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П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на За-
кона за устройство на територията, приет от 
44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г., 
повторно приет на 17 февруари 2021 г.
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Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ус-
тройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., 
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 
24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 
105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., 
бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 
от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 
24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 
60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Консти-
туционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; 

изм., бр. 104 и 107 от 2020 г.)

§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Общите правила за организа-

цията на административното обслужване по 
този закон се определят с наредба, приета от 
Министерския съвет. 

(2) С наредбата по ал. 1 се утвърждават 
образци на документи за всички администра-
тивни услуги, извършвани при условията и 
по реда на този закон.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3:
а) в изречение първо след думите „пред-

седателя на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и 
след думите „председателя на Държавна аген-
ция „Разузнаване“ се добавя „и председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“;

б) в изречение второ след думите „предсе-
дателят на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая 
и след думите „председателят на Държавна 
агенция „Разузнаване“ се добавя „и предсе-
дателят на Държавна агенция „Технически 
операции“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на регионалното развитие 

и благоустройството организира поддържането 
на архив на одобрените устройствени планове 
и измененията им, архив на издадените строи-
телни книжа и организира публикуването и 
поддържането в актуален вид на информацията 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а.“

§ 3. В чл. 4 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Областният управител организира 

поддържането на архив на одобрените устрой-
ствени планове и измененията им, архив на 
издадените строителни книжа и организира 
публикуването и поддържането в актуален вид 
на информацията в Единния публичен регис-
тър по устройство на територията по чл. 5а.“

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) Кметът на общината организира под-

държането на архив на одобрените устрой-
ствени планове и измененията им, архив на 
издадените строителни книжа и организира 
публикуването и поддържането в актуален вид 
на информацията в Единния публичен регис-
тър по устройство на територията по чл. 5а.“

2. В ал. 7, изречение второ след думите 
„председателят на Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ съюзът „и“ се заменя 
със запетая и след думите „председателят на 
Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя 
„и председателят на Държавна агенция „Тех-
нически операции“.

§ 5. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. Министърът на регионалното раз-

витие и благоустройството създава, развива 
и поддържа Единен публичен регистър по 
устройство на територията на интернет стра-
ницата на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. Условията и 
редът за публикуване и за поддържане в актуа-
лен вид на информацията в Единния публичен 
регистър по устройство на територията се 
определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 6. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Административните органи, орга-

низациите, предоставящи обществени услуги, 
лицата, осъществяващи публични функции, 
и органите на съдебната власт установяват 
служебно за нуждите на съответното про-
изводство всички обстоятелства, вписани в 
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регистъра по чл. 5а, въз основа на съответ-
ните идентификационни данни, посочени от 
заявителя, молителя или жалбоподателя.“

§ 7. Създава се чл. 5в:
„Чл. 5в. (1) Административният орган, 

пред който е подадено заявление за издаване 
на индивидуален административен акт по 
смисъла на чл. 214, може само еднократно да 
изисква отстраняване на нередовности или 
представяне на допълнителни документи, за 
което органът уведомява писмено заявителя 
и му предоставя 14-дневен срок за отстраня-
ване на нередовностите или за представяне 
на допълнителните документи. 

(2) Срокът за произнасяне на администра-
тивния орган започва да тече от датата на 
отстраняване на нередовностите или предста-
вяне на допълнителните документи. Когато 
нередовностите или непълнотите по ал. 1 не 
са отстранени в срок, административният 
орган прекратява производството.“

§ 8. В чл. 6, ал. 6, т. 3 след думите „пред-
седателя на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая 
и след думите „председателя на Държавна 
агенция „Разузнаване“ се добавя „или от 
председателя на Държавна агенция „Техни-
чески операции“.

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „когато тя е разположена 
на линията на застрояване“ се заличават. 

2. В ал. 2 думите „котата на корниза, 
съответно на стрехата или на най-високата 
точка на ограждащите стени“ се заменят 
с „височината на сградата, определена при 
условията на ал. 1“. 

3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Разпоредбите на ал. 3 не се прилагат 

във вилните зони, в зоните за ниско застро-
яване и в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие.

(5) При прилагането на ал. 3 не могат да 
се променят начинът и характерът на заст-
рояването и правилата и нормативите за 
съответната устройствена зона.“

§ 10. В чл. 38, ал. 2 думите „се предвиждат 
в подземния, в полуподземния и в първия 
етаж“ се заменят със „се разполагат под жи-
лищните обекти“.

§ 11. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
„(3) Промяна на предназначението на сграда 

или на част от сграда – обект на образовани-
ето, науката, здравеопазването или културата, 
може да се извърши при условията и по реда 
на този закон само след писмено съгласие на 
съответния министър. Този ред се прилага и 
за промяната на предназначението на спортни 
обекти и съоръжения или на части от тях, 
собственост на държавата или общините. 
Съгласието се предоставя служебно на глав-
ния архитект или на компетентния орган по 

чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването 
на писменото заявление главният архитект 
или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го 
изпраща служебно на съответния министър, 
който е длъжен в 14-дневен срок да изрази 
писмено съгласие или да постанови отказ. 
Отказът се мотивира.“

§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1“ се заменят 
с „чл. 75, ал. 4“. 

2. Създава се ал. 4:
„(4) Подземното паркиране в сгради, 

разположени в съседни урегулирани имоти, 
може да се осъществява чрез общ достъп, 
въз основа на договор в нотариална форма, 
сключен между различните собственици  
и/или носители на правото на строеж върху 
съседните урегулирани имоти. Входовете и 
изходите, местата за маневриране и други, 
които служат за общо ползване, са общи 
части на собствениците (съсобствениците) на 
съседните подземни паркинг-гаражи, които 
обслужват, и се определят с инвестиционните 
проекти.“

§ 13. В чл. 46, ал. 1 думите „септични ями“ 
се заменят с „водоплътни изгребни ями“.

§ 14. В чл. 47, ал. 2 думата „септични“ се 
заменя с „водоплътни изгребни“.

§ 15. В чл. 56 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. преместваеми обекти, свързани с от-

браната и сигурността на страната.“ 
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Съг-

ласуването се извършва служебно по искане 
на органа, компетентен да издаде разрешение 
за поставяне на обекти по ал. 1.“ 

3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Условията и редът за издаване на 

разрешението за поставяне на обектите по 
ал. 1, т. 4 се определят със заповед на минис-
търа на отбраната, съответно на министъра 
на вътрешните работи, на председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“, 
на председателя на Държавна агенция „Разуз-
наване“ или на председателя на Държавна 
агенция „Технически операции“.

(13) Разрешенията за поставяне по ал. 2 се 
публикуват в Единния публичен регистър по 
устройство на територията по чл. 5а.“

§ 16. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) Части от улици, тротоари, пло-

щади, озеленени площи за широко обществено 
ползване и други имоти и обекти – публична 
общинска собственост, могат да се ползват за 
извършване на търговска и/или друга дейност 
на открито чрез съоръжения и елементи – от-
крити щандове, апарати, грилове, хладилни 
витрини, щендери, колички и други подобни, 
въз основа на разрешение, издадено от кмета 
на общината. 
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(2) Условията и редът за издаване на раз-
решението по ал. 1 се определят с наредбата 
по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.

(3) За извършване на дейност по ал. 1 без 
разрешение или в нарушение на издаденото 
разрешение се налагат глоби или имуществени 
санкции, определени с наредбата по чл. 56, 
ал. 2 или по чл. 13а.

(4) При констатиране на нарушение по ал. 3 
съоръжението, послужило за осъществяване 
на дейността, се премахва принудително по 
ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2 
или по чл. 13а.“

§ 17. В чл. 57 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 5 се създава изречение второ: „Съг-
ласуването се извършва служебно по искане 
на органа, компетентен да издаде разрешение 
за поставяне по ал. 1.“

2. Създава се ал. 6:
„(6) Разрешенията за поставяне по ал. 1 се 

публикуват в Единния публичен регистър по 
устройство на територията по чл. 5а.“

§ 18. В чл. 57а се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2 след думите „а за обекти“ се 
добавя „по чл. 56, ал. 1“.

2. В ал. 3 се създава изречение трето: „За-
поведта се публикува в Единния публичен 
регистър по устройство на територията по 
чл. 5а.“

3. В ал. 7 след думите „а за обекти“ се 
добавя „по чл. 56, ал. 1“.

§ 19. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) При изграждане и преструк-

туриране на промишлени и курортни зони и 
селищни образувания благоустройствените 
мероприятия, включително озеленяването, 
задължително се извършват от собствениците 
за тяхна сметка в рамките на урегулирания 
поземлен имот. 

(2) Проводите и съоръженията на техничес-
ката инфраструктура могат да се изграждат за 
сметка на собствениците при условия и по ред, 
определени с наредба на общинския съвет.“

§ 20. В чл. 81 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При разделяне на урегулиран поземлен 

имот по искане на собственика на имота из-
ходът към улица за новообразуваните от него 
имоти се осигурява с проекта за изменение 
на подробния устройствен план на имота, 
като в тези случаи лицето към улицата на 
новообразуваните в дълбочина имоти е не 
по-малко от 3,5 м.“ 

2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при разделяне на урегулиран 

поземлен имот по искане на собственика на 
имота изходът към улица за новообразувани-
те от него имоти не може да се осигури при 
условията на ал. 4, с проекта за изменение 

на подробния устройствен план се предвижда 
прокарване на задънена улица в границите 
на разделяния и новообразуваните от него 
имоти. В тези случаи общината придобива 
собствеността върху задънената улица с вли-
зането в сила на плана.“

§ 21. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
„(1) В населени места и селищни образу-

вания или в части от тях без канализация 
битовите отпадъчни води в имоти, предви-
дени с подробен устройствен план за ниско 
застрояване, се заустват във водоплътни 
изгребни ями или се заустват и пречистват в 
съоръжения за пречистване на образуваните 
в имотите отпадъчни води. Водоплътните 
изгребни ями и съоръженията за пречист-
ване на образуваните в имотите отпадъчни 
води следва да отговарят на изискванията на 
чл. 41 и чл. 47, ал. 2, както и на санитарно-
хигиенните и екологичните изисквания, както 
и на техническите изисквания, определени 
в наредбата на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за проектира-
не, изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации.“

§ 22. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. Изграждането или реконструкция-

та на водопроводни и/или канализационни 
мрежи и съоръжения в поземлени имоти, 
попадащи в свлачищни райони, вписани в 
регистъра по чл. 95, ал. 2, се извършва по 
реда на чл. 96, ал. 3.“

§ 23. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „държавните друже-

ства за геозащита“ се заменят с „Държавното 
дружество за геозащита и неговите клонове“.

