такъв, 
че общият брой на изходите във всяко отделение 
да е, както следва:

Брой на пътниците и членовете 
на екипажа за съответното от-

деление

Минимален 
общ брой 

на изходите

1 – 8 2

9 – 16 3

17 – 30 4

31 – 45 5

46 – 60 6

61 – 75 7

76 – 90 8

91 – 110 9

111 – 130 10

над 130 11
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Аварийните люкове се броят като един от 
посочените аварийни изходи.

 – При ръчно отваряне и затваряне на вратите 
се изисква това да се извършва с ръкохватки 
отвътре и отвън. 

 – За класове А и В се допуска ръчно упра-
вление на вратите. 

 – Двойната врата за пътници се брои за две 
врати. 

 – Когато кабината (отделението за водача) 
не е свързана с отделението за пътници, тя 
трябва да има две врати – една от лявата и една 
от дясната страна. Врата от вида „хармоника“ 
с широчина (проходна част) от 650 mm до 1199 
mm се счита за единична.

 – Вратите трябва да се затварят плътно и 
сигурно. При съчленени автобуси се изисква 
наличието на  най-малко две врати в предната 
секция на автобуса.

0.2. Система срещу изпотяване на стъкла и 
за размразяване.

0.3. Вентилационна и отоплителна система.
0.4. Седалки
 – широчина/височина
Размерите на седалките и разстоянията между 

тях са, както следва:

H = 650 mm за класове I, А и В; Н = 680 mm 
за класове II и III.

Н = 400 – 500 mm
 – К = 350 mm за класове I, А и В
 – К = 400 mm за класове II и III
 – минимална широчина на приоритетната 

седалка: 440 mm  
 – Н = 650 mm за клас I, А и В, и Н = 680 mm 

за клас II и III, като замерването се извършва 
при височина на точката 620 mm.

Конструкцията на седалките трябва да бъде 
здрава и сигурно закрепена към пода. Тапицери-
ята на седалките трябва да бъде здрава и чиста.

 – тръбна арматура, ръкохватки и дръжки 
на седалките

Тръбна арматура, ръкохватки и дръжки 
на седалките се изискват само за автобуси от 
класове А, I и II с предвидена площ за стоящи 
пътници. Предпазната арматура пред седалките, 
които се намират зад проходите на стъпалата 
(вратите), трябва да бъде с височина от пода 
над 750 mm.

 – приоритетни седалки
В зависимост от класа на автобуса мини-

малният брой на приоритетните седалки трябва 
да бъде:

 – за класове А и В: 1 бр.;
 – за класове II и III: 2 бр.;
 – за клас I: 4 бр.
Изисква се наличието на обезопасителни 

колани на приоритетните седалки.
 – свободна височина на приоритетната 

седалка
Минималната свободна височина от най-ви-

соката точка на приоритетната седалка трябва 
да е 1300 mm за клас I и А и 900 mm за клас II.

0.5. Вътрешно осветление и устройства за 
показване на местоположението

0.6. Проходи
 – широчина/височина
В зависимост от класа на автобуса широчи-

ната на прохода по дължината на автобуса при 
краката трябва да бъде не по-малка от:

 – за класове В и III: 300 mm;
 – за класове А и II: 350 mm;
 – за клас I: 450 mm.
В зависимост от класа на автобуса височи-

ната на проходната част по дължина на салона 
трябва да е не по-малко от:

 – за класове I, II и III: 1800 mm;
 – за клас В: 1400 mm;
 – за втори етаж: 1700 mm;
 – осигурен против хлъзгане под.
0.7. Стълби и стъпала
Максимално разстояние от пътното платно 

до първото стъпало
В зависимост от класа на автобуса максимал-

ното разстояние от пътното платно до първото 
стъпало трябва да е:

 – за класове А и I: 370 mm;
 – за класове В, II и III: 400 mm;
 – за класове В, II и III с изцяло механично 

окачване: 450 mm.
0.8. Система за комуникация с пътниците
0.9. Надписи
В случай на поставени допълнителни надписи 

и емблеми се изисква разрешение от МВР, като 
номерът на разрешението е записан в позиция 
15 на свидетелството за регистрация.

0.10. Пътниковместимост
 – седящи и стоящи пътници, труднопод-

вижни лица
Информацията за пътниковместимостта се 

взема от свидетелството за регистрация и ако 
действителният брой места съответства на 
записаните в него, със знака „х“ се зачертава 
позиция „да“. Ако превозните средства имат 
оборудване за превоз на трудноподвижни лица, 
това трябва да е отбелязано в позиция „Забе-
лежка“ от свидетелството за регистрация.

0.11. Застраховка „Злополука“
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0.12. Изправност на съчленението (за кл. І)
Проверява се изправността на съчленението 

на автобусите от клас I.
0.13. Изправност на люковете за проветрение
Проверява се изправността на люковете за 

проветрение.
1. Изисквания относно превоз на труднопод-

вижни лица
1.1. Врати, рампи и подемници
Вратата, разположена срещу площадката за 

колички, трябва да бъде с размери минимум 900 
mm x 1400 mm. На височината на ръкохватките 
широчината є може да е 800 mm.

Минималните размери на площта за ин-
валидна, детска или друга количка трябва да 
бъдат 1300 mm x 750 mm.

1.2. Приспособления за обездвижване на 
инвалидните колички

Проверява се изправността на системата за 
обездвижване на инвалидната количка.

Проверява се изправността на ръчното 
задвижване на автоматичната рампа или на 
автоматичния подемник за инвалидни колички.

1.3. Сигнално и специално оборудване
Необходимо е да бъдат обозначени местата 

за инвалиди с табели (знак) „Инвалид“.
Проверява се изправността на осветлението 

на рампата, на подемника за инвалидни колички.
Проверява се изправността на сигнализаци-

ята при повреда на автоматичните устройства 
за задвижване на рампата или на подемника 
за инвалидни колички.

Проверява се изправността на устройството 
за звуков сигнал при спиране и потегляне в 
случай на наличие на незрящи пътници.

Автобусите трябва да имат външно обозна-
чаване, различно от останалите, чрез поставени 
знаци, символизиращи трудноподвижни лица.

Устройствата за сигнализиране на водача от 
мястото за инвалидна количка се разполага в 
близост до мястото за инвалидна количка и на 
височина 700 – 1500 mm от пода.

2. Друго специално оборудване
Проверява се обозначаването на аварийните 

изходи върху стъклата и люковете (ако има та-
кива). Те трябва да са изправни и в близост до 
обозначаването им да има налични аварийни 
чукчета.

Б. Проверка на оборудването на автобус за 
превоз на деца и/или ученици 

1. При проверката на допълнителните еле-
менти се проверяват: 

1.1. Спирачна система
Проверява се за наличие на устройства за 

намаляване на скоростта (хидравлично или 
електрическо – ретардер, интардер и др.) и 
наличие на антиблокираща спирачна система 
(ABS).

1.2. Климатична система
Климатичната система (минимум 15 м3/час 

за всеки пътник) трябва да бъде индивидуал-
но регулируема и функционираща при спрял 
автобус или в автобуса да е налична вентила-
ционна система.

1.3. Отопление
Отоплението да е независимо от двигателя 

с автоматично регулиране на температурата. 
Същото трябва да може да функционира при 
спрял автобус.

1.4. Озвучителна инсталация
Автобусът трябва да бъде оборудван с висо-

коговорител за 8 седалки, микрофон за водача 
и екскурзовода и радиокасетофон или CD.

1.5. Видео
Автобусът да е оборудван с минимум 2 (два) 

монитора.
1.6. Тоалетна с водно или химическо по-

чистване.
1.7. Умивалник
1.8. Сенници
Автобусът да е оборудван с щори или стра-

нични пердета.
1.9. Врати 
Вратите да се управляват дистанционно от 

водача без възможност за отваряне отвътре и 
наличие на минимален брой аварийни изходи 
съобразно класа на автобуса, определен в до-
пълнение 1. 

1.10. Сигнално и специално оборудване
Наличие на бутон за звуков сигнал.
1.11. Опознавателен знак „Деца“
Автобусите, превозващи деца, се обознача-

ват със знак от вътрешната страна на долния 
десен ъгъл на предното стъкло и на долния ляв 
ъгъл на задното стъкло; знакът има формата на 
квадрат с оранжев цвят със страна 400 mm с 
черна крайна ивица с широчина 25 mm и черно 
символично изображение на деца; за леките 
автомобили страната на квадрата е 150 mm, а 
широчината на черната ивица – 10 mm.

В. Извършване на периодичен преглед за 
проверка на техническата изправност на лек 
таксиметров автомобил

1. При проверката на допълнителните еле-
менти се проверяват: 

1.1. Цвят
Съпоставя се действителният цвят на ав-

томобила със записания в свидетелството за 
регистрация. При видимо несъответствие на 
цвета той се сравнява по каталог. Когато в сви-
детелството за регистрация е записан „жълт“ и 
установеният по каталога съвпада с поне един от 
жълтите цветове от него, в картата се отразява 
заключение „да“. Изисква се автомобилът да 
бъде трайно боядисан без облепване с фолио.

1.2. Брой места
Броят на местата се сравнява по свидетел-

ството за регистрация и се отразява в картата, 
като същият не може да надвишава 6+1 места.

1.3. Брой врати
Минималният брой врати трябва да бъде 

четири. 
1.4. Ляво разположение на органите за уп-

равление
Органите за управление да са разположени 

вляво.
1.5. Наличие на допълнително оборудване 

за управление от инвалиди или за учебни цели
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Автомобилът трябва да не е оборудван за 
управление от инвалиди или за учебни цели. 

1.6. Обезопасителни колани
1.7. Паник бутон
Проверява се наличието на:
 – монтиран на достъпно за водача място 

бутон, който при натискане включва инста-
лирана в опознавателния знак „Такси“ елек-
трическа крушка, излъчваща червена мигаща 
светлина; или на

 – система за сигнализация и сигурност, 
предаваща сигнал по радиочестота.

1.8. Закрит багажник
Багажникът трябва да бъде закрит.
1.9. Знак „такси“
Автомобилът се обозначава със знак „такси“, 

светещ през тъмната част на денонощието, на 
който на бял фон с черни букви е изписано 
„такси“. Знакът „такси“ трябва да бъде трайно 
закрепен върху покрива на автомобила или върху 
специално монтирано за целта устройство. Зна-
кът е един и е с размери съгласно приложение 
№ 8 от Наредба № 34 за таксиметров превоз 
на пътници. Не се допуска използването на 
магнитен знак „такси“. 

Допускат се отклонения по отношение на 
формата, общите размери и броя на знака 
„такси“, както следва:

 – за общите размери: от -25 до +50 %;
 – за броя: до 2.
Отклоненията се допускат, когато знакът 

„такси“ е част от интегрирано специално монти-
рано за целта устройство (багажник) от одобрен 
тип, което е преминало успешно изпитвания, 
които доказват, че при експлоатацията му не 
се застрашава безопасността на участниците 
в движението по пътищата.

1.10. Стикери с цените
Стикерите за цените се залепват на види-

мо отвън място, вдясно на предното стъкло 
и в салона на арматурното табло, както и на 
стъклата на двете задни врати. Стикерите са с 
размери 150 x 100 mm на бял фон с черни букви 
с височина на буквите не по-малка от 5 mm и 
височина на цифрите не по-малка от 10 mm, с 
информация за наименование на превозвача, 
цената на един километър пробег по дневна 
тарифа, цената на един километър пробег по 
нощна тарифа, цената на повикване на адрес, 
първоначалната такса и цената за една минута 
престой. Не се допуска използването на маг-
нитни стикери.

1.11. Ленти на вратите
Двуредната лента с шахматно разположени 

квадрати трябва да е отстрани по цялата дъл-
жина на вратите на автомобила, непосредствено 
под линията на стъклата, с бял и черен цвят 
и с размери на квадратите 30 x 30 mm. Не се 
допуска използването на магнитна шахматна 
лента.

1.12. Водоустойчив светлоотразителен сти-
кер (изисква се, когато се извършва преглед за 
годност за първи път)

На предния десен калник и на задната страна 
на автомобила да има трайно залепен водоус-
тойчив, светлоотразителен стикер, защитен с 
холограма по образец съгласно приложение 
№ 10а от Наредба № 34 за таксиметров превоз 
на пътници, с посочен номер на разрешение-
то, издадено от кмета на съответната община, 
валиден за съответната година.

1.13. Надписи на предните врати
Размерът на буквите и цифрите на табелите 

или надписите на наименованието и телефон-
ният номер на превозвача на предните врати 
на автомобила трябва да е не по-малък от 30 
mm. Същите трябва да са трайно закрепени и 
изписани на кирилица.

1.14. Табела „Не работи“
В автомобила трябва да има табела с над-

пис „Не работи“, която отговаря на образеца, 
определен в приложение № 13 от Наредба № 34 
за таксиметров превоз на пътници.

1.15. Таксиметров апарат
Извършва се проверка на монтирания елек-

тронен таксиметров апарат с фискална памет 
за съответствие с одобрен тип. Това се доказва 
с удостоверение за одобрен тип, издадено от 
Държавната агенция по стандартизация и мет-
рология, съгласно Наредба № 35. В картата 
се записват номерът на ЕТАФП, номерът на 
фискалната памет. 

Проверяват се пломбирането, металната 
оплетка на кабелите, свързващи датчика с 
ЕТАФП, и наличието на паспорт на таксиме-
тровия апарат, проверява се съответствието на 
размера на автомобилните гуми с посочените в 
паспорта на таксиметровия апарат и работата 
на светещия индикатор. 

Кабелите, свързващи датчика с ЕТАФП, 
трябва да бъдат надлежно защитени с метална 
оплетка (бронирани) и пломбирани към датчика.

1.16. Паспорт на таксиметровия апарат
Проверява се наличието на паспорта на 

таксиметровия апарат.
1.17. Светещ индикатор
Електронният таксиметров апарат с фис-

кална памет трябва да управлява светлинен 
индикатор, който да се поставя на предното 
стъкло на автомобила. Този индикатор трябва 
да има три хоризонтални светлини:

 – средна – зелена – свети при състояние 
„свободно“; 

 – лява – червена – свети при състояние 
„заето“ и работа с дневна тарифа; 

 – лява и дясна – червени – свети при със-
тояние „заето“ и работа с нощна тарифа.

1.18. Радиотелефон и заверено копие на раз-
решението за използване на радиочестотата

Ако автомобилът е с радиотелефон, се изис-
ква съответното разрешение за използване на 
радиочестота. 

1.19. Други отличителни белези, знаци, над-
писи и емблеми
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В случай на поставени допълнителни надпи-
си и емблеми се изисква разрешение от МВР, 
вписано в позиция 21 на свидетелството за 
регистрация на автомобила.

Раздел ІІІ
Прегледи и проверки на пътни превозни сред-
ства за превоз на определени опасни товари

Всяко комплектовано или доокомплектовано 
превозно средство трябва да бъде подложено 
на първоначален преглед съгласно админи-
стративните разпоредби на Част 9 на ADR, 
за да се провери и потвърди, че отговаря на 
съответните технически изисквания на глави 
9.2 до 9.8.

Първият преглед на влекач, одобрен съглас-
но 9.1.2.2, за теглене на полуремарке, за който 
производителят, негов надлежно упълномощен 
представител или организация, призната от 
компетентния орган, са издали декларация за 
съответствие с изискванията на глава 9.2, може 
да бъде отложен.

Валидността на удостоверението за одобре-
ние изтича не по-късно от една година след 
датата на техническия преглед на превозното 
средство, предшестващ издаването на удостове-
рението. Следващият срок на одобрение трябва 
да е свързан с последната номинална дата на 
изтичане на срока, ако техническият преглед 
се извърши в рамките на един месец преди или 
след тази дата. Тази разпоредба не означава, че 
при цистерни, които подлежат на задължителен 
периодичен преглед, изпитванията за херме-
тичност (непропускливост), изпитванията на 
хидравлично налягане или вътрешния оглед 
на цистерните трябва да се извършват на ин-
тервали, по-кратки от интервалите, посочени 
в глави 6.8 и 6.9 от ADR.

Превозните средства EX/II, EX/III, FL, OX 
и AT и мобилните единици MEMU следва да 
преминават през годишен технически преглед, 
за да се гарантира, че те отговарят на съответ-
ните изисквания на Част 9 на ADR и на общите 
изисквания за безопасност (относно спирачки, 
светлини и т.н.), които са в сила.

Периодични проверки на цистерни за течни 
и твърди насипни товари се извършват в съот-
ветствие с глави 6.7 – 6.10 от ADR. 

Периодичните проверки с хидравлично на-
лягане и на херметичност се извършват както 
за цистерната като цяло, така и за всяка нейна 
камера поотделно. Тези проверки и проверките 
на експлоатационното оборудване се извършват 
съгласно точки 5.6, 5.8 и 5.10 на БДС EN 12 
972 и раздели 6.7.2.19, 6.8.2.4, 6.9.5 и 6.10.4 от 
ADR. В тези случаи са в сила и специалните 
изисквания, които се отнасят до типа цистерна, 
до превозвания товар, до периодичността на 
прегледите, до маркировката на цистерните и др.

Изискванията, отнасящи се за автоцистерни, 
демонтируеми цистерни и батерии от всички 
класове и касаещи устойчивост, защита на гор-
ните фитинги при преобръщане, разположение 
на елементите на оборудването, конструкцията 

на корпуса, херметичността на оборудването, 
конструкцията, разположението и броя на зат-
варящите устройства, предпазните капачки, 
устройствата за управление на вътрешните 
вентили, отворите за почистване, фланците и 
други се проверяват чрез външен и вътрешен 
оглед, функционална проверка, проверка за 
определяне височината на центъра на тежестта 
(когато има съмнение за липса на устойчивост) 
и като правило проверка за херметичност и 
хидравлична проверка и всички маркировки 
и табели. 

Демонтируемите елементи от оборудването, 
подлежащи на проверка и регулиране (пред-
пазни клапани, вентили и др.), се регулират и 
проверяват на стенд.

Цистерните за превоз на бензини се про-
веряват за съответствие с изискванията на 
приложение IV от Директива 94/63/ЕО, така 
както е последно изменена с Регламент (ЕО) 
№ 1137/2008.

Цистерните за превоз на газове от клас 2 
по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 
1790 от ADR се проверяват за наличие на сер-
тификат за извършен периодичен преглед на 
транспортируемото оборудване под налягане 
съгласно Наредба за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на  транспортируемо 
оборудване под налягане.

Извънредните прегледи и проверки на цис-
терните и експлоатационното оборудване се из-
вършват при спазване на EN 12 972 – „Цистерни 
за транспорт на опасни товари – Изпитване, 
проверка и маркировка на метални цистерни“.

В случай, че ППС с издадено удостоверение 
за годност за превоз на опасни товари бъде 
подложено на ремонт вследствие на пътнотранс-
портно произшествие, дефектирали агрегати, 
които касаят елементите от оборудването му 
по Част 9, същото задължително се подлага на 
извънреден преглед.

Ремонтни дейности по цистерни се допускат 
да бъдат извършвани само от оторизирани от 
производителя им или от компетентните органи 
сервизи. Копие от документацията по ремонта 
се прилага към протокола за годност на пътно 
превозно средство за превоз на опасни товари 
по шосе.

По време на извънредните прегледи и про-
верки на цистерните се извършват ултразвукова 
дебелометрия, визуален контрол; капилярен 
или магнито-прахов контрол. Тези изисквания 
се отнасят за: 

 – цистерна, одобрена за превоз на опасни 
товари, но подложена на ремонт (включващ 
заваръчни дейности и др.) вследствие на път-
нотранспортно произшествие, дефектирали 
елементи на оборудването или допълнително 
монтиране на такива;

 – цистерна, която е имала одобрение за 
превоз на опасни товари, но не е била експло-
атирана повече от 3 години;
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 – цистерна, одобрена за превоз на опасни 
товари, но нейната продължителност на екс-
плоатация надхвърля 20 години от датата на 
въвеждане в експлоатация. 

Изменение в конструкцията на ППС, вклю-
чително дооборудването с ABS и/или забавител 
на скоростта, на превозни средства за превоз 
на опасни товари, се извършва съгласно из-
искванията на наредбата по чл. 146 от Закона 
за движението по пътищата. Изменение в 
конструкцията на цистерна не се допуска без 
разрешение на компетентните органи.

Прегледът за годност започва само след 
представяне на типово одобрение по смисъ-
ла на т. 9.1.2.2 от ADR или друг документ от 
фирмата производител или неин официален 
представител. Този документ е с конкретен 
идентификационен номер на превозното сред-
ство (VIN/рама) и удостоверява, че превозното 
средство е одобрено и допуснато до експлоата-
ция за превоз на определени опасни товари в 
съответствие с т. 9.1.2.2 от ADR. За превозно 
средство с надстройка е необходим и документ 
за одобрение типа на надстройката – фургон, 
цистерна, батерия и съд (ако има такъв) и др.

Прегледът за годност се извършва в зависи-
мост от предназначението на ППС EX/II, EX/
III, FL, OX, AT и MEMUs – в съответствие с 
Част 9 на ADR.

1. Описание на ППС се прави по ADR и 
същото се определя съгласно EX/II, EX/III, 
FL, OX, AT и MEMUs.

2. Ефективност на забавителя
При първия технически преглед на ППС се 

изисква декларация от производителя за дейст-
вието на спирачката забавител (ако се изисква). 
Ефективността на забавителя съгласно 9.2.3.1.2 
се нанася в протокола за годност на ППС за 
превоз на опасни товари по шосе. 

3. Електрообзавеждане 
3.1. Проводници (без EX/II) 
Размерът на проводниците трябва да е дос-

татъчно голям, за да се избегне прегряване. 
Проводниците трябва да са с подходяща изо-
лация. Всички вериги трябва да са защитени 
чрез стопяеми предпазители или автоматични 
прекъсвачи (когато се изисква). Кабелите тряб-
ва да бъдат здраво закрепени и разположени 
по такъв начин, че проводниците да са дос-
татъчно защитени от механични и термични 
напрежения.

3.2. Главен прекъсвач (за ЕХ/III, FL) 
Прекъсвачът за изключване на електричес-

ките вериги трябва да е разположен възможно 
най-близо до акумулатора. Ако се използва едно-
полюсен прекъсвач, той трябва да е разположен 
към проводника за подаване на захранване, а 
не към проводника за заземяване В кабината 
на водача трябва да е инсталирано контролно 
устройство за управление, улесняващо функци-
ите на прекъсвача за изключване и включване 
отново. То трябва да е лесно достъпно за водача 
и да е с характерно обозначение. Трябва да е 
защитено против задействане по невнимание: 

или чрез добавяне на защитен капак, или да 
е такова, че да се задейства с две движения, 
или да е защитено по друг подходящ начин. 
Може да се монтират допълнителни контролни 
устройства, при условие че имат характерно 
обозначение и са защитени от задействане 
по невнимание. Ако контролното устройство/
устройства се задейства/т чрез електричество, 
неговите/техните вериги следва да отговарят 
на изискванията на 9.2.2.5 на Част 9 на ADR. 
Прекъсвачът трябва да има кутия със степен 
на защита IP 65 съгласно стандарт IEC 529. 
Кабелните връзки на прекъсвача трябва да 
имат степен на защита IP 54. Това обаче не се 
изисква, ако тези връзки са затворени в кожух, 
който може да бъде кутията на акумулатора. В 
такъв случай е достатъчно връзките да бъдат 
изолирани против късо съединение, например 
чрез каучукова капачка.

3.3. Акумулатори (за ЕХ/III, FL)
Клемите на акумулатора трябва да са 

електрически изолирани или да са закрити от 
изолиращия капак на акумулаторната кутия. В 
случай че акумулаторите не са разположени под 
капака на двигателя, те трябва да са поставени 
в проветряваща се кутия.

3.4. Тахограф
Частите на електрическата инсталация, 

включително и проводниците, които трябва 
да останат захранени, когато главният пре-
късвач на акумулатора е изключен, трябва да 
бъдат подходящи за употреба в опасна среда. 
Това оборудване трябва да отговаря на общите 
изисквания на IEC 60079, части 0 и 14 и на 
приложимите допълнителни изисквания от IEC 
60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 или 18.