2. В ал. 3 думите „съответните държавни 
дружества за геозащита“ се заменят с „Дър-
жавното дружество за геозащита и неговите 
клонове“.

§ 24. В чл. 96 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) В свлачищни райони, вписани в ре-

гистъра по чл. 95, ал. 2, геозащитни мерки и 
дейности се разрешават по реда на този закон 
след издаване на предварително съгласие от 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Предварителното съгласие 
се издава по заявление на възложителя и въз 
основа на следните документи:

1. документ за собственост или друг акт, 
удостоверяващ право на възложител върху 
имота;

2. скица от кадастралната карта и кадас-
тралните регистри;

3. актуално становище за геодинамичното 
състояние на свлачищния район от Държав-
ното дружество за геозащита или от неговите 
клонове;

4. териториален обхват за провеждане на 
инженерно-геоложко и хидрогеоложко про-
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учване, определен от Държавното дружество 
за геозащита или от неговите клонове и 
съответната община, на чиято територия се 
намира инвестиционното намерение; 

5. извадка от действащ подробен устрой-
ствен план (когато той не се променя) или виза 
за проектиране, издадена по реда на чл. 140, 
ал. 2, 3 и 4, ако е приложимо, или проект на 
подробен устройствен план за всички имоти, 
попадащи в определения по т. 4 териториален 
обхват; 

6. административния акт за одобряване 
на подробен устройствен план в определения 
териториален обхват по т. 4 заедно с доказател-
ства за влизането му в сила или протокол за 
приемане на проекта за подробен устройствен 
план от съответния експертен съвет;

7. инженерно-геоложко и хидрогеоложко 
проучване с изследване на обща и локална 
устойчивост в естествено състояние, по време 
на строителство и в експлоатационно състо-
яние при основно и особено (при земетръс) 
съчетание на натоварванията за територията 
в съответствие с подробен устройствен план 
в определения териториален обхват по т. 4, 
с обем и съдържание съгласно наредбата по 
ал. 2 и/или по Еврокод 7, и/или по Еврокод 8;

8. протокол за приемане на инженерно-
геоложкото и хидрогеоложко проучване от 
специализиран състав на съответния експер-
тен съвет към органа, компетентен да одобри 
подробния устройствен план, с включени 
компетентни специалисти – инженер-гео-
лози-хидрогеолози, строителни инженери и 
представители на Държавното дружество за 
геозащита или от неговите клонове;

9. други необходими документи в зависи-
мост от спецификата на строежа.

(4) Извън случаите на ал. 3, строителство 
на сгради и съоръжения в свлачищни райони, 
вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се раз-
решава по реда на този закон след издаване 
на предварително съгласие от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството: 

1. след осъществяване на геозащитните 
мерки и дейности, за които с инженерно-
геоложки и хидрогеоложки проучвания е 
доказана необходимост от извършване на 
геозащитни мерки и дейности, по заявление 
на възложителя и въз основа на следните 
документи:

а) документ за собственост или друг акт, 
удостоверяващ право на възложител върху 
имота;

б) разрешение за ползване на въведените 
в експлоатация геозащитни строежи, осигу-
ряващи устойчивостта на територията в оп-
ределения териториален обхват по ал. 3, т. 4 
и гарантиращи нормално функциониране на 
предвиденото с подробния устройствен план 
застрояване в определения обхват;

в) скица от кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри;

г) технически паспорт на изградените гео-
защитни строежи с вписани в него изисквания 
за мониторинг на свлачищната територия;

д) геотехническа експертиза/инженер-
но-геоложки и хидрогеоложки проучвания 
с изчисления за обща и локална устойчи-
вост, с която се доказва, че с изградените 
съоръжения е гарантирана устойчивостта в 
естествено състояние, по време на строи-
телство и в експлоатационно състояние при 
съответните съчетания на натоварване на 
територията на определения териториален 
обхват по ал. 3, т. 4;

е) отчитане на положителен ефект от изгра-
дените геозащитни строежи чрез мониторинг 
по чл. 95, ал. 3;

ж) други необходими документи в зависи-
мост от спецификата на строежа; 

2. в случаите, когато не е необходимо из-
вършване на геозащитни мерки и дейности, 
доказано с изработени инженерно-геоложки 
и хидрогеоложки проучвания – по заявление 
на възложителя и въз основа на документите 
по ал. 3.

(5) Актовете и документите по ал. 3, т. 2, 
5, 6 и 8 и по ал. 4, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ 
се осигуряват служебно въз основа на съот-
ветните идентификационни данни, посочени 
от възложителя.

(6) В райони, за които е наложена строи-
телна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, 
предварително съгласие по ал. 4 се издава след 
изпълнение на всички условия на заповедта 
в териториалния обхват, определен по реда 
на ал. 3, т. 4, и след пълната или частичната 
є отмяна по реда на чл. 198, ал. 3, изречение 
второ.“

2. Създава се ал. 7:
„(7) Предварителните съгласия по ал. 3 и 4  

се издават в едномесечен срок и се вписват 
в разрешението за строеж.“

§ 25. В чл. 116, ал. 4 след думите „предсе-
дателят на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая 
и след думите „председателят на Държавна 
агенция „Разузнаване“ се добавя „и предсе-
дателят на Държавна агенция „Технически 
операции“.

§ 26. В чл. 124 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „придружено от задание 
по чл. 125“ и запетаята пред тях се заличават.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Предложенията за даване на разрешение 

за изработване на проект за общ устройствен 
план се придружават от задание по чл. 125.“

§ 27. В чл. 124а, ал. 6, изречение първо след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се поставя запетая, 
думите „или от“ се заменят с „на“, а след 



СТР.  6  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или на председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“.

§ 28. В чл. 124б, ал. 1 накрая се добавя „и 
се публикуват в Единния публичен регистър 
по устройство на територията по чл. 5а“.

§ 29. В чл. 125 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Кметът на общината или компетент-

ният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен 
срок от постъпването на искането за даване 
на разрешение за изработване на устройствен 
план внася заданието по ал. 1 за защитени те-
ритории за опазване на културното наследство 
в Министерството на културата за съгласуване 
по реда на Закона за културното наследство. 

(7) Кметът на общината или компетентният 
орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок 
от постъпването на искането за даване на раз-
решение за изработване на устройствен план 
внася заданието по ал. 1 в Министерството 
на околната среда и водите или в съответната 
регионална инспекция по околната среда и 
водите за определяне на приложимите про-
цедури по реда на глава шеста и глава седма, 
раздел I от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие. Министерството на околната 
среда и водите или съответната регионална 
инспекция по околната среда и водите пре-
доставят исканата информация в 14-дневен 
срок от поискването. Екологичната оценка е 
част от устройствения план.“

§ 30. В чл. 127 се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 2 думите „или в 14-дневен срок 
след заседанието не бъде подписан протоколът 
на съвета“ се заличават.

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Общият устройствен план се одобрява 

от общинския съвет по доклад на кмета на 
общината. Решението на общинския съвет за 
одобряване на общия устройствен план се об-
народва в „Държавен вестник“ и се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а. Одобреният общ 
устройствен план се публикува в интернет 
страницата на съответната община в 7-дневен 
срок от одобряването му.“

3. В ал. 8 накрая се добавя „и се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а“.

4. В ал. 10 накрая се добавя „и се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а“.

5. В ал. 11 накрая се добавя „в 7-дневен 
срок от одобряването им“.

6. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Общият устройствен план може да се 

обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
на акта за одобряването или приемането му от 

собствениците на недвижими имоти, непосред-
ствено засегнати от неговите предвиждания. 
Обжалването не спира изпълнението на плана.

(13) Непосредствено засегнати от предвиж-
данията на общия устройствен план недвижи-
ми имоти са имотите, за които е предвидено 
изграждане на обекти – публична собственост 
на държавата или общината, или за които се 
установяват ограничения на собствеността с 
цел защита на обществени интереси – опазва-
не на околната среда и на човешкото здраве, 
опазване на земеделски, горски и защитени 
територии и защитени зони.“

§ 31. В чл. 128 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Проектите на подробни устройствени 

планове се съгласуват със заинтересуваните 
централни и териториални администрации, 
а при необходимост – и със специализира-
ните контролни органи. Съгласуването се 
извършва чрез:

1. издаване на необходимите актове при 
условията, по реда и в сроковете, определени 
в специален закон;

2. издаване на писмени становища или 
участие на представители на заинтересува-
ни ведомства в заседанието на експертния 
съвет, когато за съгласуването не се изисква 
издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в 
едномесечен срок от постъпване на искането за 
съгласуване не е представено писмено стано-
вище и на заседанието на експертния съвет не 
присъства представител на заинтересуваното 
ведомство, се смята, че проектът е съгласуван 
без забележки; отказите за съгласуване трябва 
да бъдат мотивирани.“

2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Съгласуването по ал. 6, т. 1 се извършва 

от заинтересуваното лице по чл. 124а, ал. 5, 
а съгласуването по ал. 6, т. 2 се извършва 
служебно от кмета на общината или от ком-
петентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.“

3. Досегашните ал. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 
стават съответно ал. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

4. Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно 
ал. 15 и 16 и в тях думите „чл. 127, ал. 2“ се 
заменят с „ал. 6“.

§ 32. В чл. 129 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение четвърто: 
„Решението на общинския съвет се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подробният устройствен план в обхват 

до един квартал, а в Столичната община и 
в градовете с районно деление – в обхват до 
три квартала, както и за поземлени имоти 
извън границите на населени места и селищни 
образувания, включително за необходимите за 
тях елементи на техническата инфраструктура, 
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се одобрява със заповед на кмета на общи-
ната. Със заповед на кмета на общината се 
одобрява и подробният устройствен план по 
чл. 81, ал. 5, както и подробният устройствен 
план, предвиждащ задънени улици с дължина 
до 100 м. Заповедите на кмета на общината се 
издават в 14-дневен срок след приемането на 
съответния проект за подробен устройствен 
план от общинския експертен съвет. Запове-
дите на кмета на общината се съобщават на 
заинтересуваните лица при условията и по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс и се 
публикуват в Единния публичен регистър по 
устройство на територията по чл. 5а.“

3. В ал. 4 думите „чл. 128, ал. 12“ се заменят 
с „чл. 128, ал. 13“ и накрая се добавя „и се 
публикуват в Единния публичен регистър по 
устройство на територията по чл. 5а“.

§ 33. В чл. 131, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. съседните имоти, когато с подробния 

устройствен план се създава свързано застро-
яване между тях и имот или имоти, включени 
в обхвата на плана;“.

§ 34. В чл. 132, ал. 2 думата „подробен“ 
се заличава.

§ 35. В чл. 134 ал. 9 се изменя така:
„(9) Изменение на подробните устройствени 

планове за промяна на предназначението на 
урегулирани поземлени имоти – собственост 
на държавата или общините, отредени за 
обекти на образованието, науката, здраве-
опазването или културата, както и за спортни 
обекти и съоръжения, може да се извърши 
при условията и по реда на този закон само 
след писмено съгласие на съответния ми-
нистър. Съгласието се предоставя служебно 
на кмета на общината или на компетентния 
орган по чл. 124а, ал. 3 и 4. В 7-дневен срок 
от постъпването на заявлението по чл. 135, 
ал. 1 кметът на общината или компетентни-
ят орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща 
служебно на съответния министър, който е 
длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено 
съгласие или да постанови отказ. Отказът се 
мотивира.“

§ 36. В чл. 135 се правят следните допъл-
нения: 

1. В ал. 7 накрая се добавя „и се публикуват 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а“. 

2. Създава се ал. 8:
„(8) Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от 

кмета на общината, губят правно действие, 
когато в едногодишен срок от влизането им 
в сила не е внесен проект за изменение на 
плана.“

§ 37. Създава се чл. 135а:
„Чл. 135а. (1) Заповед по чл. 135 не се 

издава в случаите, когато при изменение на 
влезли в сила подробни устройствени планове 
заинтересувани лица са само лицата, по чиято 
инициатива се иска изменението. 

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите по 
чл. 124а, ал. 3 и 4 и по чл. 133.

(3) Лицата по ал. 1 внасят със заявление 
до кмета на общината проект за изменение 
на подробния устройствен план, придружен 
от мотивирана обосновка на обхвата и осно-
ванието за изменението.

(4) Заявлението по ал. 3 спира прилагането 
на действащия подробен устройствен план по 
отношение на поземлените имоти, включени 
в обхвата на изменението.

(5) Изменения на подробните устройстве-
ни планове по ал. 3 се съгласуват, обявяват, 
одобряват и влизат в сила при условията и 
по реда на раздел III от тази глава. 

(6) Отказът на компетентния орган да одоб-
ри проекта по ал. 3 не е пречка за внасяне на 
мотивирано предложение по реда на чл. 135.“ 

§ 38. В чл. 140, ал. 7, изречение второ след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ съюзът „или“ се за-
меня със запетая и след думите „председателя 
на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя 
„или от председателя на Държавна агенция 
„Технически операции“.

§ 39. В чл. 141 се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. В ал. 5 след думите „председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая, а след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“ 
и запетаята и думите „когато се отнася за 
обекти на тази агенция“ се заличават.

2. В ал. 7 се създава изречение второ: „Съг-
ласуването се извършва служебно по искане 
на главния архитект на общината.“

§ 40. В чл. 142 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 5:
а) точка 3 се изменя така:
„3. изискванията на нормативните актове 

по всяко от основните изисквания към стро-
ежите по чл. 169, ал. 1 и изискванията по 
чл. 169, ал. 3;“

б) създава се т. 9:
„9. националните изисквания за влагане 

на строителните продукти в строежите на 
предвидените в проекта експлоатационни 
характеристики на строителните продукти;“.

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Оценката за съответствие се извършва:
1. с приемане от експертен съвет на одоб-

ряващата администрация – за жилищни и 
смесени сгради с ниско застрояване и вилни 
сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“, техните 
реконструкции, преустройства, основни ремон-
ти и промяна на предназначението, както и 
за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „д“ 
и „е“ или по желание на възложителя – по 
реда на т. 2;
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2. като комплексен доклад, съставен от 
регистрирана фирма – консултант, несвързана 
с проектанта – за обекти от първа до пета 
категория задължително, с изключение на 
обектите по т. 1.“

3. В ал. 8 след думите „Държавна агенция 
„Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя 
със запетая и след думите „Държавна аген-
ция „Разузнаване“ се добавя „и на Държавна 
агенция „Технически операции“.

4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Всички документи – графични и тек-

стови, на инвестиционния проект се подписват 
и подпечатват от съответния квалифициран 
специалист и от управителя на юридическото 
лице или от едноличния търговец консул-
тант, извършил оценката за съответствие. 
Комплексният доклад за оценка на съответ-
ствието трябва да бъде съставен и подпечатан 
от консултанта и подписан от управителя на 
юридическото лице или от едноличния тър-
говец консултант и от всички квалифицирани 
специалисти, извършили оценката на инвес-
тиционните проекти по съответните части. 
Комплексният доклад съдържа задължително 
оценка за изпълнението на изискванията на 
ал. 5.“

5. В ал. 10, изречение второ накрая се добавя 
„и изготвя доклад, съдържащ задължително 
оценка за изпълнението на изискванията на 
ал. 5, т. 5 в част „Конструктивна“ и чл. 169, 
ал. 1, т. 1“. 

§ 41. Член 143 се отменя.
§ 42. В чл. 144 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционните проекти се съгласу-

ват и одобряват след писмено заявление на 
възложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, а за сгради на 
жилищностроителни кооперации – и вляз ло 
в сила решение на общото събрание за при-
емане на проекта;

2. виза за проектиране с изходни данни и 
условия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура по чл. 140а или 
виза за проектиране по чл. 140, ал. 3;

3. документ с предоставени изходни данни 
и условия за присъединяване от експлоатаци-
онните дружества към мрежите на техничес-
ката инфраструктура в случаите, когато не е 
поискано издаване на виза за проектиране 
по чл. 140а;

4. инвестиционен проект – два екземпля-
ра на хартиен носител и един екземпляр на 
електронен носител, като форматът на записа 
на електронния носител на инвестиционния 
проект и на документите и данните към него 
се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5; 

5. данни за влезли в сила административни 
актове, които в зависимост от вида и голе-
мината на строежа са необходимо условие за 

разрешаване на строителството по Закона за 
опазване на околната среда, Закона за биоло-
гичното разнообразие, Закона за културното 
наследство или друг специален закон;

6. оценка на съответствието на проектната 
документация с основните изисквания към 
строежа, когато е изготвена от консултант 
по чл. 142, ал. 6, т. 2;

7. положително становище, издадено от 
органите за пожарна безопасност и защита 
на населението, за строежите от първа, втора 
и трета категория;

8. данни за влязло в сила разрешително за 
водовземане или ползване или разрешително 
за заустване на отпадъчни води, издадени по 
реда и в случаите, предвидени в Закона за 
водите;

9. данни за положително становище на 
органите на държавния здравен контрол за 
инвестиционни проекти за обекти по Закона за 
храните и обекти с обществено предназначение 
по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето.“

2. В ал. 6 думите „доказателства за осъ-
ществен въвод във владение в полза на инвес-
титора на обекта“ се заменят с „доказателства 
за влязло в сила допуснато предварително 
изпълнение на акта за отчуждаване“.

3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Административните актове и доку-

ментите по ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 се предоставят 
служебно въз основа на съответните иденти-
фикационни данни, посочени от заявителя.

(8) За съгласуване и одобряване на инвес-
тиционните проекти се заплащат такси по 
Закона за държавните такси и по Закона за 
местните данъци и такси.“

§ 43. В чл. 145 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 след думите „от председателя 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая, а след 
думите „от председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или от председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“ 
и запетаята и думите „когато се отнасят за 
обекти на тази агенция“ се заличават.

2. В ал. 3 след думите „на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се 
заменя със запетая и след думите „на Дър-
жавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или 
на Държавна агенция „Технически операции“.

§ 44. В чл. 147 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. постройките на допълващото застроява-

не, с изключение на постройките, предназна-
чени за производство, обществено обслужване 
или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;“

б) създава се т. 3:
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„3. реконструкция или основен ремонт 
на покриви на сгради, разположени в имо-
ти – частна собственост, отредени за ниско 
жилищно застрояване, без изграждане на нови 
стоманобетонни плочи, без промяна на висо-
чината и предназначението на подпокривното 
пространство;“

в) създава се т. 6:
„6. строежите по чл. 50, т. 1 и т. 2, буква 

„в“;“
г) създава се т. 17:
„17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 

1000 кв. м включително, без съпътстващи 
производствени инсталации и без помощни 
(обслужващи) сгради и постройки.“

2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“ се 
заменят с „ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17“.

3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Съг-
ласуването се извършва служебно по искане 
на главния архитект на общината.“

§ 45. В глава осма, раздел ІІ се създава 
чл. 147а:

„Чл. 147а. (1) Промяна на предназначение-
то на сгради или на самостоятелни обекти в 
сгради без извършване на строителни и мон-
тажни работи се извършва след издаване на 
разрешение за промяна на предназначението 
от главния архитект на общината, при условие 
че са спазени изискванията на чл. 38 или 39, 
не се нарушават правилата и нормативите за 
застрояване и са представени положителни 
становища от съответните компетентни органи 
относно спазване на изискванията, определени 
с нормативен акт за новото предназначение.

(2) Разрешението за промяна на предназ-
начението се съобщава на заинтересувани-
те лица по чл. 38 или 39 и се публикува в 
Единния публичен регистър по устройство на 
територията по чл. 5а.“

§ 46. В чл. 148 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 4 след думите „председателя 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая, а след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или от председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“ 
и запетаята и думите „когато се отнася за 
обекти на тази агенция“ се заличават.

2. В ал. 13 след думата „адаптация“ се до-
бавя „както и пристрояване и надстрояване 
на заварени сгради“.

3. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Разрешенията за строеж по ал. 2 и 

ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват в Единния пуб-
личен регистър по устройство на територията 
по чл. 5а.

(16) Разрешение за строеж в урегулиран 
поземлен имот се издава само при приложен 
подробен устройствен план по отношение на 
регулацията, в т.ч. уличната регулация, свърз-
ваща обекта с уличната или пътна мрежа и 

осигуряваща достъп до съответния поземлен 
имот. При урегулиран поземлен имот с лице 
на повече от една улица е достатъчно улична-
та регулация да е приложена по улицата, по 
която се осъществява достъпът до строежа.“

§ 47. В чл. 149, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:
„3. в случаите по чл. 185, ал. 1 – собстве-

ниците и носителите на ограничени вещни 
права на преустройваните обекти, помещения 
или части от тях;“.