3.5. Електрообзавеждане зад кабината (за 
ЕХ, FL)

Цялата инсталация трябва да е така про-
ектирана, конструирана и защитена, че при 
нормални условия на използване на превозните 
средства да не може да предизвика запалване 
или късо съединение и тези рискове да могат 
да се сведат до минимум в случай на удар или 
деформация.

4. Спирачна система
4.1. Антиблокираща спирачна система
Изисква се за превозни средства с пър-

воначална регистрация след 30 юни 1993 г. 
по отношение на моторни превозни средства 
(влекачи и твърдо свързани превозни средства) 
с максимална маса над 16 тона, както и за 
ремаркета (например за ремаркета, за полу-
ремаркета или за ремаркета с централна ос) с 
максимална маса над 10 тона. Прилага се за 
моторни превозни средства, конструирани за 
теглене на ремаркета с максимална маса над 
10 тона, с първоначална регистрация след 30 
юни 1995 г. Приложима е за всички превозни 
средства, които са одобрени в съответствие с 
9.1.2 след 30 юни 2001 г., независимо от датата 
на първоначалната им регистрация.
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От 1 януари 2010 г. всички превозни средства 
трябва да отговарят на техническите изисквания 
на Правило № 13 на ИКЕ или на Директива 
71/320/ЕИО (с измененията є), прилагани от 
датата на тяхната първа регистрация или от 
влизането в експлоатация, ако регистрацията 
не е задължителна, или поне на изискванията 
на Правило № 13, серия поправки 06, или Ди-
ректива 71/320/ЕИО съгласно измененията є 
с Директива 91/422/ЕИО.

Ремаркетата (ремаркета, полуремаркета 
и ремаркета с централна ос) трябва да бъдат 
оборудвани с антиблокираща спирачна система 
от категория А. Моторните превозни средства 
трябва да бъдат оборудвани с антиблокираща 
спирачна система от категория 1.

4.2. Спирачка забавител 
Изисква се за МПС с първоначална регис-

трация след 30 юни 1997 г., с максимална маса 
над 16 тона или одобрени да теглят ремарке 
с максимална маса над 10 тона. От 1 януари 
2010 г. всички моторни превозни средства тряб-
ва да отговарят на техническите изисквания 
на Правило № 13 на ИКЕ или на Директива 
71/320/ЕИО с техните изменения, прилагани 
от датата на първата им регистрация, или 
на минимум на техническите изисквания на 
Правило № 13 на ИКЕ, серия изменения 06, 
или Директива 71/320/ЕИО, с измененията, 
въведени към нея чрез Директива 91/422/ЕИО.
Износоустойчивата спирачна система трябва 
да е тип IIA. Превозните средства, оборудвани 
със системи за забавяне на скоростта, които 
излъчват висока температура и са разположени 
зад задната стена на кабината на водача, трябва 
да са съоръжени с термичен екран, който да 
е сигурно закрепен и разположен между тази 
система и цистерната или товара, така че да се 
избегне всякакво, дори локално, нагряване на 
стената на цистерната или на товара.

В допълнение на това термичният екран 
трябва да защитава спирачната система от 
всякакво, даже и случайно, разсипване или 
разлив от товара. Например задоволителна 
може да се счита защита, двойностенен екран.

5. Предпазване от пожар
Прилагат се технически условия в съответ-

ствие с таблицата към 9.2.1.
6. Кабина на водача (за EX, OX)
В случай, че кабината на водача не е изра-

ботена от трудно запалими материали, зад нея 
трябва да се монтира защитна преграда, напра-
вена от метал или друг подходящ материал, със 
същата ширина като ширината на цистерната. 
Всички евентуално съществуващи прозорци в 
задната страна на кабината или в защитната 
преграда трябва да бъдат херметично затворени 
и направени от огнеупорно безопасно стъкло с 
огнеупорни рамки. Освен това между цистер-
ната и кабината или преградата трябва да има 
разстояние не по-малко от 15 cm.

7. Резервоари за гориво (без АТ)

Резервоарите за гориво, предназначени за 
захранване на двигателя на превозното средство, 
трябва да отговарят на следните изисквания:

В случай на евентуално протичане горивото 
следва да се оттича към земята, без да влиза 
в контакт с нагорещени части на превозното 
средство или с товара; резервоарите за гориво, 
съдържащи бензин, трябва да са съоръжени с 
ефективно искрогасително устройство в гър-
ловината или с капачка, която да осигурява 
херметическото затваряне на гърловината

8. Двигател (без АТ)
Двигателят, задвижващ превозното средство, 

трябва да бъде оборудван и разположен така, 
че да се избегне всякаква опасност за товара 
в резултат на загряване или запалване. В слу-
чаите на превозни средства EX/II и EX/III 
конструкцията на двигателя трябва да бъде от 
тип със запалване чрез сгъстяване на работната 
смес (дизелов двигател).

9. Изпускателна система (без АТ)
Ауспуховата система, както и тръбите за от-

работилите газове, трябва да бъде така насочена 
или защитена, че опасността от загряване или 
запалване на товара да е напълно избегната. 
Разположените точно под резервоара за гориво 
(за дизелово гориво) части на ауспуховата сис-
тема трябва да отстоят най-малко на 100 mm 
от него или да са защитени с термичен екран.

10. Отоплителни устройства 
Отоплителите с гориво следва да отгова-

рят на съответните технически изисквания на 
Правило на ИКЕ № 122, с техните изменения, 
или на Директива 2001/56/EО, с измененията 
към нея, в съответствие с датите на приложе-
ние, посочени в тях, и на условия 9.2.4.7.2 до 
9.2.4.7.6, приложими съгласно таблицата в 9.2.1. 
Отоплителите с гориво и пътят на отработилите 
газове към тях трябва да са така проектирани, 
разположени, защитени или покрити, че да се 
предотврати всякаква опасност от загряване 
или подпалване на товара. Това изискване се 
счита за изпълнено, ако резервоарът за гориво 
и системата за отработили газове на устрой-
ството са в съответствие с условия, подобни на 
предписаните по отношение на резервоари за 
гориво и системи за отработили газове в 9.2.4.3 
и съответно 9.2.4.5.

11. Ограничител на скоростта 
Моторните превозни средства (с надстройка 

или влекачи за полуремаркета), чиято макси-
мална маса надхвърля 3,5 тона, трябва да бъдат 
оборудвани с ограничител на скоростта съгласно 
техническите изисквания на Правило № 89  на 
ИКЕ с измененията към тях. Ограничителят 
следва да бъде настроен така, че скоростта да 
не може да надхвърля 90 km/h, като се има 
предвид толерансът на устройството. Това изис-
кване се отнася за МПС, чиято максимална маса 
надвишава 12 тона, първоначално регистрирани 
след 31 декември 1987 г., и за всички МПС с 
максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 
12 тона, регистрирани след 31 декември 2007 г.
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12. Прикачно устройство за ремарке (за ЕХ) 
Тегличите за ремаркетата следва да отговарят 

на техническите изисквания на Правило № 55 
на ИКЕ или Директива 94/20/EО, с техните 
изменения, в съответствие с уточнените в тях 
дати на прилагането им.

13. Сигнализиране на ППС
На транспортните единици, превозващи 

опасни товари, трябва да се поставят знаци за 
опасност и оранжеви табели в съответствие с 
глава 5.3.

14. Пожарогасители 
Преносимите пожарогасители трябва да 

са съгласно разпоредбите на 8.1.4 и да имат 
пломба, която да удостоверява, че не са били 
използвани. Освен това те трябва да имат 
маркировка за съответствие с признат от ком-
петентния орган стандарт, както и надпис, 
указващ датата (месеца и годината) на след-
ващата проверка или максимално разрешения 
срок на годност за употреба според това, което 
е по-подходящо. Пожарогасителите трябва да са 
обект на периодични проверки в съответствие 
с одобрените национални стандарти, за да се 
гарантира тяхната безопасност при използване. 
Пожарогасителите трябва да се монтират на 
транспортната единица по такъв начин, че да 
са лесно достъпни за екипажа на превозното 
средство. Монтажът трябва да е направен така, 
че пожарогасителите да са защитени от въз-
действието на атмосферните условия, за да не 
се повлияе тяхната експлоатационна сигурност.

15. Специално оборудване 
По раздела „Специално оборудване“ се 

проверяват наличието, състоянието и съответ-
ствието на изискванията на отделните елементи 
от оборудването съгласно раздел 8.1.5 от ADR.

16. Знак за заземяване (за които се отнася) 
Проверява се наличие на знак за заземяване.
17. Задна защита на неподвижно свързана 

цистерна
Проверява се задната защита на неподвижно 

свързаната цистерна.
18. Съответствие с изискванията на при-

ложение № 3 на Наредба № 16 от 12 август 
1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при съхранение, това-
рене или разтоварване и превоз на бензини 
(приложение IV от Директива 94/63/ЕО, така 
както е последно изменена с Регламент (ЕО) 
№ 1137/2008). Изисква се потвърждение за 
съответствие с изискванията на приложение 
№ 3 на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за 
ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или раз-
товарване и превоз на бензини (приложение IV 
от Директива 94/63/ЕО, така както е последно 
изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008) на 
превозни средства за превоз на бензини.

Проверките по позициите от приложение, за 
които няма конкретни указания, се извършват 
съгласно глава 9 от ADR.

Приложение № 6 
към чл. 34, ал. 1

№ на сертификата: ………………..

Сертификат за техническа изправност на 
товарни автомобили и ремаркета 1

Регистрационен номер: 

№ на сертификата за съответствие: 

Марка и тип на превозното средство 2: 

Идентификационен номер на ПС (VIN):

Двигател тип/номер 3:
[наименование(ия) и адрес на предприятието и/или 

администрацията]

В качеството си на организация или дру-
жество, избрано от и под наблюдението на 
държавата на регистрация, както е заложено 
в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или в 
консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.Е.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. 
(TRANS/WP.1/2001/25) или така, както е по-
следно изменено, или в Директива 96/96/ЕО, 
изменена с Директива 2003/27/ЕО, или така, 
както е последно изменена, 

Удостоверява с настоящото, че превозното 
средство, споменато по-горе, отговаря на изис-
кванията за техническа изправност, дадени в 
текста по-долу, в който са включени най-малко 
следните задължителни контролни точки:
 Спирачни уредби (включително антибло-
киращи системи, съответстващи на ремаркето, 
и обратно)
 Кормилно колело3 и устройства за уп-
равление
 Видимост
 Светлини, светоотражатели и електри-
ческо оборудване
 Оси, колела, гуми и окачване (включи-
телно дълбочина на протектора на гумите)
 Шаси и принадлежности към шасито 
(задно нискоразположено защитно устройство 
и странична защита)
 Друго оборудване, включително:
  Авариен триъгълник3

  Тахограф (наличие и цялост на
  печатите)3

  Ограничител на скоростта3

 Коефициент за поглъщаемост 3,4

 Място Дата Подпис и печат
Бележка. Следващ сертификат за преглед преди 
(дата)5:

1. Включително полуремаркета.
2. Тип на ремаркето (полуремаркето), ако става
 дума за ремарке (полуремарке).
3. Не се попълва за ремарке (полуремарке).
4. В съответствие с Правило № 24 на ИКЕ/ООН 
 серия поправки 03, или така, както е последно
 изменено, или с Директива 72/306/ЕИО или 
 така, както е последно изменена.
5. 12 месеца след датата на прегледа и най-късно
 преди края на същия месец.
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Приложение № 7 
към чл. 38, ал. 1 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС
Част І, буква А

Пр. № (номер на разрешението/................................)/.......................... 201 ........... г.

Рег. № ........................................  Идент. № (VIN, рама) .....................................................................

Категория ППС ................  Цвят ...................................        Вид/тип на двигателя ...........................

Дата на първоначална регистрация ...................... г.       Километропоказател (km) .................

Брой места .....................................................................      Допустима максимална маса (kg) ...

Разпределение на допустимата максимална маса по оси (kg): 

Ос 1: ..................  Ос 2: .............   Ос 3: ..............   Ос 4: .............  Ос 5: ................  Ос 6: ................ 

Собственик ...................................................................       ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ......................

                                 (име,  фамилия, фирма)

Адрес на КТП .............................................................................................................................................

При периодичния преглед са установени следните незначителни неизправности:

Знакът за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС е 
издаден на основание проверка и на допълнителните елементи, свързани с предназначението 
на превозните средства. Заключението е, че: 

5 Автобусът е годен за извършване на превоз на пътници (приложение № 9, допълнение 1)
Автобусът е от клас: А В I II III Вярното се зачертава

5 Автобусът е годен за извършване на превоз на деца и ученици (приложение № 9, допълнение 2)

5 Лекият автомобил е годен за таксиметров превоз на пътници (приложение № 9, допълнение 3)

5 ППС отговаря на изискванията за превоз на следните опасни товари: (приложение № 12)

Класове: .................................................................. ООН номера: ..................................................................
Срок за следваща проверка на херметичност и арматура ......................................................................
Срок за следваща проверка на хидравл. проверка, външен и вътрешен оглед .................................

5 ППС отговаря на изискванията за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
(приложение № 6)

Прегледът е извършен на: ............................/.................... г.
Подлежи на преглед на: ............................../...................... г.

Председател на комисията: ................................................................................................. (подпис и печат)                                
Член на комисията: .............................................................................................................. (подпис и печат)                                

 5 Техническата изправност на ППС допуска да се движи по пъти-
  щата, отворени за обществено ползване
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС
Част І, буква Б

Пр. № (номер на разрешението/..................)/......................... 201...... г.

Рег. № ........................................  Идент. № (VIN, рама) .....................................................................

Категория ППС ................  Цвят ...................................        Вид/тип на двигателя ...........................

Дата на първоначална регистрация ...................... г.       Километропоказател (km) .................

Брой места .....................................................................      Допустима максимална маса (kg) ...

Разпределение на допустимата максимална маса по оси (kg): 

Ос 1: ..................  Ос 2: .............   Ос 3: ..............   Ос 4: .............  Ос 5: ................  Ос 6: ................ 

Собственик ......................................................................      ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ......................

                                 (име,  фамилия, фирма)

Адрес на КТП .............................................................................................................................................

5 Поради констатираните технически неизправности се допуска ППС да се придвижи 
до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за 
безопасността на движението

При периодичния преглед са установени следните незначителни неизправности:

При периодичния преглед са установени следните значителни неизправности:

При прегледа е извършена проверка и на допълнителните елементи, свързани с предназначе-
нието на превозното средство. Заключението е, че:

5 Автобусът отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 1 да не

5 Автобусът отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 2 да не

5 Лекият автомобил отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 3 да не

5 ППС  отговаря на изискванията на приложение № 12; 
Класове: ...................................... ООН номера: .....................................................................

да не

5 ППС отговаря на изискванията на приложение № 6 да не

Прегледът е извършен на: .........................../................. г.
До ............../................ г. подлежи на преглед само във връзка с установените неизправности
До ............/....................г. е разрешено придвижване за отстраняване на неизправността и за преми-
наване на ПТП. 

Председател на комисията: ................................................................................................. (подпис и печат)                                
Член на комисията: .............................................................................................................. (подпис и печат)    
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС 
Част І, буква В

Пр. № (номер на разрешението/................)/..............201...... г.

Рег. № ........................................  Идент. № (VIN, рама) .....................................................................

Категория ППС ................  Цвят ...................................        Вид/тип на двигателя ...........................

Дата на първоначална регистрация ...................... г.       Километропоказател (km) .................

Брой места .....................................................................      Допустима максимална маса (kg) ...

Разпределение на допустимата максимална маса по оси (kg): 

Ос 1: ..................  Ос 2: .............   Ос 3: ..............   Ос 4: .............  Ос 5: ................  Ос 6: ................ 

Собственик ...................................................................        ЕГН /БУЛСТАТ/ЕИК ........................

                                 (име,  фамилия, фирма)

Адрес на КТП .............................................................................................................................................

5 Поради констатираните технически неизправности не се допуска ППС да се движи по 
пътищата, отворени за обществено ползване

При периодичния преглед са установени следните незначителни неизправности:

При периодичния преглед са установени следните значителни неизправности:

При периодичния преглед са установени следните опасни неизправности:

При прегледа е извършена проверка и на допълнителните елементи, свързани с предназначе-
нието на превозното средство. Заключението е, че:

5 Автобусът отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 1 да не

5 Автобусът отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 2 да не

5 Лекият автомобил отговаря на изискванията на приложение № 9, допълнение 3 да не

5 ППС  отговаря на изискванията на приложение № 12; 
Класове: . . . . . . . . . . . . . . . .  UN номера: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

да не

5 ППС отговаря на изискванията на Приложение № 6; да не

Прегледът е извършен на:  . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . г.

До . . . . . / . . . . . . . . г. подлежи на преглед само във връзка с установените неизправности.

Председател на комисията: ................................................................................................. (подпис и печат)                                
Член на комисията: .............................................................................................................. (подпис и печат)    



БРОЙ 104  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  111   

лице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
гръб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СЪОБЩЕНИЯТА 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за техническа изправност 

 

Техническата изправност на ППС  
допуска да се движи по пътищата,  
отворени за обществено ползване 

 

Идент. № (VIN, рама) . .. . . . . Рег. № . . . . . . . .  

Показание на километропоказателя . . . . . . . . . .  

КТП № . . . . . . . / . . . . .  г.  гр. . . . . . . . . . . . 

Адрес на КТП . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Знак за преминат периодичен преглед № . . . . . .  

Техническият преглед е извършен на  . . . /. . . г.  

Подлежи на технически преглед на  . . . . /. . . г.  

Председател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                (име, фамилия, подпис) 

Приложение № 8 
към чл. 38, ал. 3

Лице 

 
гръб 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СЪОБЩЕНИЯТА 
 

Удостоверение № ............................. 
за преминат допълнителен преглед 
за проверка на оборудването на автобус 
за превоз на деца и/или ученици 

 
специализиран   случаен 
превоз   превоз 

 
2. Регистрационен номер:         ................................................ 
3. Автобусът е от клас:            ................................................ 
4. Брой места за сядане:           ................................................ 
5. Дата на прегледа:            ................................................ 
6. Дата на следващия преглед: ................................................ 
7. Разрешение  № на КТП:         ............................................... 
8. Фамилия, подпис и печат на 
техническия специалист:       ................................................ 

9. Фамилия, подпис и печат на 
председателя:            ................................................ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС 
Част ІІ

Лице

Гръб

Гръб
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Приложение № 9 
към чл. 43, ал. 1, т. 4

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕН ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКА  
ИЗПРАВНОСТ НА ППС

№                                                             /................... 201...... г.
(номер на разрешението/пореден номер за линията)

Начало на прегледа  . . . . . . . . (час, мин.)

Рег. № .................  Идент. № (VIN, рама) .......................    Двигател № .............................. 
Категория ППС ....................   Цвят .................................             Вид/тип на двигателя: .................
Дата на първоначална регистрация ................................             Километропоказател: ........... km
Собственик ............................................................................      ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ..................
                   (име, презиме, фамилия, фирма)
Лице, представило ППС за преглед: ..............................            ЕГН. ............................/.....................
                                               (име, фамилия)                                                  (подпис)

0. Идентификация на ППС

0.1. НЕ Табели с регистрационен номер ДА

0.2. НЕ Идентификационен номер ДА

0.3. НЕ Валидна застраховка „ГО“ ДА

0.4 НЕ Данни от свидетелство за регистрация ДА

0.5. НЕ Платен данък за ППС ДА

1.  Оборудване на спирачната уредба 

1.1. НЕ Механично състояние и функциониране ДА

1.2. НЕ Полезно действие и ефективност на работната спирачка ДА

1.3. НЕ Полезно действие и ефективност на резервна (аварийна) спирачка (ако представлява 
отделна система)

ДА

1.4. НЕ Полезно действие и ефективност на спирачката за паркиране ДА

1.5. НЕ Полезно действие на износоустойчивата спирачна система ДА

1.6. НЕ Антиблокираща спирачна система (ABS) ДА

1.7. НЕ Електронна спирачна система (EBS) ДА

2. Кормилно управление 

2.1. НЕ Механично състояние ДА

2.2. НЕ Устройство за управление и кормилна колона ДА

2.3. НЕ Хлабина в кормилното задвижване ДА

2.5. НЕ Въртяща опора за управляемата ос на ремарке ДА

2.6. НЕ Електронно усилване на управлението (EPS) ДА

3. Видимост

3.1. НЕ Поле на видимост ДА

3.2. НЕ Състояние на стъклата ДА

3.3. НЕ Огледала за виждане назад  или устройства за непряко виждане ДА

3.4. НЕ Устройства за почистване на предното стъкло ДА

3.5. НЕ Устройство за измиване на стъклата ДА

3.6. НЕ Система срещу изпотяване на стъклата ДА

4. Светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване 

4.1. НЕ Предни фарове ДА
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4.2. НЕ Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за 
обозначаване на най-външния габарит

ДА

4.3. НЕ Стоп-светлини ДА

4.4. НЕ Пътепоказатели и аварийни светлини ДА

4.5. НЕ Предни и задни фарове за мъгла ДА

4.6. НЕ Фарове за заден ход ДА

4.7. НЕ Осветител на задния рег. номер ДА

4.8. НЕ Задни светлоотражатели, странични светлоотражатели и опознавателни знаци ДА

4.9. НЕ Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване ДА

4.10. НЕ Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуре-
маркето

ДА

4.11. НЕ Електрическа инсталация ДА

4.13. НЕ Акумулаторна(и) батерия(и) ДА

5. Оси, колела, гуми и окачване

5.1. НЕ Оси ДА

5.2. НЕ Колела и гуми ДА

5.3. НЕ Система за окачване ДА

6. Шаси и оборудване, свързано с шасито

6.1. НЕ Шаси или рама и оборудване ДА

6.2. НЕ Кабина и каросерия ДА

6.3. НЕ Уредба на ВНГ/СПГ или водород ДА

7. Друго оборудване

7.1. НЕ Обезопасителни колани/ключалки и системи за обезопасяване ДА

7.2. НЕ Пожарогасител ДА

7.3. НЕ Ключалки и устройство против кражба ДА

7.4. НЕ Предупредителен триъгълник ДА

7.5. НЕ Аптечка ДА

7.6. НЕ Звуково предупредително устройство ДА

7.7. НЕ Устройство за измерване на скоростта ДА

7.8. НЕ Тахограф ДА

7.9. НЕ Устройство за ограничаване на скоростта ДА

7.10. НЕ Километропоказател ДА

7.11. НЕ Електронно управление на стабилността (ESC) ДА

8. Вредно въздействие

8.1. НЕ Шум ДА

8.2. НЕ Емисии от отработили газове ДА

8.3. НЕ Изтичане на експлоатационни течности ДА

5 допуска се ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване
5 допуска се ППС да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите
5 не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване

Прегледът е валиден до: 5 5 5 5 5 5 5 5

Председател на комисията: ......................................  Член на комисията: ..................................

                    (подпис и печат)                   (подпис и печат)
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Допълнение 1 – Карта за допълнителни проверки на превозни средства от категории М2 и М3 за 
превоз на пътници 

Общи изисквания

9.1. Врати              бр. .........