2. Създава се т. 4:
„4. в случаите по чл. 185, ал. 2 – собстве-

ниците и носителите на ограничени вещни 
права в сградата, съответно собствениците в 
етажната собственост.“

§ 48. В чл. 151, ал. 1 се правят следните 
допълнения: 

1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „леки постройки за отоплителни ма-
териали и инвентар, кладенци, чешми, водо-
плътни изгребни ями и временни тоалетни“.

2. Създава се т. 17:
„17. парници с временна преносима кон-

струкция, независимо от размера и форма-
та, покрити с полиетилен, поливинил или 
друга подходяща материя, без съпътстващи 
производствени инсталации и без помощни 
(обслужващи) сгради и постройки.“

§ 49. В чл. 154, ал. 5 се създава изречение 
трето: „Заповедта за допълване не подновява 
срока за започване, съответно за завършване 
на строежа.“

§ 50. В чл. 156 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органите на Дирекцията за национален 

строителен контрол едновременно със служеб-
ната проверка по ал. 1 извършват и проверка 
на оценката за съответствие на инвестицион-
ния проект с изискванията на чл. 142, ал. 5, 
т. 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, отразена в комплексния 
доклад, съставен от консултанта.“

2. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6:
„(4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се ус-

тановяват с констативен протокол, съставен 
от органите на Дирекцията за национален 
строителен контрол.

(5) При констатиране на нарушения по ал. 2 
и 3, както и на други нарушения, водещи до 
незаконосъобразност на издадените строител-
ни книжа, отразени в констативния протокол, 
съставен по ал. 4, началникът на Дирекцията 
за национален строителен контрол или опра-
вомощено от него длъжностно лице отменя с 
мотивирана заповед разрешението за строеж 
или заповедта за допълване по чл. 154, ал. 5, 
заедно с одобрените инвестиционни проекти, 
с изключение на издадените и одобрени от 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството.
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(6) Оспорването с жалба или протест за 
нищожност на издаденото разрешение за 
строеж след изтичане на сроковете по ал. 1 
и по чл. 215, ал. 4 не спира действието му.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея 
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 51. В чл. 156б се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „председателя на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая и след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или от председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“. 

2. В ал. 6 думите „в случай че в 6-месечен 
срок от датата на одобряването им строител-
ството не е започнало, както и“ и запетаята 
преди тях се заличават.

§ 52. В чл. 157, ал. 2, изречение първо след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ съюзът „или“ се 
заменя със запетая, а след думите „предсе-
дателя на Държавна агенция „Разузнаване“ 
се добавя „или от председателя на Държавна 
агенция „Технически операции“ и запетаята 
и думите „когато се отнася за обекти на тази 
агенция“ се заличават.

§ 53. В чл. 158, ал. 2, изречение трето след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ съюзът „или“ се 
заменя със запетая, а след думите „предсе-
дателя на Държавна агенция „Разузнаване“ 
се добавя „или от председателя на Държавна 
агенция „Технически операции“ и запетаята 
и думите „когато се отнася за обекти на тази 
агенция“ се заличават. 

§ 54. В чл. 159, ал. 5 след думите „пред-
седателя на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ съюзът „или“ се заменя със 
запетая, а след думите „председателя на 
Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя 
„или от председателя на Държавна агенция 
„Технически операции“ и запетаята и думите 
„когато се отнася за обекти на тази агенция“ 
се заличават.

§ 55. В чл. 162 ал. 4 се изменя така:
„(4) Проектантът носи отговорност за 

проектирането на строежа в съответствие с 
предвижданията на подробния устройствен 
план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, 
както и с изискванията за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 
Проектантът предвижда в инвестиционния 
проект строителни продукти с характеристики, 
чиито показатели отговарят на националните 
изисквания за влагане на строителните продук-
ти в строежите съгласно наредбата, издадена 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 9, ал. 2, 
т. 5 от Закона за техническите изисквания 
към продуктите.“

§ 56. В чл. 166 се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Дирекцията за наци-

онален строителен контрол или оправомо-
щено от него длъжностно лице издава удос-
товерения за упражняване на дейностите по 
ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени 
с наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. Издадените 
удостоверения се публикуват в Единния 
публичен регистър по устройство на тери-
торията по чл. 5а.“

2. В ал. 3 след думата „трудово“ се добавя 
„или друго“.

3. В ал. 4 след думата „трудово“ се добавя 
„или друго“.

4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Консултантът не може да сключва 

договор за изпитвания в лаборатории на 
строителя или на свързани с него лица, кога-
то упражнява строителен надзор на строеж, 
изпълняван от същия строител.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 57. В чл. 167 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. членовете на органите на управление 

на юридическото лице или едноличният 
търговец, както и наетите от тях по трудов 
или друг договор физически лица са специ-
алисти със завършено висше образование 
с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ и притежават техническа пра-
воспособност по чл. 229, имат най-малко 
5 години стаж по специалността, не са 
допуснали и/или извършили повече от две 
нарушения по този закон и нормативните 
актове по прилагането му през последните 
три години преди подаване на заявление за 
вписване в регистъра и не са осъждани за 
умишлени престъпления от общ характер на 
лишаване от свобода, както и за престъпле-
ния, свързани с упражняване на професията, 
освен ако са реабилитирани; обстоятелствата 
относно съдимостта на българските граждани 
се установяват служебно от Дирекцията за 
национален строителен контрол; чуждите 
граждани представят свидетелство за съди-
мост или аналогичен документ; изискването 
за притежаване на техническа правоспособ-
ност по чл. 229 не се отнася за физически 
лица, чрез които консултантът упражнява 
дейността си, със специалности, свързани 
със санитарно-хигиенните изисквания към 
строежите (лекари с придобита специалност 
в системата на здравеопазването по „Кому-
нална хигиена“, „Трудова медицина“, „Обща 
хигиена“, „Хранене и диететика“, „Хигиена на 
детско-юношеската възраст“ и „Радиационна 
хигиена“), както и юристи;“
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б) в т. 3 думите „през последните две 
години“ се заменят с „през последните три 
години“;

в) създава се т. 4:
„4. екипът от физически лица, чрез които 

консултантът упражнява дейността по чл. 166, 
ал. 1, т. 1, трябва да включва съответните спе-
циалисти, които притежават квалификация и 
правоспособност да оценяват съответствието 
на всички части на инвестиционните проекти 
за видовете строежи по отделни категории 
съгласно чл. 137, ал. 1, включително коорди-
натор по безопасност и здраве, но не по-малко 
от съответните специалности, определени в 
наредбата по чл. 166, ал. 2.“

2. В ал. 2, т. 5 думите „през последните 
две години“ се заменят с „през последните 
три години“.

3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В едномесечен срок преди изтичането 

на срока по ал. 2 регистрираните лица могат 
да подадат писмено заявление до органа по 
регистрирането за продължаване на удос-
товерението за нов срок от 5 години. Към 
заявлението се прилага декларация, че не са 
настъпили промени в основанията за издаване 
на удостоверението по чл. 166, ал. 2.

(4) В едномесечен срок преди изтичането 
на срока по ал. 3 регистрираните лица могат 
да подадат писмено заявление до органа по 
регистрирането за нова регистрация, придру-
жено от документите по ал. 2.“

4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съот-
ветно ал. 5, 6, 7 и 8.

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея:
а) в т. 1 думите „три наказателни поста-

новления за срок две години“ се заменят с 
„две наказателни постановления за срок три 
години“;

б) в т. 2 думите „три наказателни поста-
новления“ се заменят с „две наказателни 
постановления“.

§ 58. В чл. 168 ал. 6 се изменя така: 
„(6) След приключване на строително-мон-

тажните работи лицето, упражняващо строи-
телен надзор, изготвя окончателен доклад до 
възложителя. Окончателният доклад трябва 
да бъде съставен и подпечатан от лицето, уп-
ражняващо строителен надзор, и подписан от 
управителя на фирмата консултант и от всич-
ки квалифицирани специалисти, определени 
за надзор на строежа по съответните части. 
Докладът задължително съдържа оценка за 
изпълнението на следните условия:

1. законосъобразно започване и изпълнение 
на строежа съобразно одобрените проекти 
и условията на издаденото разрешение за 
строеж, подробно описание и съответствие 
на предвиденото с подробния устройствен 
план застрояване;

2. пълнота и правилно съставяне на актове-
те и протоколите по време на строителството;

3. свързване на вътрешните инсталации и 
уредби на строежа с мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура;

4. изпълнение на строежа съобразно изис-
кванията на чл. 169, ал. 1 и 3;

5. съответствие на вложените строителни 
продукти с изискванията на чл. 169а, ал. 1;

6. причинени и отстранени щети, нанесени 
на възложителя и на другите участници в 
строителството вследствие от неспазване на 
техническите правила и нормативи и одобре-
ните проекти, или увреждания на трети лица 
и имоти вследствие на строителството;

7. годност на строежа за въвеждане в екс-
плоатация;

8. изпълнение на строежа в съответствие с 
други специфични изисквания към определени 
видове строежи съгласно нормативен акт, ако 
за него има такива;

9. изпълнение на строежа в съответствие 
с изискванията на влезли в сила администра-
тивни актове, които в зависимост от вида и 
големината на строежа са необходимо условие 
за разрешаване на строителството по Закона 
за опазване на околната среда, Закона за био-
логичното разнообразие, Закона за културното 
наследство или друг специален закон, както 
и отразяване на мерките и условията от тези 
актове в проекта;

10. изпълнение на строежа в съответствие 
с изискванията за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строи-
телните и монтажните работи, и дейностите 
по разрушаване с цел осигуряване на послед-
ващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните 
количествени цели за оползотворяване и 
рециклиране.“

§ 59. В чл. 176а, ал. 5 думите „и водят ре-
гистър за тях“ се заменят с „и ги публикуват 
в Единния публичен регистър по устройство 
на територията по чл. 5а“.

§ 60. В чл. 177 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: 
„Разрешенията за ползване се публикуват в 
Единния публичен регистър по устройство на 
територията по чл. 5а.“

2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Удос-
товеренията за въвеждане в експлоатация се 
публикуват в Единния публичен регистър по 
устройство на територията по чл. 5а.“

3. Създава се ал. 4: 
„(4) За въвеждането в експлоатация на стро-

ежи и/или съоръжения с повишена опасност се 
изисква положително становище от органите 
за технически надзор. За строежите от първа, 
втора и трета категория становището се пре-
доставя служебно чрез участие на органите 
за технически надзор в състава на комисиите 
съгласно наредбата по ал. 2. За строежите от 
четвърта и пета категория становището се 
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предоставя от органите за технически надзор 
служебно на органа по ал. 3 в 5-дневен срок 
от получаване на искането за становище.“

4. В ал. 6 след думите „председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая, а след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или от председателя 
на Държавна агенция „Технически операции“ 
и запетаята и думите „когато се отнася за 
обекти на тази агенция“ се заличават.