9.1.1 НЕ Врати за слизане и качване ДА

9.1.2 НЕ Аварийни изходи ДА

9.2. НЕ Система срещу изпотяване на стъклата и за размразяване ДА

9.3. НЕ Вентилационна и отоплителна система ДА

9.4. Седалки 

9.4.1 НЕ Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал) ДА

9.4.2 НЕ Седалка на водача (допълнителни изисквания) ДА

9.5. НЕ Вътрешно осветление и устройства за показване на мястото за сядане ДА

9.6. НЕ Проходи, пространство за правостоящи пътници ДА

9.6.1 НЕ Ненадежден под ДА

9.6.2. НЕ Неизправни тръбна арматура, ръкохватки или дръжки ДА

9.6.3 НЕ Несъответствие с изискванията ДА

9.7. НЕ Стълби и стъпала ДА

9.8. НЕ Система за комуникация с пътниците ДА

9.9. НЕ Надписи ДА

9.11. Изисквания относно превоз на трудноподвижни лица

9.11.1 НЕ Врати, рампи и подемници ДА

9.11.2 НЕ Приспособления за обездвижване на инвалидните колички ДА

9.11.3 НЕ Сигнално и специално оборудване ДА

9.12. Друго специално оборудване

НЕ Изправност на съчленението (за кл. І) ДА

НЕ Застраховка „Злополука” ДА

Автобусът е от клас: А В I II III

(вярното се избира)

Заключение: Автобусът е ГОДЕН/НЕГОДЕН за извършване на превоз на пътници.
Председател: ..................................................       Член на комисията: .........................................

                      (подпис и печат)                                                                         (подпис и печат)

Допълнение 2 – Карта за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобус за специали-
зиран и/или случаен превоз на деца и/или ученици

1. НЕ Спирачна система ДА

1.1. НЕ Устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо ДА

1.2. НЕ Антиблокираща спирачна система (ABS) ДА

2. НЕ Климатична система, индивидуално регулируема и функционираща при спрял ав-
тобус или вентилационна система

ДА

3. НЕ Отопление, независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, 
функциониращо при спрял автобус

ДА

4. НЕ Озвучителна инсталация ДА

4.1. НЕ Високоговорители ДА

4.2. НЕ Микрофони за водача и екскурзовода ДА
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4.3. НЕ Радиокасетофон или CD ДА

5. НЕ Видео – минимум с 2 монитора ДА

6. НЕ Тоалетна с водно или химическо почистване ДА

7. НЕ Сенници (щори или странични пердета) ДА

8. НЕ Врати ДА

9. НЕ Сигнално и специално оборудване ДА

10. НЕ Опознавателен знак „деца“ ДА

Заключение: Автобусът е ГОДЕН/НЕГОДЕН за извършване на специализиран и/или случаен превоз 
на деца и/или ученици. 

Председател: ......................................  Член на комисията: ..................................

                    (подпис и печат)                   (подпис и печат)

Допълнение 3 – Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил

1. НЕ Цвят жълт (по система RAL) ДА

2. НЕ Брой места ......... бр. ДА

3. НЕ Брой врати ......... бр. ДА

4. НЕ Ляво разположение на органите за управление ДА

5. Без допълнително оборудване за:

НЕ – управление с учебна цел ДА

НЕ – управление от инвалиди ДА

6. НЕ Обезопасителни колани ДА

7. НЕ Паник-бутон ДА

8. НЕ Закрит багажник ДА

9. НЕ Знак „такси“ (прил. № 8 от Наредба № 34) ДА

10. НЕ Стикери с цените (прил. № 9 от Наредба № 34) ДА

11. НЕ Ленти на вратите (прил. № 10 от Наредба № 34) ДА

12. НЕ Водоустойчив светлоотразителен стикер (прил. № 10а от Наредба № 34) ДА

13. НЕ Трайно закрепена табела или надпис на предните врати (чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Наредба № 34)

ДА

14. НЕ Табела „не работи” ДА

15. НЕ Таксиметров апарат от одобрен тип ДА

– пломбиране и метална оплетка на кабелите, свързващи датчика с ЕТАПФ

16. НЕ Паспорт на таксиметровия апарат ДА

17. НЕ Светлинен индикатор ДА

18. НЕ Радиотелефон и заверено копие за използване на радиочестотата ДА

19. НЕ Други отличителни табели, надписи и емблеми, разрешени с нормативен акт ДА

20. НЕ Застраховка „Злополука“ ДА

Заключение: Лекият автомобил е ГОДЕН/НЕГОДЕН за таксиметров превоз на пътници.

Председател: ......................................  Член на комисията: ..................................

                    (подпис и печат)                   (подпис и печат)
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Приложение № 10 
към чл. 43, ал. 1, т. 4

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕН ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД  
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ТРОЛЕЙБУС  

№                                                                 /.................... 201... г.
                            (номер на разрешението/пореден номер за линията)

                                                                     Начало на прегледа ................ (час, мин.)

Инв. № ...............................  марка .................................   модел ............................................. 

Собственик ........................................................................   ЕГН /БУЛСТАТ/ЕИК...................
                           (име, презиме, фамилия, фирма)

.......................................................................................................................................................................................
(поделение, адрес)

Лице, представило ППС за преглед:......................... ЕГН............................./........................

                                            (име,  фамилия)                                            (подпис)

0. Идентификация на ППС

0.1 НЕ Инвентарен номер ДА

0.2 НЕ Валидна застраховка ГО ДА

0.3 НЕ Платен данък за ППС ДА

1. Външен вид

1.1 НЕ Няма деформации и корозия по кабината и каросерията ДА

1.2 НЕ Изправни капаци  и ключалки ДА

1.3 НЕ Цялост на обзорните стъкла ДА

1.4 НЕ Прозрачност на обзорните стъкла ДА

1.5 НЕ Изправност на стъклочистачките ДА

1.6 НЕ Цялост на огледала за гледане назад ДА

1.7 НЕ Състояние на салона за пътниците – добро ДА

1.8 НЕ Състояние на седалките – добро ДА

1.9 НЕ Наличие на калобрани ДА

1.10 НЕ Автоматично отваряне и затваряне на вратите – изправно ДА

1.11 НЕ Плътно и сигурно затваряне на вратите ДА

2. Светлинни устройства

2.1 НЕ Фарове за дълги светлини – регулирани ДА

2.2 НЕ Фарове за къси светлини – регулирани ДА

2.3 НЕ Изправни габаритни светлини ДА

2.4 НЕ Изправни стоп светлини ДА

2.5 НЕ Изправни пътепоказатели ДА

2.6 НЕ Изправно осветление на салона ДА

2.7 НЕ Изправни индикатори на светлините ДА

3. Спирачна уредба

3.1 НЕ Равномерно спиране на всички колела ДА

3.2 НЕ Изправен регулатор на налягането ДА

3.3 НЕ Изправен главен спирачен кран ДА

3.4 НЕ Херметичност на тръбопроводите на спирачната система ДА
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3.5 НЕ Изправност на компресора и маном. на пневматичната спирачна уредба ДА

3.6 НЕ Изправни спирачни маркучи ДА

3.7 НЕ Изправна електрическа спирачна уредба ДА

3.8 НЕ Изправна аварийна спирачна уредба ДА

4. Кормилна уредба

4.1 НЕ Хлабина в кормилната уредба в допустимите норми ДА

4.2 НЕ Усилие при въртене на кормилното колело в допустимите норми ДА

4.3 НЕ Изправен усилвател на кормилната уредба ДА

4.4 НЕ Изправни кормилни шарнири ДА

4.5 НЕ Изправни кормилни щанги ДА

4.6 НЕ Изправна кормилна кутия ДА

5. Оси, окачване, колела, гуми

5.1 НЕ Изправно закрепване на колелата ДА

5.2 НЕ Изправни ресори (пневматични) ДА

5.3 НЕ Изправни амортисьори ДА

5.4 НЕ Изправни предав. реактивни щанги ДА

5.5 НЕ Изправни джанти ДА

5.6 НЕ Цялост на автомобилните гуми ДА

5.7 НЕ Дълбочина на шарките на протектора в допустимите норми ДА

5.8 НЕ Предните гуми не са вулканизирани или регенерирани ДА

5.9 НЕ Изправни елементи на пневматичното окачване ДА

6. Токоснемателни устройства

6.1 НЕ Изправни прътове на токоснемателните устройства                      ДА

6.2 НЕ Изправни въжета ДА

6.3 НЕ Изправни щангоуловители ДА

6.4 НЕ Изправни шарнири, глави, пружини ДА

6.5 НЕ Изправност на автоматичния прекъсвач – протокол за проверка ДА

7. Съоръженост на тролейбуса

7.1 НЕ Изправен километроп. и скоростомер ДА

7.2 НЕ Заредена аптечка ДА

7.3 НЕ Заредени и изправни пожарогасители ДА

7.4 НЕ Изправна алармена сигнализация ДА

7.5 НЕ Изправен звуков сигнал ДА

7.6 НЕ Изправност на съчленението (мех) ДА

5 допуска се ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване
5 допуска се ППС да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите
5 не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване

Прегледът е валиден до: 5 5 5 5 5 5 5 5

Председател на комисията: ......................................  Член на комисията: ..................................

                    (подпис и печат)                   (подпис и печат)
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Приложение № 11 
към чл. 43, ал. 1, т. 4

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕН ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД  
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ТРАМВАЙ 

№                                                             /.................. 201.......... г.
                     (номер на разрешението/пореден номер за линията)

                                                                Начало на прегледа ................ (час, мин.)

Инв. № ........................................... марка ............................   модел .................................... 

Собственик ........................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ...................
                                (име, презиме, фамилия, фирма)

.......................................................................................................................................................................................
(поделение, адрес)

Лице, представило ППС за преглед: ...................................  ЕГН ........................../.............. 

                                              (име,  фамилия)                                           (подпис)

0. Идентификация на ППС

0.1. НЕ Инвентарен номер ДА

0.2. НЕ Валидна застраховка ГО ДА

0.3. НЕ Платен данък за ППС ДА

1. Външен вид

1.1 НЕ Няма деформации и корозия по каросерията ДА

1.2 НЕ Цялост на обзорните стъкла ДА

1.3 НЕ Прозрачност на обзорните стъкла ДА

1.4 НЕ Изправност на стъклочистачките ДА

1.5 НЕ Цялост на огл. за гледане назад ДА

1.6 НЕ Състояние на салона за пътниците – добро ДА

1.7 НЕ Състояние на седалките – добро ДА

1.8 НЕ Изправност на перфораторите ДА

1.9 НЕ Плътно и сигурно затв. на вратите ДА

1.10 НЕ Автоматично отваряне и затваряне на вратите – изправно ДА

1.11 НЕ Плътно и сигурно затваряне на вратите ДА

2. Светлинни устройства

2.1 НЕ Фарове за дълги светлини – регул. за чешки и немски ТМ ДА

2.2 НЕ Фарове за къси светлини – регулирани ДА

2.3 НЕ Изправни габаритни светлини ДА

2.4 НЕ Изправни стоп-светлини ДА

2.5 НЕ Изправни пътепоказатели ДА

2.6 НЕ Изправно резервно осветление ДА

2.7 НЕ Изправно осветление на салона ДА

2.8 НЕ Изправни индикатори на таблата на чешките и немските трамваи ДА

3. Спирачна уредба

3.1 НЕ Изправна  механична челюстна спирачка за българските трамваи ДА

3.2 НЕ Изправна електромех. диск. спирачка ДА

3.3 НЕ Изправен главен спирачен кран ДА

3.4 НЕ Изправна напорна система и регулатор на въздушното налягане ДА

3.5 НЕ Херметичност на тръбопроводите на спирачната система ДА

3.6 НЕ Изправност на манометрите на пневматичната спир. уредба ДА

3.7 НЕ Изправни спирачни маркучи ДА
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3.8 НЕ Изправна аварийната спирачка/ръчна френ за български и немски трамваи ДА

3.9 НЕ Изправна ел.магнитна спирачна у-ба ДА

3.10 НЕ Изправна спирачна у-ба на ремаркето за немски трамваи ДА

4. Ходова част

4.1 НЕ Изправна рама ДА

4.2 НЕ Изправно ресорно окачване (пружини) ДА

4.3 НЕ Изправно окачване на МРС ДА

4.4 НЕ Изправно моторно окачване ДА

4.5 НЕ Дебелина на бандажа в доп. норми ДА

4.6 НЕ Изправни колооси (реборд в норма) ДА

4.7 НЕ Изправни букси ДА

5. Токовземателно устройство (пантограф)

5.1 НЕ Изправна основа ДА

5.2 НЕ Изправна тръбна конструкция ДА

5.3 НЕ Изправни страници ДА

5.4 НЕ Изправен плъзгач ДА

5.5 НЕ Изправни ел.връзки ДА

5.6 НЕ Изправна изолация ДА

5.7 НЕ Изправни пружини ДА

5.8 НЕ Изправно въже ДА

6. Електрическа система

6.1 НЕ Изправен  гръмоотвод ДА

6.2 НЕ Изправни изолационни пътеки ДА

6.3 НЕ Изправен макс. токов прекъсвач ДА

6.4 НЕ Изправен контролер за български и немски трамваи ДА

6.5 НЕ Изправни педали (бутони) ДА

6.6 НЕ Изправна мотор-генераторна група ДА

6.7 НЕ Изправна мотор-компресорна група ДА

6.8 НЕ Изправно разпределително табло за високо напрежение ДА

6.9 НЕ Изправно арматурно табло за ниско напрежение ДА

6.10 НЕ Изправно разпределително табло за ниско напрежение ДА

6.11 НЕ Изправно отопление на кабината ДА

6.12 НЕ Изправно отопление на салона ДА

7. Съоръженост на трамвая

7.1 НЕ Изправна предпазна скара ДА

7.2 НЕ Изправни пясъчници ДА

7.3 НЕ Изправен и зареден пожарогасител ДА

7.4 НЕ Изправна звукова сигн. за пътници ДА

7.5 НЕ Изправен звуков сигнал ДА

7.6 НЕ Изправност на съчленението ДА

5 допуска се ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване
5 допуска се ППС да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите
5 не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване

Прегледът е валиден до: 5 5 5 5 5 5 5 5

Председател на комисията: ......................................  Член на комисията: ..................................

                                            (подпис и печат)                   (подпис и печат)
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Приложение № 12 
към чл. 43, ал. 3, т. 1

П Р О Т О К О Л
№ ................... от ...............г.

ЗА ГОДНОСТ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ 
НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ

Валиден до: ……………………/………… г.

Търговско наименование на ППС Идентификационен номер на ППС 
(VIN)/№ на рама

Регистрационен № на ППС

   

Име и адрес на превозвача,
ползвателя или собственика

Описание на ППС

ППС съгласно 9.1.1.2 ADR EX/II EX/III FL OX AT MEMU

Спирачка забавител: 5 липсва

5 ефективността съгласно 9.2.3.1.2 от ADR е достатъчна за обща маса 
на транспортната единица от ...... тона

Неподвижно свързана цистерна/батерийно ППС (ако е налице)

Производител Година на производство

Номер на одобряване на типа на 
цистерната/батерийното ППС

Код на цистерната съгласно 
4.3.3.1 или 4.3.4.1 на ADR

Сериен № на производителя на 
цистерната/идентификация на 
елементите на батерийното ПС

Специални разпоредби TC 
и TE съгласно 6.8.4 от ADR 
(ако е приложимо)

 

 

Превозното средство изпълнява/не изпълнява изискванията за превоз на следните опасни товари:

5 При ПС тип EX/II или EX/III  5 товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J

  5 товари от клас 1 с изкл. на група на съвместимост J

5 При неподвижно свързана цистерна/батерийно ППС

 

5 Могат да се превозват само вещества, допуснати съгласно посочения код на цистерната и посоче-
ните  специални разпоредби
5 Могат да се превозват само следните вещества

клас:                                      класификационен код: ……………………………. ООН №:                          

опаковъчна група:               официално превозно наименование...............................................................

...............................................................   ........................................................................................................................

Забележки:

Следваща проверка на цистерната Преходни разпоредби Други

  

Извършил прегледа:

                                              (име, фамилия, подпис, персонален печат)

 

Забележка. Ненужното се зачертава.
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Приложение  
към протокол № …………. – .............

 

Обхват на прегледа на ППС: Година на производство:

1. Типово одобрение 9.1.2.2 

– друг документ/означение ..............................

2. Обща безопасност ……………................

3. Електрообзавеждане 9.2.2 ……………......

– проводници (без EX/II) 9.2.2.2 ……………....

– главен прекъсвач (за EX/III, FL) 9.2.2.3 …………..…..

– акумулатори (за EX, FL) 9.2.2.4 ……………....

– тахограф 9.2.2.5 № протокол

– ел. обзавеждане зад кабината (за EX, FL) 9.2.2.6 ………..……..

4. Оборудване на спирачната уредба 9.2.3 …………....…..

– антиблокираща спирачна система 9.2.3.1.1. ……………

– спирачка забавител 9.2.3.1.2. …………..

5. Предпазване от пожар 9.2.4 …………....…..

– кабина на водача (за OX) 9.2.4.2 ………….…..

– резервоари за гориво (без АТ) 9.2.4.3 ……………...

– двигател (без АТ) 9.2.4.4 ………….…..

– изпускателна система (без АТ) 9.2.4.5 ……….……..

– спирачка забавител 9.2.4.6 …….………..

– отоплителни устройства 9.2.4.7 ……….……..

6. Ограничител на скоростта 9.2.5 № протокол

7. Прикачно у-во за ремарке (за ЕХ) 9.2.6 ………...……..

8. Сигнализиране на ППС 8.1.3 ……...………..

9. Пожарогасители 8.1.4 ……...………..

10. Специално оборудване 8.1.5 …..…………..

11. Външен вид на цистерна …………….............

12. Закрепване на цистерна 9.7.3 ………..……..

13. Маркировка на цистерната 6.8.2.5/6.8.3.5/6.9.6 ……………..

14. Заземяване на ПС (за FL) 9.7.4 ..………..…..

15. Задна защита на неподвижно свързана цистерна 9.7.6 ……….……..
16. Съответствие с изискванията на 
приложение ІV от Директива 94/63/ЕО, 
така както е последно изменена с 
Регламент (ЕО) № 1137/2008 ………….........…..

Забележка. Попълва се с думи „отговаря“/„не отговаря“ констатираното при прегледа, като цифрените 
обозначения са съответните изисквания на Приложение В на ADR.
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Приложение № 13 
към чл. 43, ал. 3, т. 1

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦИСТЕРНА
№ ....................... от .................... г.

 първоначална проверка   периодична проверка   извънредна проверка

Име и адрес на собственика/ползвателя/превозвача 1: ………………..……………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................……

1. ДАННИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:
 автомобил      Регистрационен № на ППС:  ………………..
 полуремарке     Година на производство:  ………………..
 ремарке     Търговско наименование на ППС:  ………………..
      Идентификационен номер на ППС 
      (VIN)/№ на рама:   ..………………

2. ДАННИ ЗА ЦИСТЕРНАТА
 неподв. свързана  цилиндрична  Код на цистерната:   ………………..
 самоносеща   елипсовидна  Номер на одобряване на типа:  ………………..
 демонтируема  куфарообразна Сериен № на производителя 
      на цистерната:    ...……………..
 преносима   батерия-съдове Производител:    ………………..
 с експлозионна устойчивост   Година на производство:  ………………..
 вакуумна     Материал:    ………………..

Брой камери: …… бр. 
Вместимост (в литри):  1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. ……. 6. …….
    7. ……. 8. …….9. ……. 10. ……. 11. ……. 12. …….
    Обща вместимост (в литри):    ………………..

3. ПРЕМИНАТИ ПРОВЕРКИ
 проверка на техническа документация на цистерната 
 външен и вътрешен оглед        дата:  ………………..
 проверка на изправността на експлоатационното оборудване   дата:  ………………..
 хидравлична проверка:   – при налягане …………kPa  дата:  ………………..
 проверка на херметичност:   – при налягане …………kPa  дата:  ………………..
 проверка за съответствие с разпоредбите на приложение ІV от 
Директива 94/63/ЕО, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008  дата:  ………………..

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА
Гореописаната цистерна е проверена за съответствие с изискванията на част 6 от Спогодба ADR и:
 отговаря   не отговаря  на изискванията за превоз на следните опасни товари:  
      Класове:    ……………….............
      Класификационен код:   ……………….............
      ООН №:    ……………….............
      Опаковъчна група:   ……………….............
      Специални разпоредби:   ……………….............

5. СРОК ЗА СЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА
 на херметичност и арматура (клапани, др.):     дата:  ……………….............
 хидравлична проверка, външен и вътрешен оглед:    дата:  ……………….............

6. ИЗВЪРШИЛ ИЗПИТВАНЕТО

………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
(име и фамилия на техническия специалист, подпис и индивидуален печат)

1 Излишното се зачертава.
13312
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-1098 
от 22 ноември 2011 г.

На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за сдружения 
за напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. 
на министъра на земеделието и храните и докладна 
записка № 93-9799 от 22.11.2011 г. от директора на 
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:

1. Откривам процедура за учредяване на сдру-
жение за напояване „Лаки – 2010“, с. Видинци, 
община „Тунджа“, област Ямбол, с предмет на 
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция 
на хидромелиоративната инфраструктура; изграж-
дане на нови напоителни канали и съоръжения; 
доставяне и разпределение на водата за напояване; 
отвеждане на излишната вода от земеделските земи; 
изпълнение на агромелиоративни и агротехниче-
ски мероприятия за подобряване състоянието на 
земеделските земи; рибовъдство и развъждане на 
водоплаващи птици.

2. Територията на сдружението обхваща 364,171 
дка земеделски земи, разположени в землището 
на с. Видинци, община „Тунджа“, област Ямбол, 
и хидромелиоративна инфраструктура – публична 
общинска собственост.

3. Учредителният комитет на сдружението за 
напояване „Лаки – 2010“, с. Видинци, да извърши 
предвидените от закона действия по процедурите 
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения 
за напояване.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам 
на Харизан Тамахкяров – директор на дирекция 
„Хидромелиорации“.

За министър: Цв. Димитров
13433

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН 
ЖИЛИЩЕН ФОНД  

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 4 
от 21 декември 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във 
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ и ре-
шения на общински съвети Управителният съвет 
на НКЖФ реши:

1. Утвърждава числен състав и председатели на 
местни комисии, както следва:

област Благоевград: Община Благоевград с пред-
седател София Венчова Янчева и 5-членен състав;

област Велико Търново: Община Горна Оря-
ховица с председател Деница Иванова Коева и 
5-членен състав;

област Видин: Община Кула с председател 
Царевна Николова Янкулова и 5-членен състав;

област Враца: Община Враца с председател 
Иван Христов Жеков и 9-членен състав;

област Добрич: Община Тервел с председател 
Велина Станчева Трифонова и 5-членен състав;

област Кърджали: Община Кърджали с предсе-
дател Нурджан Мюмюн Юсеин и 9-членен състав; 
Община Момчилград с председател Метин Бейсим 
Ибрям и 5-членен състав; 

област Ловеч: Община Угърчин с председател 
Цветан Борисов Георгиев и 5-членен състав;

област Монтана: Община Монтана с председател 
Крум Георгиев Милетиев и 7-членен състав;

област Пазарджик: Община Велинград с пред-
седател Атанаска Георгиева Хрисчева и 9-членен 
състав;

област Перник: Община Трън с председател 
Станислава Асенова Алексиева и 5-членен състав;

област Плевен: Община Долни Дъбник с пред-
седател Мирослав Цветков Танов и 5-членен състав; 
Община Левски с председател Здравко Тодоров 
Дафинов и 6-членен състав;

област Пловдив: Община Първомай с предсе-
дател Росица Тоскова Генова и 5-членен състав; 
Община Хисаря с председател Видка Минчева 
Кочанкова и 5-членен състав;

област Разград: Община Исперих с председател 
Джанан Мустафа Родоплу и 9-членен състав;

област Смолян: Община Девин с председател 
Елка Василева Станчева и 5-членен състав; Община 
Мадан с председател Фесиха Зюлфиева Юсенагова 
и 5-членен състав;

област София: Община Костинброд с предсе-
дател Данаил Свиленов Милев и 5-членен състав;

област Стара Загора: Община Раднево с пред-
седател Теньо Иванов Диков и 7-членен състав;

област Хасково: Община Ивайловград с предсе-
дател Захаринка Димитрова Янакиева и 7-членен 
състав; Община Свиленград с председател Мария 
Петрова Костадинова и 7-членен състав; Община 
Тополовград с председател Веселин Тодоров Ка-
машиков и 7-членен състав; Община Харманли с 
председател Гено Желев Генов и 7-членен състав;

област Шумен: Община Велики Преслав с 
председател Росица Иванова Василева и 5-членен 
състав; Община Шумен с председател Александър 
Белчев Генчев и 7-членен състав;

област Ямбол: Община Елхово с председател 
Пепа Петрова Кючукова и 7-членен състав.