§ 61. В чл. 178 се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. В ал. 2 накрая се добавя „и обектите 
по чл. 147а“. 

2. В ал. 3, т. 5 думите „съгласно чл. 69“ се 
заменят с „в териториите със средно и високо 
застрояване, както и“.

3. В ал. 7 след думите „председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая и след 
думите „председателя на Държавна агенция 
„Разузнаване“ се добавя „или председателят 
на Държавна агенция „Технически операции“.

4. Създава се ал. 9:
„(9) Изграждането на улици, пътища или 

алеи по ал. 3, т. 5 може да се извърши и за 
сметка на собствениците при условията и по 
реда, определени в наредбата по чл. 69, ал. 2.“

§ 62. В чл. 181 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2 думите „констатирано с протокол 
на общинската (районната) администрация“ 
се заличават.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Завършването на сградата в груб стро-

еж се констатира с протокол по наредбата 
по чл. 168, ал. 3, който се съставя от лицето, 
упражняващо строителен надзор, в присъст-
вието на възложителя, строителя, проектанта 
и на служител по чл. 223, ал. 2.“

§ 63. В чл. 198, ал. 3 в изречение второ 
след думите „се отменя“ се добавя „изцяло 
или частично“.

§ 64. В чл. 205 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „обществени паркинги“.

2. Точка 4 се изменя така:
„4. за изграждане на обекти на социалната 

инфраструктура;“.
§ 65. В чл. 211а, ал. 2 след думите „на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „или“ се заменя със запетая и след 
думите „Държавна агенция „Разузнаване“ се 
добавя „или на Държавна агенция „Техничес-
ки операции“.

§ 66. В чл. 215 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4:
а) изречение второ се изменя така: „Жал-

бите и протестите срещу актове, с които се 

одобрява подробен устройствен план или се 
издава разрешение за строеж на общински 
обект от първостепенно значение, се подават 
чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от 
обнародването на акта в „Държавен вестник“.“;

б) създават се изречения трето и четвърто: 
„Жалбите и протестите срещу актове, с които 
се одобрява подробен устройствен план за 
обект с национално значение и/или национа-
лен обект, се подават чрез органа, издал акта, 
в 14-дневен срок от обнародването на акта в 
„Държавен вестник“. Жалбите и протестите 
срещу разрешение за строеж на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
или отказ за издаване се подават в 14-дневен 
срок от обнародването на обявлението за 
издаване на акта в „Държавен вестник“.“

2. В ал. 5 думите „чл. 156, ал. 3“ се заменят 
с „чл. 156, ал. 5“.

3. В ал. 7 се създава т. 5:
„5. изготвянето на оценки и определянето 

на размера и изплащането на обезщетения 
по чл. 210, ал. 1.“

§ 67. В чл. 218, ал. 1 думата „подробни“ 
се заличава.

§ 68. В чл. 222, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
„10. извършват проверки на комплексния 

доклад относно оценка на съответствието 
на проектната документация с основните 
изисквания към строежите, при условията 
на чл. 156, ал. 3;

11. извършват проверки на лицата, упраж-
няващи строителен надзор по време на стро-
ителството за спазване на задълженията им 
при условия и по ред, определени със заповед 
на началника на Дирекцията за национален 
строителен контрол или оправомощено от 
него длъжностно лице.“

§ 69. В чл. 223, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. създават и поддържат регистър на изда-

дените наказателни постановления от кмета 
на общината (района) или от оправомощено 
от него длъжностно лице.“

§ 70. В чл. 225, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Заповедта се публикува в Единния 
публичен регистър по устройство на терито-
рията по чл. 5а.“

§ 71. В чл. 225а, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Заповедта се публикува в Единния 
публичен регистър по устройство на терито-
рията по чл. 5а.“

§ 72. В чл. 232 се създават ал. 10, 11 и 12:
„(10) Наказва се с глоба от 1000 до 15 000 лв. 

проектант, неизпълнил задължение по чл. 162, 
ал. 4.

(11) Наказват се с глоба от 500 до 2000 лв., 
ако по друг закон не е предвидено по-тежко 
наказание, правоспособни физически лица, 
чрез които се осъществяват дейностите 
по оценяване съответствието на проектите  
и/или строителен надзор на строежите за 
други нарушения на този закон, приетите от 
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Министерския съвет, съответно издадените от 
министрите актове по неговото прилагане и 
другите правила и нормативи по проектира-
нето и строителството, както и на решенията 
и предписанията, основани на тях.

(12) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. 
лице, упражняващо технически контрол по 
част „Конструктивна“, неизпълнило задълже-
ние по чл. 142, ал. 10.“

§ 73. Член 237 се изменя така:
„Чл. 237. (1) Началникът на Дирекцията 

за национален строителен контрол или упъл-
номощено от него длъжностно лице налага 
имуществена санкция на юридическо лице 
или едноличен търговец, както следва:

1. на извършител, възложител или стро-
ител на строеж от първа до трета категория 
включително, незаконен по смисъла на чл. 225, 
ал. 2 – в размер от 5000 до 50 000 лв.;

2. на извършител, възложител или стро-
ител на строеж по чл. 224, ал. 1 от първа до 
трета категория включително – в размер от 
1000 до 10 000 лв.;

3. на възложител или строител, продължил 
да изпълнява строителни и монтажни работи 
на строеж от първа до трета категория вклю-
чително, спрян със заповед по чл. 224, ал. 1 
и 5 или по чл. 159, ал. 4, или на строеж със 
спряно действие на строителните книжа – в 
размер от 10 000 до 100 000 лв.;

4. на лице, което ползва строеж от първа 
до трета категория включително, без това да 
е разрешено по установения законов ред – в 
размер от 1000 до 10 000 лв.;

5. на лице, което, без да има право, осъ-
ществява дейност, включена в компетентност-
та на консултанта и техническия контрол за 
част „Конструктивна“ – в размер от 3000 до 
30 000 лв.;

6. на лице, извършило оценка за съответ-
ствие на инвестиционен проект в нарушение 
на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или при 
упражняване на строителен надзор допуснало 
изпълнение на незаконен строеж по смисъла на 
чл. 225, ал. 2 – в размер от 5000 до 50 000 лв.;

7. на доставчик на електрическа или топ-
линна енергия, вода или газ, неизпълнил 
разпореждане по чл. 224, ал. 3 или по чл. 178, 
ал. 5 – в размер от 5000 до 50 000 лв.;

8. на строител, за изпълнението на строежи 
от първа категория, без да е вписан в Централ-
ния професионален регистър на строителя и 
без да има издадено удостоверение за тях – в 
размер от 50 000 до 100 000 лв.;

9. на строител, за изпълнението на строежи 
от втора категория, без да е вписан в Централ-
ния професионален регистър на строителя и 
без да има издадено удостоверение за тях – в 
размер от 30 000 до 50 000 лв.;

10. на строител, за изпълнението на строежи 
от трета, четвърта и пета категория, без да е 
вписан в Централния професионален регистър 

на строителя и без да има издадено удосто-
верение за тях, с изключение на строежите 
по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на 
строи телите – в размер от 10 000 до 30 000 лв.;

11. на строител, за изпълнението на стро-
ителни и монтажни работи, без да е вписан 
в Централния професионален регистър на 
строителя и без да има издадено удостове-
рение за тях – в размер от 2000 до 5000 лв.;

12. на производител на строителни продук-
ти, доставяни за директно влагане на строи-
телната площадка от местата на производство, 
несъответстващи на изискванията на чл. 169а, 
ал. 1 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;

13. на лице, сключило договор за строите-
лен надзор или за оценка за съответствие на 
инвестиционен проект в нарушение на чл. 166, 
ал. 3 и 4 – в размер от 30 000 до 150 000 лв.;

14. на възложител на строеж, неизпълнил 
задължение по чл. 161, ал. 4 – в размер от 
5000 до 30 000 лв.;

15. на строител на строеж, неизпълнил за-
дължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 – в размер 
от 5000 до 30 000 лв.;

16. на възложител на строеж, който не 
възложи съставянето на технически паспорт 
в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 – в 
размер от 1000 до 10 000 лв.;

17. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж по чл. 224, ал. 1 – в размер от 
1000 до 10 000 лв.;

18. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж, неизпълнило задължение по 
чл. 168, ал. 1 – в размер от 1000 до 10 000 лв.;

19. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж, неизпълнило задължение по 
чл. 169б, ал. 1 и чл. 166, ал. 1, т. 2 – в размер 
от 1000 до 10 000 лв.;

20. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж, съставило окончателен доклад 
в нарушение изискванията на чл. 168, ал. 6 – в 
размер от 1000 до 10 000 лв.;

21. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж, неизпълнило задължение по 
чл. 159, ал. 4 – в размер от 1000 до 10 000 лв.;

22. на лице, упражняващо строителен над-
зор на строеж, неизпълнило задължение по 
чл. 158, ал. 2 – в размер от 1000 до 3000 лв.;

23. на строител и лице, упражняващо стро-
ителен надзор на строеж, допуснало авария в 
строителството – в размер от 1000 до 10 000 лв.;

24. на лице, упражняващо авторски надзор, 
когато вследствие на негова заповед е пос-
ледвала авария в строителството – в размер 
от 1000 до 10 000 лв.;

25. на строител на строеж, неизпълнил 
задължение по чл. 163а, ал. 1 – в размер от 
1000 до 5000 лв.