2. Поименните числени състави на комисиите, 
посочени в решенията на общинските съвети, 
представляват неразделна част от решението на 
Управителния съвет.

3. Новоутвърдените местни комисии действат 
през мандата на предложилия ги общински съвет.

Председател: М. Тотева
13441

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ  
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3233-П 
от 12 декември 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 4 и 7, чл. 22г, ал. 3 
ЗПСК, чл. 5, т. 16, чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 20, ал. 1, 
т. 3 от Устройствения правилник на Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол във 
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връзка с протокол № РД-21-202 от 08.12.2011 г. 
на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма и в съответствие с протоколно решение 
№ 1383 от 12.12.2011 г. на Изпълнителния съвет 
Агенцията за приватизация и следприватизационен 
контрол изменя и допълва Решение № 3221-П от 
03.05.2011 г. (ДВ, бр. 38 от 2011 г.), както следва: 

Текстът на Решение № 3221-П от 03.05.2011 г. 
става точка 1.

Създават се т. 2 и 3 със следното съдържание:
„2. Паричните постъпления от продажба на 

пакет от 51 612 бр. акции с номинална стойност 
10 лв. всяка една, представляващи 33 % от капитала 
на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, 
Пловдив, и пакет от 62 106 бр. акции с номинална 
стойност 10 лв. всяка една, представляващи 33 % 
от капитала на „ЕВН България Електроснабдя-
ване“ – АД, Пловдив, собственост на „Държавна 
консолидационна компания“ – ЕАД, да бъдат 
преведени по сметка на „Държавна консолида-
ционна компания“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, 
ал. 4 ЗПСК.

3. Направените от АПСК разходи за осъщест-
вяване на приватизационната процедура да бъдат 
заплатени от „Държавна консолидационна компа-
ния“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, ал. 7 ЗПСК.“

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
13397 

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 30 
от 15 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал-
чик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ 
№ 78639.23.112 по кадастралната карта на с. Църква, 
община Балчик, заедно с предвидения начин на 
застрояване и отреждане за „Жм“ (жилищни нужди).

Председател: В. Лучиянов
13442

РЕШЕНИЕ № 31 
от 15 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, 
одобрява ПУП – парцеларен план „Кабелна линия 
20 kV между ТП „Стопанска база – 1“ и ТП „ПС 
Албена – 2“ в землищата на с. Рогачево и с. Об-
рочище, община Балчик.

Председател: В. Лучиянов
13443

РЕШЕНИЕ № 32 
от 15 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, 
одобрява ПУП – парцеларен план „Кабелно трасе 
за захранване на базова станция № 4066 на „Глобул“ 
в ПИ 53120.36.107“ в землището на с. Оброчище, 
община Балчик.

Председател: В. Лучиянов
13444

РЕШЕНИЕ № 34 
от 15 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал-
чик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ 
№ 18160.106.82 по кадастралната карта на с. Гурково, 
община Балчик, заедно с предвидения начин на 
застрояване и отреждане за „Пч“ (ел. подстанция 
СН/110 kV).

Председател: В. Лучиянов
13445

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 16 
от 1 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бо-
журище, одобрява подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на во-
допровод – уличен водопровод по полски път с 
№ 232 по КВС на м. Горни соват, с. Пролеша – от 
осова точка (ОТ) № 18 от кв. 8 до УПИ VІІІ-112, 
ІХ-111 от кв. 17 по плана на кв. Максим Горки, 
гр. Божурище.

Председател: П. Котупанова
13371

РЕШЕНИЕ № 17 
от 1 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божу-
рище, одобрява подобрен устройствен план – пар-
целарен план за елементите на техническата ин-
фраструктура извън границите на урбанизираните 
територии – външно електрозахранване кабелна 
линия 20 kW на имот № 034007 в м. Добър мъж 
по КВС на с. Пожарево. Изпълнението се възлага 
на кмета на общината.

Председател: П. Котупанова
13372

РЕШЕНИЕ № 18 
от 1 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бо-
журище, одобрява подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на во-
допровод – уличен водопровод по полски път с 
№ 021013 и № 021021 по КВС на м. Новините, с. 
Гурмазово, от имот № 015158 до УПИ ІІ-021106, 
кв. 2, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище.

Председател: П. Котупанова
13373

РЕШЕНИЕ № 19 
от 1 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божу-
рище, одобрява проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на 
водопровод – реконструкция на вътрешната водо-
проводна мрежа – III етап – клон 53, с. Хераково, 
община Божурище.

Председател: П. Котупанова
13374
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ОБЩИНА МАДАН

РЕШЕНИЕ № 5 
от 7 декември 2011 г.

На основание § 18, т. 1 от ПЗР на ИК, чл. 16, 
ал. 1 и чл. 31, ал. 1 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 17 
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Мадан, закрива:

1. Кметство Бориново, в състава на което влизат 
населените места с. Печинско и с. Петров дол.

2. Кметство Галище, в състава на което влизат 
населените места м. Уручевска и м. Слънчева.

3. Кметство Ловци, в състава на което влиза 
населеното място с. Чурка.

4. Кметство Митовска, в състава на което вли-
зат населените места с. Високите, с. Враненци и 
с. Арпаджик.

5. Кметство Мъглища.
6. Кметство Равнища.
7. Кметство Буково.
8. Кметство Студена.
9. Кметство Равнил.
10. Кметство Вехтино, в състава на което влиза 

населеното място с. Диралово.
11. Кметство Шаренска.
12. Кметство Лещак, в състава на което влизат 

населените места с. Борика и с. Долие.

Председател: Х. Садъков
13475

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на ос-
нование чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба на 
Иванка Христова Дюлгерска и Райна Христова Стой-
чева с адрес Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 12, 
против Решение № 244 от 16.09.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, с което е одобрен ПУП – ПРЗ 
на „Стопански двор“ – Благоевград, в частта относно 
кв. 1, имот с идентификатор 04279.602.197, за който 
е отреден УПИ ІІ-602.197, 602.518, е образувано адм. 
дело № 936/2011. Делото е насрочено за разглеж-
дане в открито съдебно заседание на 01.02.2012 г. 
в 10 ч., зала 001. Заинтересованите лица могат да 
се конституират като ответници в производството 
пред съда в едномесечен срок от обнародването на 
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване 
на заявление до съда, което трябва да съдържа: 
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв – за българските граждани; 
трите имена и личния номер за чужденец и адреса, 
заявен в съответната администрация, телефон, факс 
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го 
е издал; изявление, че заинтересованото лице же-
лае да бъде конституирано в производството като 
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се 
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи 
качеството на заинтересoвано лице на заявителя. 
Със заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби в 
законоустановения срок. 
13459

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм.д. № 3230 по описа за 2011 г. по жалба на 
Румен Атанасов Аргиров, Недялка Христозова Вел-
кова и Владимир Аргиров Атанасов, и тримата от 
Пловдив, против Заповед № АБ-64 от 9.11.2011 г. 
на кмета на Община Садово, с която е одобрен 
комплексен проект за изменение на ПУП – ПРЗ 
на УПИ VІІІ-851 и Х-580, 880, 890, 893 в кв. 80 
по плана на с. Болярци и образуването на нов 
УПИ VІІІ-580, 880, 890, 893, 851. В едномесечен 
срок от деня на обнародването на съобщението в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да се конституират като ответници в съдебното 
производство чрез подаване на заявление до Ад-
министративния съд – Пловдив, което да съдържа: 
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв – за българските граждани; 
трите имена и личния номер за чужденец и адреса, 
заявен в съответната администрация, телефон, факс 
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номера на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; изявление, че заинтересованото лице 
желае да бъде конституирано в производството като 
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се 
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи 
качеството на заинтересувано лице на заявителя. 
Със заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Административно дело 
№ 3230/2011 е насрочено за 17.02.2012 г. в 9 ч.
13463

Административният съд – Смолян, на основание 
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. 
№ 400/2011, насрочено за 23.01.2012 г. от 14 ч., по 
оспорване от Емил Илиев Димитров, гр. Мадан, на 
Заповед № А-22 от 12.10.2010 г. на кмета на Община 
Мадан, с която е утвърден проект за изменение 
на ПУП – план за регулация в гр. Мадан, като от 
имот с идентификатор 46045.501.249 в кв. 30 се 
обособява самостоятелен урегулиран имот ХХХІХ 
за гаражи. От УПИ-Х за хотел-ресторант в кв. 30 
се обособяват УПИ-ХХХІХ за гаражи и УПИ-Х 
за хотел. В едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да бъдат конституирани като ответници в 
съдебното производство, като подадат заявление 
до Административния съд – Смолян, по номера 
на образуваното адм. дело, което да съдържа: 1. 
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв, за българските граждани; 2. 
трите имена и личния номер за чужденец и адреса, 
заявен в съответната администрация, телефон, факс 
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището и 
последния посочен в съответния регистър адрес на 
управление и електронния му адрес; 4. номер на 
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заяв-
лението да се приложат писмени доказателства, 
удостоверявайки качеството на заявителя като за-
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интересовано лице. Със заявлението е недопустимо 
да се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба. 
13409

Административният съд – Смолян, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм. дело № 437/2011, насрочено за 20.02.2012 г. 
от 14 ч., по оспорване от Юри Асенов Чаушев от 
гр. Девин на Заповед № РД-09-388 от 23.11.2011 г., 
издадена от кмета на Община Девин, по заявление 
от Елисавета Букова, с която е одобрен план за 
регулация в кв. 91 изменение на регулацията в 
УПИ-УП и VIII по плана на гр. Девин и обособя-
ване на пешеходна алея. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да бъдат конституирани като 
ответници в съдебното производство, като подадат 
заявление до Административния съд – Смолян, по 
номера на образуваното административно дело, 
което да съдържа: 1. трите имена и адреса, теле-
фон, факс и електронен адрес, ако има такъв, за 
българските граждани; 2. трите имена и личния 
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната 
администрация, телефон, факс и електронен адрес, 
ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или на-
именованието на юридическото лице, изписани и 
на български език, седалището и последния посо-
чен в съответния регистър адрес на управление и 
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, 
който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. 
изявление, че заинтересованото лице желае да бъде 
конституирано в производството като ответник; 
7. подпис на заявителя. Към заявлението да се 
приложат писмени доказателства, удостоверявайки 
качеството на заявителя като заинтересовано лице. 
Със заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадената жалба.
13410

Административният съд – София област, 7-и 
състав, на основание чл. 145 – 178 АПК, във връзка 
с чл. 215 ЗУТ е образувал адм. дело № 999/2011 
по описа на съда с предмет на оспорване Решение 
№ 2051 от 09.09.2011 г., прието с протокол № 46 от 
09.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, с 
което е одобрен ПУП – ПРЗ на к.к. Белчин бани, 
община Самоков. Уведомяват се всички заинте-
ресовани лица, че могат да се конституират като 
ответници в производството пред съда в едномесечен 
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ 
на съобщението за оспорването. Административно 
дело № 999/2011 е насрочено в открито съдебно 
заседание на 21.02.2012 г. в 9,30 ч.
13461

Административният съд – София област, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е об-
разувано адм.д. № 989/2011 по описа на АССО 
по жалба на Милка Веселинова, Любчо Аличков, 
Ивета Минкова, Явор Динков, Роза Бранкова, 
Стоян Боюков и Янка Тошева срещу Решение 
№ 2051 от 9.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. 
Самоков, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на к.к. 
Белчин бани, община Самоков. Конституирани 
страни по делото са: жалбоподатели: Милка 
Веселинова, Любчо Аличков, Ивета Минкова, 
Явор Динков, Роза Бранкова, Стоян Боюков и 
Янка Тошева; ответник: Общинският съвет – гр. 
Самоков. Уведомява заинтересованите страни, 