(2) Кметът на общината налага имущест-
вена санкция на юридическо лице или на 
едноличен търговец, както следва:
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1. на извършител, възложител или строител 
на строеж от четвърта до шеста категория, 
незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в 
размер от 5000 до 20 000 лв.;

2. на извършител, възложител или строител 
на строеж по чл. 224а, ал. 1 и 2 – в размер 
от 1000 до 10 000 лв.;

3. на извършител, възложител или стро-
ител, продължил да изпълнява строителни 
и монтажни работи на строеж, спрян със 
заповед по чл. 224а, ал. 1 и 5 – в размер от 
10 000 до 50 000 лв.;

4. на лице, което ползва строеж от четвърта 
и пета категория, без това да е разрешено по 
установения законов ред – в размер от 1000 
до 10 000 лв.;

5. на доставчик на електрическа или топ-
линна енергия, вода или газ, неизпълнил раз-
пореждане по чл. 57а, ал. 6 или по чл. 224а, 
ал. 3, или по чл. 178, ал. 6 – в размер от 5000 
до 20 000 лв.;

6. на собственик на строеж или поземлен 
имот, неизпълнил заповед по чл. 195, ал. 5 и 
създал непосредствена опасност за здравето 
и живота на други лица – в размер от 1000 
до 10 000 лв.;

7. на лице, което е допуснало да бъде 
поставен върху негов имот или е поставило 
преместваем обект или рекламен елемент в 
противоречие с изискванията на наредбата по 
чл. 56, ал. 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.;

8. на оператор на електронна съобщителна 
мрежа, извършил дейности по чл. 151, ал. 1, 
т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 
9 – в размер от 1000 до 10 000 лв. 

(3) При неизпълнение в срок на задълже-
нията или при предоставяне на непълни или 
неточни данни по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и 
по чл. 140а, ал. 3 кметът на общината, съот-
ветно областният управител, министърът на 
регионалното развитие и благоустройството, 
министърът на отбраната, министърът на вът-
решните работи, председателят на Държавна 
агенция „Национална сигурност“, председате-
лят на Държавна агенция „Разузнаване“ или 
председателят на Държавна агенция „Техни-
чески операции“ налага имуществена санкция 
на съответното експлоатационно дружество 
в размер от 1000 до 2000 лв. седмично до 
изпълнение на задължението.

(4) Кметът на общината, съответно област-
ният управител, министърът на регионалното 
развитие и благоустройството, министърът 
на отбраната, министърът на вътрешните 
работи, председателят на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, председателят на 
Държавна агенция „Разузнаване“ или пред-
седателят на Държавна агенция „Технически 
операции“ налага имуществена санкция в 
размер на 2000 лв. на съответното експло-
атационно дружество, поискало заплащане за 
предоставяне на изходни данни, становища, 

възражения, предписания или друга инфор-
мация в случаите по чл. 125, ал. 4, чл. 128а 
и по чл. 140а, ал. 3.

(5) Министърът на вътрешните работи 
или определено от него длъжностно лице 
налага имуществена санкция на юридическо 
лице или едноличен търговец – строител на 
строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 2 – в 
размер от 5000 до 30 000 лв.

(6) Санкциите по ал. 1 – 5 се налагат по 
реда на чл. 238 и 239.“

§ 74. Създава се чл. 237а:
„Чл. 237а. За други нарушения на този закон, 

приетите от Министерския съвет, съответно 
издадените от министрите актове по неговото 
прилагане и другите правила и нормативи 
по проектирането и строителството, както 
и на решенията и предписанията, основани 
на тях, се налага имуществена санкция на 
юридическо лице или едноличен търговец в 
размер от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон 
не е предвидено по-тежко наказание.“

§ 75. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1а след думите „председателят на 
Държавна агенция „Разузнаване“ се доба-
вя „и председателят на Държавна агенция 
„Технически операции“ и след думите „на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след ду-
мите „на Държавна агенция „Разузнаване“ се 
добавя „и на Държавна агенция „Технически 
операции“.

2. В § 3 се създава ал. 3:
„(3) За служебното съгласуване с централ-

ните и териториалните администрации и със 
специализираните контролни органи не се 
събират такси.“

3. В § 5:
а) в т. 29 се създава изречение второ: „При 

определяне предназначението на сградата 
ателиетата се считат за жилища.“;

б) в т. 29а се създава изречение второ: „При 
определяне предназначението на сградата 
ателиетата се считат за жилища.“;

в) в т. 43 се създава изречение второ: „Те-
кущ ремонт на строеж е и подобряването и 
поддържането в изправност на елементите 
на техническата инфраструктура по чл. 64, 
ал. 1, при които не се променят трасето и 
техническите характеристики.“;

г) точка 79 се изменя така:
„79. „Държавното дружество за геозащита и 

неговите клонове“ е „Геозащита“ ЕООД – Вар-
на, с клонове – „Геозащита“ ЕООД – клон 
Плевен, и „Геозащита“ ЕООД – клон Пер-
ник.“;

д) създават се т. 83 и 84:
„83. „Оранжерия“ е съоръжение за целого-

дишно или сезонно отглеждане на растителни 
видове, с трайна конструкция, със или без 
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съпътстващи производствени инсталации за 
водоснабдяване, електроснабдяване, отопле-
ние, вентилация и други.

84. „Парник“ е съоръжение за сезонно 
отглеждане на растителни видове, с временна 
преносима конструкция, покрита с полиети-
лен, поливинил или друга подходяща материя, 
без съпътстващи производствени инсталации 
за водоснабдяване, електроснабдяване, ото-
пление, вентилация и други.“

§ 76. В § 50, ал. 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за устройство 
на територията (обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.; 
изм., бр. 17 от 2020 г.) думите „на издаде-
ните разрешения за строеж и на въведените 
в експлоатация строежи“ и запетаята пред 
тях се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 77. (1) Започнатите производства по 

издаване на удостоверение за упражняване 
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, които 
не са приключили до влизането в сила на 
този закон, се довършват по досегашния ред. 

(2) За дата на започване на производство 
по издаване на удостоверение за упражня-
ване на дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 се 
смята денят на внасянето на заявлението 
по чл. 167, ал. 2.

§ 78. (1) Лицата, получили удостовере-
ние от началника на ДНСК до влизането в 
сила на този закон, могат да продължат да 
извършват дейността си по чл. 166, ал. 1, 
т. 1 до изтичането на срока на удостовере-
нието, съответно до изтичането на срока 
за продължаването му. 

(2) В едномесечен срок преди изтичане-
то на срока на удостоверението лицата по 
ал. 1 могат да подадат писмено заявление 
до началника на ДНСК за продължаване на 
удостоверението за нов срок от 5 години. 
Към заявлението се прилага декларация, че 
не са настъпили промени в основанията за 
издаване на удостоверението по чл. 166, ал. 2.

§ 79. Лицата, получили удостоверение 
за упражняване на дейностите по чл. 166, 
ал. 1, т. 1 до влизането в сила на този закон, 
както и лицата, получили удостоверение за 
упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 
т. 1 по реда на § 77, ал. 1 от този закон, 
привеждат дейността си в съответствие с 
неговите изисквания в срок до една година 
от влизането му в сила.

§ 80. (1) Започнатите производства за 
изработване на проекти на устройствени 
планове или на проекти за изменение на ус-
тройствени планове, които не са приключили 
до влизането в сила на този закон с издаване 
на акт за одобряването им, се приключват 
по досегашния ред.

(2) Започнати по ал. 1 са производствата, 
за които до влизането в сила на този закон е 
издадено разрешение от компетентния орган 
за изработването на съответния проект.

§ 81. (1) Започнатите производства по 
съгласуване и одобряване на инвестицион-
ни проекти и по издаване на разрешение за 
строеж, които не са приключили до влиза-
нето в сила на този закон, се приключват по 
досегашния ред.

(2) Започнати по ал. 1 са производствата, 
за които до влизането в сила на този закон е 
внесен инвестиционен проект за съгласуване 
и одобряване от компетентния орган и/или 
за издаване на разрешение за строеж. За за-
почнато производство се смята и наличието 
на съгласуван от компетентния орган идеен 
инвестиционен проект.

§ 82. Строежите, за които е издадено 
разрешение за строеж до влизането в сила 
на този закон, се довършват и въвеждат в 
експлоатация по досегашния ред.

§ 83. Неприключилите съдебни производ-
ства по чл. 210, ал. 3 се приключват по реда 
на този закон.

§ 84. До създаването на Единния публичен 
регистър по чл. 5а компетентните органи 
по чл. 3, 4 и 5 и Дирекцията за национален 
строителен контрол публикуват издадените 
актове по досегашния ред.

§ 85. Наредбите по чл. 2а и 5а се приемат 
в едногодишен срок от влизането в сила на 
този закон.

§ 86. Влезлите в сила до влизането в сила 
на този закон разрешения по чл. 135, ал. 3 и 
нареждания по чл. 135, ал. 5 за изработване на 
изменения на подробни устройствени планове 
губят правно действие, ако в едногодишен 
срок от влизането в сила на този закон не е 
внесен проект за одобряване на плана.

§ 87. До одобряването на образец за съста-
вяне на протокол за завършване на сградата 
в груб строеж в наредбата по чл. 168, ал. 3 
завършването на грубия строеж се констатира 
по досегашния ред.

§ 88. В Закона за кадастъра и имотния ре-
гистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 
и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 
от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 
2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., 
бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 
66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 
и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 
103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 41 и 44 от 
2019 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби 
се създава т. 1б:

„1б. „сграда“ или „постройка“ е самостоя-
телен строеж на основното или на допълва-
щото застрояване по Закона за устройство на 
територията, трайно прикрепен към земята, 
с отделени от външната среда организирани 
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вътрешни пространства и с функционално 
предназначение съгласно класификатора, 
определен с наредбата по чл. 31;“.

§ 89. В Закона за общинската собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., 
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., 
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., 
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на 
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 
105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и 96 
от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 60, 61 и 94 от 
2019 г. и бр. 107 от 2020 г.) в чл. 21 се правят 
следните допълнения:

1. В ал. 7 накрая се добавя „с изключение 
на случаите по чл. 81, ал. 5 от Закона за ус-
тройство на територията“.

2. Създава се ал. 10:
„(10) Общините поддържат регистър на 

имотите, които подлежат на отчуждаване 
за реализиране на мероприятията по ал. 1.  
В регистъра задължително се вписват обек-
тът, за изграждането на който имотът се 
предвижда за отчуждаване, и подробният 
устройствен план, въз основа на който имотът 
се отчуждава.“

§ 90. Регистърът по чл. 21, ал. 10 от За-
кона за общинската собственост се създава 
в едногодишен срок от влизането в сила на 
този закон.

§ 91. В Закона за местните данъци и такси 
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., 
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., 
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., 
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 
35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 
2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 
2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 
и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 
2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г. и 
бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г.) в чл. 15, 
ал. 7 думите „чл. 181, ал. 2“ се заменят с 
„чл. 181, ал. 3“.