че могат да се конституират като ответници в 
производството в едномесечен срок от деня на 
обнародването на това съобщение в „Държавен 
вестник“ чрез подаване на заявление до съда, от-
говарящо на изискванията по чл. 218, ал. 2 ЗУТ. 
Делото е насрочено за 9.02.2012 г. в 9,45 ч.
13377

Видинският окръжен съд с определение от 
09.12.2011 г. по т.д. № 130/2011 по описа на ВОС на 
основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава длъжника и кре-
диторите на „Видол 05“ – ООД (в несъстоятелност), 
със седалище и адрес на управление с. Винарово, 
област Видин, ЕИК 105566658 – „Иренор“ – ООД, 
Видин, в съдебно заседание на 10.01.2012 г. от 11 ч. в 
зала 3, ет. 3, в сградата на Съдебната палата – Видин, 
пл. Бдинци 1, във връзка с постъпило искане по 
чл. 679 ТЗ от „Видол 05“ – ООД (в несъстоятелност), 
с. Винарово, област Видин.
13431

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 629, 
ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ 
обявява, че по повод подадена молба от Иван 
Ненов Иванов – ликвидатор на „Сдружение Цен-
тър за устойчиво развитие на Община Тетевен“, 
Тетевен (ЦУРОТ) – в ликвидация, е образувано 
т. д. № 41/2011, като за разглеждане на молба 
за откриване на производство по несъстоятел-
ност е насрочено открито съдебно заседание на 
12.01.2012 г. от 9 ч.
13412

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

101. – Управителният съвет на Българската 
федерация по модерен петобой, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно 
общо събрание на 16.02.2012 г. в 11 ч. в залата на 
ет. 5 на МФВС при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на БФМП за 2011 г.; 2. приемане на 
наредбата за провеждане на държавни първенства 
през 2012 г.; 3. приемане на проектобюджет и 
план за дейността на БФМП за 2012 г.; 4. разни.
13473

15. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Фолклорна формация „Чемери-
ка“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 21.02.2012 г. в 
18 ч. във филиала на читалище „Антон Страши-
миров“, София, ул. Тича 6, при следния дневен 
ред: 1. финансов отчет за дейността на сдру-
жението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. 
промяна в устава на сдружението, на седалището 
и адреса на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите.
13496 

1. – Управителният съвет на Българската фе-
дерация на индустриалните енергийни консумато-
ри – БФИЕК, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква годишно общо събрание на 23.02.2012 г. в 
11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, 
стая 207, п.к. 1700 София, при следния дневен 
ред: 1. разглеждане на доклад за дейността на 
БФИЕК за 2011 г.; 2. разглеждане на годишния 
финансов отчет на БФИЕК за 2011 г.; 3. приемане 
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на програма за дейността на БФИЕК за 2012 г.; 
4. приемане на бюджет за 2012 г.; 5. промяна на 
годишния членски внос; 6. промяна на устава на 
БФИЕК; 7. разни.
13503

12. – Управителният съвет на сдружението 
„Дружество за туризъм и спорт Мургаш 77“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 23.02.2012 г. в 18,30 ч. в София, район 
„Красно село“, ж. к. Белите брези, бл. 3, партер, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и 
финансов отчет на ДТС „Мургаш 77“ за пери-
ода 2006 – 2011 г.; 2. утвърждаване промени в 
устава; 3. избиране председател на дружеството 
и управителен съвет. Поканват се членовете на 
сдружението да вземат участие. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе в 19,30 ч. на същото място и при 
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
13447

19. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Училищно настоятелство Петко Каравелов“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от 
устава свиква общо събрание на сдружението 
на 23.02.2012 г. в 17 ч. в София, в учителската 
стая на 55 СОУ, ул. Дъбница 3, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на 
настоятелите за 2011 г.; 2. доклад на контролния 
съвет на сдружението; 3. приемане на бюджета 
на сдружение „Училищно настоятелство Петко 
Каравелов“ за 2012 г.; 4. промяна в устава на 
сдружението; 5. освобождаване на членовете 
на съвета на настоятелите на сдружението и 
контролния съвет на сдружението поради из-
тичане срока на мандата им; 6. избор на съвет 
на настоятелите на сдружението. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от 
устава на сдружението събранието ще се проведе 
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия 
дневен ред. Документите за провеждане на об-
щото събрание са на разположение на членовете 
на сдружението и се намират в канцеларията на 
седалището му – ул. Дъбница 3, София, 55 СОУ 
„Петко Каравелов“.
13449

20. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация на чернодробно-
трансплантираните в България“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на асоциацията на 25.02.2012 г. в 17 
ч. в София, ул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11, 
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей-
ността на сдружението за периода 2001 – 2011 г.; 
2. финансов отчет за периода 2001 – 2011 г.; 3. 
приемане на нови членове на сдружението; 4. 
приемане на нов устав на сдружението; 5. из-
биране на нов управителен съвет; 6. разни. На 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум 
събранието ще се проведе един час по-късно, 
на същото място и при същия дневен ред и ще 
бъде законно колкото и членове да са се явили.
13467

21. – Управителният съвет на Съюза на про-
изводителите на комбинирани фуражи в Бълга-
рия – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо отчетно-изборно събрание на 15.03.2012 г. 
в 10,30 ч. в хотел-ресторант „Света София“, ул. 
Пиротска 18, София, при следния дневен ред: 

1. отчетен доклад на управителния съвет за 
дейността на СПКФ през периода 2009 – 2011 г.; 
2. отчет на контролния съвет за финансовото 
състояние на СПКФ за 2011 г.; 3. приемане на 
проект за дейността на СПКФ и на бюджет за 
2012 г.; 4. избор на председател, управителен съвет 
и контролен съвет. Присъствието на членовете 
на съюза е задължително. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе един час по-късно при същия дневен ред.
13415

18. – Управителният съвет на спортен клуб 
„Триатлет“, гр. Баня, община Карлово, област 
Пловдив, с решение от 18.12.2011 г. на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
04.03.2012 г. в 17 ч. в „Младежки дом гр. Баня“, 
гр. Баня, област Пловдив, при следния дневен ред: 
1. отчет за спортно-техническата и финансовата 
2008 – 2011 г.; 2. избор на ръководни органи на 
клуба; 3. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия 
дневен ред.
13471

10. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Ръгби клуб 
„Ботев“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението 
на 23.02.2012 г. в 18 ч. в канцеларията в Бургас 
в сградата на ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на клуба; 2. приемане на промени в устава на 
сдружението; 3. освобождаване на председателя 
на управителния съвет от неговите функции; 
4. избиране на нови членове на управителния 
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото 
място и при същия дневен ред един час по-късно.
13466

12. – Управителният съвет на СДНЦ Велоклуб 
„Устрем“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на клуба на 21.02.2012 г. 
в 19 ч. в сградата на ТД „Родни Балкани“ във 
Варна на ул. Иван Драсов 11, при следния дне-
вен ред: 1. промяна в устава на клуба; 2. избор 
на нов УС и КС; 3. приемане на нови членове и 
освобождаване на стари; 4. приемане на правил-
ник за дейността на клуба; 5. други. Поканват 
се всички членове на клуба да вземат участие и 
подалите молба за членство. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
13505

50. – Управителният съвет на Териториална 
организация на научно-техническите съюзи – Ве-
линград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
отчетно-изборно събрание на 24.02.2012 г. в 17 ч. 
в Дом на техниката във Велинград, ул. Юндола 
17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
и изпълнението на бюджета на управителния 
съвет на ТО на НТС – Велинград, за периода 
2007 г. – 31.12.2011 г.; 2. отчет на контролния 
съвет за същия период; 3. изменение в устава на 
ТО на НТС – Велинград; 4. приемане на бюджета 
на управителния съвет за 2012 – 2014 г.; 5. избор 
на управителен съвет и контролен съвет.
13495
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14. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство Общински детски 
комплекс“ – Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 29.02.2012 г. в 17,30 ч. 
в седалището – гр. Елхово, ул. Калоян 13, при 
следния дневен ред: 1. приемане на нови члено-
ве на сдружението; 2. избор на нови членове на 
управителния съвет на сдружението; 3. избор на 
нови членове на контролния съвет на сдружението; 
4. избор на председател на УС на сдружението и 
председател на контролния съвет на сдружението. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
13416

12. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“ на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо 
събрание на 20.02.2012 г. в 18 ч. в Казанлък в 
сградата на Спортен комплекс „Хотел Арсенал“, 
ул. Петко Д. Петков 52, при следния дневен ред: 
1. приемане на годишния счетоводен отчет и 
баланс на сдружението за 2011 г.; 2. вземане на 
решение за приемане на бюджета на сдружени-
ето за 2012 г.; 3. освобождаване на член на УС и 
приемане на нов; 4. освобождаване от длъжност 
и отговорност на сегашния председател на УС и 
избиране на нов; 5. промяна адреса на регистра-
ция на СНЦ ВК „Казанлък“; 6. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе на същото място един 
час по-късно от обявения.
13469

10. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Спортен клуб по пожаро-при-
ложен спорт и аварийно-спасителна дейност 
Кърджали 160“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на членовете на 
сдружението на 22.02.2012 г. в 15 ч. в Кърджали, 
ул. Г. Кондолов 26, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността и финансов отчет на сдру-
жението за периода 1.01.2011 – 31.12.2011 г.; 2. 
приемане на проект за бюджет на сдружението 
за 2012 г.; 3. приемане на решение за промяна 
в определението на дейността на сдружението 
от сдружение за осъществяване на дейност в 
частна полза на сдружение за осъществяване на 
дейност в обществена полза; 4. разни. 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.
13470

1. – Адвокатският съвет на Адвокатска коле-
гия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за ад-
вокатурата свиква редовно общо отчетно  събрание 
на колегията на 28.01.2012 г. в 9 ч. в заседателната 
зала на хотел „Президиум“ в Ловеч при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския 
съвет през 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. 

отчет на Дисциплинарния съд; 4. отчет за изпълнение 
на бюджета на САК – Ловеч, за 2011 г. и приемане 
на бюджет за финансовата 2012 г.; 5. приемане и 
гласуване на отчетите; 6. избор на делегати за об-
щото събрание на адвокатите от страната; 7. разни. 
13497

20. – Управителният съвет на сдружение 
„Областен пчеларски съюз“, Плевен, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
25.02.2012 г. в 10 ч. в сградата на НТС (Научно-тех-
нически съюз), ул. Ал. Стамболийски 1, зала 205, 
Плевен, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад 
на управителния съвет; 2. доклад на контролния 
съвет; 3. приемане бюджета на организацията за 
2012 г.; 4. актуализиране на мандатната програма 
и насоките, приети от 2011 г. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
13506

17. – Управителният съвет на Националната 
развъдна асоциация по пчеларство, Пловдив, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
брание на 17.ІІІ.2012 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. 
Димитър Менделеев 12, в базата на Аграрен 
университет – Пловдив, при следния дневен 
ред: 1. отчет на председателя за дейността на 
асоциацията за 2011 г.; 2. отчет на председателя 
на контролния съвет; 3. промени в правилника 
на асоциацията; 4. приемане на нови членове 
на асоциацията и прекратяване на членство в 
асоциацията; 5. промени в устава на асоциацията; 
6. промени в управителния съвет и контролния 
съвет; 7. приемане на работна програма за ра-
бота на асоциацията за 2012 г.; 8. приемане на 
финансов план за 2012 г. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен 
ред и на същото място.
13504

48. – Управителният съвет на Регионалната 
лозаро-винарска камара „Мизия“, Плевен, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава 
свиква общо събрание на камарата на 22.03.2012 г. 
в 11 ч. в залата на РДК при РЛВК „Мизия“ – Пле-
вен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на УС за периода от 01.02.2009 г. до 01.02.2012 г.; 
2. отчет за дейността на контролния съвет на 
камарата за същия период; 3. освобождаване от 
отговорност членовете на УС и КС; 4. избор на 
нов УС на РЛВК „Мизия“; 5. избор на нов КС на 
РЛВК „Мизия“; 6. избор на председател на УС 
на РЛВК „Мизия“; 7. разни. Регистрацията за съ-
бранието започва от 10 ч. в деня на събранието в 
залата на РДК при РЛВК „Мизия“ – Плевен. 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.
13464