§ 92. В Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Консти-

туционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; 
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 
2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 
2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 56 и 60 от 2019 г. 
и бр. 21 от 2020 г.) в чл. 19, ал. 3 изречение 
второ се заличава.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 27 януари 2021 г. и на 17 февруари 2021 г. 
и е подпечатан с официалния печат на На-
родното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

1058

УКАЗ № 58
На основание чл. 101, ал. 3 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Наказателно-про-
цесуалния кодекс, приет от 44-то Народно 
събрание на 29 януари 2021 г., повторно приет 
на 17 февруари 2021 г.

Издаден в София на 18 февруари 2021 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

ЗАКОН
за допълнение на Наказателно-процесуалния 
кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 
и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 
27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., 
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., 
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., 
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на 
Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 
2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 
от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г. и бр. 9 

от 2021 г.)

§ 1. В чл. 46 се създава ал. 8:
„(8) Разпоредбите на ал. 4, 5 и 7 не се 

прилагат, когато се извършва разследване 
или отделни действия по разследването и 
други процесуални действия от прокурора по 
разследването срещу главния прокурор или 
негов заместник.“

§ 2. В чл. 194 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Разследването по дела за престъпле-

ния, извършени от главния прокурор или 
негов заместник, се провежда от прокурора 
по разследването срещу главния прокурор 
или негов заместник.
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(7) Прокурорът по разследването срещу 
главния прокурор или негов заместник може 
да възлага отделни действия по разследването 
на следовател от следствения отдел в специ-
ализираната прокуратура.“

§ 3. В чл. 200, изречение второ след думата 
„прокурори“ се поставя запетая и се добавя 
„както и на постановленията на прокурора по 
разследването срещу главния прокурор или 
негов заместник“.

§ 4. Създава се чл. 213а:
„Отказ на прокурора по разследването 

срещу главния прокурор или негов заместник 
да образува досъдебно производство

Чл. 213а. (1) Прокурорът по разследването 
срещу главния прокурор или негов заместник 
може да откаже да образува досъдебно произ-
водство, за което уведомява пострадалия или 
неговите наследници, ощетеното юридическо 
лице и лицето, направило съобщението.

(2) Постановлението подлежи на обжалване 
пред специализирания наказателен съд в се-
демдневен срок от получаването на преписа.

(3) Специализираният наказателен съд раз-
глежда делото еднолично в закрито заседание 
не по-късно от един месец от постъпването 
на материалите по преписката, като се про-
изнася с определение.

(4) При отмяна на постановлението съдът 
може да дава само мотивирани указания от-
носно прилагането на закона, без да се засяга 
вътрешното убеждение на прокурора.

(5) При отмяна на постановлението съдът 
указва какви действия и за установяване или 
проверка на какви факти следва да се извършат.

(6) Определението по ал. 3 може да се 
протестира от прокурора и да се обжалва от 
пострадалия или неговите наследници, още-
теното юридическо лице и лицето, направило 
съобщението, пред апелативния специализи-
ран наказателен съд в седемдневен срок от 
съобщаването му.

(7) Апелативният специализиран наказате-
лен съд се произнася в състав от трима съдии 
в закрито заседание с определение, което е 
окончателно.

(8) Съдът може да отмени повторно пос-
тановление за отказ само когато дадените 
по реда на ал. 5 указания не са изпълнени.“

§ 5. В чл. 243 се създава ал. 13:
„(13) Алинея 10 не се прилага за поста-

новленията на прокурора по разследването 
срещу главния прокурор или негов заместник.“

§ 6. В чл. 411а, ал. 4 накрая се поставя 
запетая и се добавя „както и делата от ком-
петентност на прокурора по разследването 
срещу главния прокурор или негов заместник“.

§ 7. В чл. 411в, ал. 1 след думата „про-
куратура“ се поставя запетая и се добавя 
„прокурорът по разследването срещу главния 
прокурор или негов заместник“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В срок до три месеца от влизането в 

сила на този закон Висшият съдебен съвет 
провежда процедурата за избор на прокурор 
по разследването срещу главния прокурор 
или негов заместник.

§ 9. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, 
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., 
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; 
Решение № 10 на Конституционния съд от 
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 
от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния 
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 
65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на 
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 
2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г. и бр. 11, 
86, 103, 109 и 110 от 2020 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 21:
„21. избира прокурор по разследването сре-

щу главния прокурор или негов заместник.“
2. В чл. 136:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Прокурорът по разследването срещу 

главния прокурор или негов заместник е част 
от Прокуратурата на Република България. 
Той участва в производствата по делата от 
компетентността му пред специализирания 
наказателен съд, апелативния специализиран 
наказателен съд и Върховния касационен съд.“;

б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;

г) досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съот-
ветно ал. 6, 7, 8 и 9;

д) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея 
думите „ал. 3 – 5“ се заменят с „ал. 4 – 6“;

е) създава се ал. 11:
„(11) Разпоредбите на ал. 4 – 6 не се при-

лагат за дейността на прокурора по разслед-
ването срещу главния прокурор или негов 
заместник.“

3. В чл. 138, т. 6 думите „ал. 5“ се заменят 
с „ал. 6“.

4. В чл. 139 се създава ал. 4:
„(4) Алинея 2 не се прилага за актовете на 

прокурора по разследването срещу главния 
прокурор или негов заместник.“

5. В чл. 143 се създава ал. 9:
„(9) Алинеи 1 – 7 не се прилагат за всички 

актове и действия на прокурора по разслед-
ването срещу главния прокурор или негов 
заместник.“

6. В чл. 144 се създава ал. 3:
„(3) Когато прокурорът по разследването 

срещу главния прокурор или негов заместник 
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е във фактическа невъзможност да извърши 
неотложно действие по разследването, админи-
стративният ръководител на специализираната 
прокуратура определя прокурор от същата 
прокуратура на принципа на случайния под-
бор, който да го извърши.“

7. В чл. 170 се създава ал. 6:
„(6) За прокурор по разследването срещу 

главния прокурор или негов заместник се 
назначава прокурор със стаж по чл. 164, 
ал. 7, с придобит статут на несменяемост, с 
високи професионални и нравствени качества, 
с положителна комплексна оценка „много 
добра“ от последното атестиране, на когото 
през последните 5 години не е било налага-
но някое от дисциплинарните наказания по 
чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила 
решение.“

8. Създава се чл. 173а:
„Чл. 173а. (1) Процедурата за избор на 

кандидат за прокурор по разследването сре-
щу главния прокурор или негов заместник 
се открива от пленума на Висшия съдебен 
съвет не по-рано от три месеца и не по-късно 
от един месец преди изтичането на мандата 
или в 7-дневен срок от настъпване на обсто-
ятелство по чл. 175, ал. 1.

(2) Предложения за кандидатури за про-
курор по разследването срещу главния про-
курор или негов заместник в 7-дневен срок 
от приемане на решението за откриване на 
процедурата може да правят:

1. не по-малко от шестима от членовете 
на пленума на Висшия съдебен съвет;

2. кандидатът за заемане на длъжността.
(3) Предложенията се придружават от под-

робни писмени мотиви, кадрова справка за 
кандидата по образец, утвърден от пленума 
на Висшия съдебен съвет, и писмено съгласие 
на кандидата. Всички представени докумен-
ти се публикуват на интернет страницата на 
Висшия съдебен съвет не по-късно от 14 дни 
преди публичното изслушване.

(4) Пленумът на Висшия съдебен съвет 
обявява датата, часа и мястото за изслушване 
за всеки кандидат най-малко 7 дни преди про-
веждането му. Изслушванията се провеждат 
по азбучен ред. Те са публични и се излъчват 
в реално време чрез интернет страницата на 
Висшия съдебен съвет.

(5) Юридически лица с нестопанска цел, 
определени за извършване на общественопо-
лезна дейност, професионалните организации 
на съдиите, прокурорите и следователите, 
висши училища и научни организации не 
по-късно от 7 дни преди изслушването могат 
да представят на Висшия съдебен съвет ста-
новища за кандидата, включващи и въпроси, 
които да му бъдат поставяни. Анонимни ста-
новища и сигнали не се разглеждат. Предста-
вените становища и въпроси се публикуват 
на интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет в срок до три дни след представянето 
им при спазване на изискванията за защита 
на личните данни.

(6) Комисията по атестирането и конкурсите 
и Комисията по професионална етика към 
прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет изготвят доклади за професионалните 
и нравствените качества на кандидатите. 
Докладите съдържат заключение относно:

1. законовите изисквания за заемане на 
длъжността;

2. наличието на данни, които поставят под 
съмнение нравствените качества на кандидата, 
неговата квалификация, опит и професионал-
ни качества;

3. специфичната подготовка, качествата и 
мотивацията за съответната длъжност.

(7) Докладът на всяка комисия се публикува 
на интернет страницата на Висшия съдебен 
съвет най-малко 7 дни преди гласуването на 
съответния кандидат.

(8) Пленумът на Висшия съдебен съвет 
приема решението за избор на кандидат с 
мнозинство не по-малко от петнадесет гласа 
с явно гласуване.

(9) Когато при първото гласуване никой 
от кандидатите не е получил петнадесет или 
повече от гласовете на членовете на пленума 
на Висшия съдебен съвет, изборът продължава 
за двамата кандидати, получили най-много 
гласове.

(10) Прокурорът по разследването срещу 
главния прокурор или негов заместник се 
избира за срок от 5 години, без право на 
повторно избиране.

(11) При изтичане на мандата или предс-
рочното му прекратяване на основание чл. 129, 
ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република 
България прокурорът по разследването срещу 
главния прокурор или негов заместник, подал 
молба до съответната колегия на Висшия съде-
бен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане 
или предсрочно прекратяване на мандата, се 
назначава на заеманата преди избора длъжност, 
на равна по степен длъжност или на длъжност 
с една степен по-висока от заеманата преди 
избора в органите на съдебната власт.“

9. В чл. 175:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Основанието за предсрочно освобож-

даване на прокурора по разследването срещу 
главния прокурор или негов заместник се 
установява от пленума на Висшия съдебен 
съвет с решение, прието по реда за избора му.“;

б) досегашните ал. 6 и 7 стават съответно 
ал. 7 и 8.

10. В чл. 308, ал. 2 в текста преди т. 1 след 
думата „съвет“ се добавя „и на прокурора по 
разследването срещу главния прокурор или 
негов заместник“.
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11. В чл. 311, т. 4 накрая се добавя „и на 
прокурора по разследването срещу главния 
прокурор или негов заместник“.

12. В чл. 312, ал. 2 след думите „член на 
Висшия съдебен съвет“ се добавя „и прокуро-
ра по разследването срещу главния прокурор 
или негов заместник“.

§ 10. В Закона за защита на лица, застрашени 
във връзка с наказателно производство (обн., 
ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., 
бр. 33 и 66 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 21 и 
53 от 2014 г., бр. 44 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и 
бр. 11 от 2020 г.) в допълнителната разпоредба 
в § 1 думите „личната физическа охрана, при 
условията и по реда на Наказателно-процесу-
алния кодекс“ се заменят с „охрана“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 29 януари 2021 г. и на 17 февруари 2021 г. 
и е подпечатан с официалния печат на На-
родното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

1057

УКАЗ № 59
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за гражданското въздухоплаване, приет от 44-
то Народно събрание на 10 февруари 2021 г.
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за граж-
данското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., 
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., 
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 
и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 
60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 
53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 
и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 
2018 г., бр. 1 и 62 от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4 след думите „наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2018/1139“ се добавя „както 
и по регламентите за изпълнение и делегира-
ните регламенти, приети въз основа на него“, 
а думата „неговото“ се заменя с „тяхното“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) Главна дирекция „Гражданска възду-

хоплавателна администрация“ е компетент-
ният орган по прилагането на Регламент 
(ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, 
анализ и последващи действия във връзка със 
събития в гражданското въздухоплаване, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмя-
на на Директива 2003/42/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) 
№ 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията 
(ОВ, L 122/18 от 24 април 2014 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) № 376/2014“.“

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

1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 6 думите „норми, правила и проце-

дури“ се заменят с „норми и правила“.
3. В т. 7 думите „разрешения и лицензи по 

този закон“ се заменят с „разрешения, серти-
фикати, лицензи и разглеждане на декларации“.

4. Създават се т. 18 и 19:
„18. определя с наредба условията и реда 

за докладване, анализ и последващи дейст-
вия във връзка със събития в гражданското 
въздухоплаване;

19. съгласувано с министъра на вътреш-
ните работи и с председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ определя 
с наредба условията и реда за експлоатация 
на безпилотни въздухоплавателни средства.“

§ 3. В чл. 16б се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „и летателните площадки“ 

се заличават;
б) създава се т. 2а:
„2а. организира и координира използването 

на въздушното пространство за нуждите на 
гражданското въздухоплаване;“

в) създава се т. 7а:
„7а. създава правила за независимо съби-

ране, оценяване, обработване, анализиране 
и съхраняване на сведения за събития в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014;“

г) създава се т. 18:
„18. създава и поддържа електронна сис-

тема за:
а) регистрация на операторите на безпи-

лотни летателни системи;
б) електронно подаване на документи, 

свързани с дейността на операторите на без-
пилотните летателни системи;

в) свидетелства за правоспособност на 
дистанционно управляващи пилоти;

г) географски зони с оперативни условия 
за безпилотни летателни системи.“

2. В ал. 3, т. 7 след думата „удостоверения“ 
се поставя запетая и се добавя „сертификати“.

3. Създават се ал. 8 и 9:
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„(8) Главна дирекция „Гражданска въз-
духоплавателна администрация“ изпълнява 
функциите на Национален орган за управление 
на честотите за гражданско въздухоплаване 
по прилагането на Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 
2019 г. за определяне на подробни правила 
за прилагане на мрежовите функции за уп-
равление на въздушното движение (УВД) и 
за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на 
Комисията (ОВ, L 28/1 от 31 януари 2019 г.).

(9) Главна дирекция „Гражданска въздухо-
плавателна администрация“ изпълнява функ-
циите на компетентен орган по прилагането 
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 
на Комисията от 24 май 2019 г. относно 
правилата и процедурите за експлоатация 
на безпилотни въздухоплавателни средства 
(ОВ, L 152/45 от 11 юни 2019 г.), наричан 
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/947“.“

§ 4. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 8 думите „Регламент за изпълне-

ние (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 
2013 г. за определяне на схема за ефективност 
на аеронавигационно обслужване и мрежо-
вите функции (ОВ, L 128/1 от 9 май 2013 г.)“ 
се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 г. 
за определяне на схема за ефективност и за 
таксуване в Единното европейско небе и за 
отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) 
№ 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (ОВ, L 56/1 
от 25 февруари 2019 г.), наричан по-нататък 
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317“.

2. В ал. 9 думите „Регламент за изпълне-
ние (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 
2013 г. за установяване на обща схема за 
таксуване на аеронавигационното обслужване 
(ОВ, L 128/31 от 9 май 2013 г.)“ се заменят 
с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317“.

§ 5. В чл. 16г, ал. 2, т. 9 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В текста преди буква „а“ думите „на 
персонала“ се заличават.

2. В буква „а“ пред думите „летищния 
оператор“ се добавя „персонала на“ и след 
думата „извършва“ се добавя „проверка и“.

3. В буква „б“ пред думата „оператора“ се 
добавя „персонала на“, след думата „обслужва-
не“ се добавя „и на регулирания агент“ и след 
думата „извършва“ се добавя „проверка и“.

4. Създават се букви „в“ и „г“:
„в) инструктори по авиационна сигурност;
г) лица, извършващи вътрешен контрол на 

качеството по сигурността в гражданското 
въздухоплаване.“

§ 6. В чл. 16д, ал. 6 накрая се добавя „като 
при определяне на размера є се прилага ре-
шението на летищния оператор по чл. 122к“.

§ 7. В чл. 16е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 изречение 
първо се изменя така: „Заявленията за изда-
ване на лицензи, разрешения, свидетелства, 
удостоверения, одобрения, сертификати, 
декларации или други документи се подават 
в Главна дирекция „Гражданска въздухопла-
вателна администрация“ и се разглеждат в 
срок до 30 дни.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Главният директор на Главна дирекция 

„Гражданска въздухоплавателна администра-
ция“ може да оправомощи длъжностни лица 
за издаването или отнемането на разрешения, 
свидетелства, удостоверения, одобрения, сер-
тификати, декларации или други документи.“

§ 8. В чл. 16ж, ал. 2, т. 1 думите „докладване 
на“ се заменят с „уведомяване за“.

§ 9. В чл. 16к, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. операторите по наземно обслужване, 

пълноправните контрольори (регулирани 
агенти) и познатите изпращачи;“.

§ 10. В чл. 16о се създават ал. 4 – 6:
„(4) Право на достъп без придружители 

до преминали контрол за сигурност въздуш-
ни товари и поща, материали на въздушния 
превозвач, стоки, предназначени за полета, 
и стоки, предназначени за летищата, имат 
лица, които са преминали успешна цялостна 
проверка от Държавна агенция „Национална 
сигурност“ по критерии, определени в Наци-
оналната програма за сигурност в граждан-
ското въздухоплаване.

(5) Обучения по авиационна сигурност из-
вършват лица, които са преминали успешна 
задълбочена цялостна проверка от Държавна 
агенция „Национална сигурност“ по крите-
рии, определени в Националната програма 
за сигурност в гражданското въздухоплаване.

(6) На лицата по чл. 16г, ал. 2, т. 9, буква „г“ 
се издават сертификати от главния директор 
на Главна дирекция „Гражданска въздухо-
плавателна администрация“ след премината 
успешна задълбочена цялостна проверка от 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
по критерии, определени в Националната 
програма за сигурност в гражданското въз-
духоплаване.“

§ 11. В глава първа „а“ се създават чл. 16с 
и 16т:

„Чл. 16с. Познатият изпращач разработва, 
прилага и поддържа програма за сигурност, 
одобрена от главния директор на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“.

Чл. 16т. Ръководителите по сигурността се 
назначават, след като:

1. са преминали успешно цялостна провер-
ка, извършена от Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“ по критерии, определени 
в Националната програма за сигурност в 
гражданското въздухоплаване;
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2. достъпът до зоните за сигурност на 
гражданските летища на ръководителите 
по сигурността, осъществяващи служебните 
си задължения на летището, е съгласуван с 
Главна дирекция „Гранична полиция“ по кри-
терии, определени в Националната програма 
за сигурност в гражданското въздухоплаване;

3. са одобрени от Главна дирекция „Граж-
данска въздухоплавателна администрация“ 
по критериите, определени в Националната 
програма за обучение и сертифициране по 
сигурност в гражданското въздухоплаване.“

§ 12. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Безпилотните въздухоплава-

телни средства се експлоатират:
1. след регистрация на оператора на безпи-

лотна летателна система, когато той подлежи 
на регистрация, съгласно чл. 14, параграф 5 
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

2. след регистрация на безпилотната лета-
телна система, когато тя подлежи на сертифи-
циране, при условията и по реда на наредбата 
по чл. 16а, т. 19;

3. при наличие на валидна застраховка 
на отговорността към трети лица, освен ако 
безпилотната летателна система е с макси-
мално допустимо излетно тегло под 20 кг и 
с нея се извършват само полети за спортни 
или развлекателни цели.

(2) Операторът е длъжен да експлоатира 
безпилотната летателна система в съответ-
ствие с приложимите нормативни изисквания, 
с процедурите в документацията му, както и 
в съответствие с предоставените му права, 
при условията и по реда на наредбата по 
чл. 16а, т. 19.“

§ 13. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. Главният директор на Главна 

дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ издава свидетелство за 
правоспособност за техническо обслужване 
на въздухоплавателни средства на чужден-
ци – граждани на държави, които не са 
членки на Европейския съюз, със статут на 
продължително или постоянно пребивава-
щи в Република България. Пребиваването 
се удостоверява с документи, издадени при 
условията и по реда на Закона за чужденците 
в Република България.“

§ 14. В чл. 29, ал. 2 в текста преди т. 1 
думите „Чуждестранно въздухоплавателно“ 
се заменят с „Въздухоплавателно“.

§ 15. В чл. 29а, ал. 1 в текста преди т. 1 
думата „чуждестранно“ се заличава.

§ 16. В чл. 32 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2 след думите „свидетелство за 
правоспособност“ се добавя „или атестация“.

2. В ал. 3 след думите „свидетелства за 
правоспособност“ се добавя „и атестации“.

§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „съоб-
щенията“ се добавя „издава наредби, с които“.

2. В т. 1 думата „откриване“ се заменя с 
„издаване на свидетелства на организации за 
обучение и“.

3. В т. 2 след думата „центрове“ се по-
ставя запетая и се добавя „в организации за 
обучение“.

4. В т. 5 след думите „членовете на екипажа“ 
се добавя „и атестации на кабинен екипаж“.

5. В т. 6 след думите „членовете на еки-
пажа“ се добавя „и на атестации на кабинен 
екипаж“.

6. Създават се т. 7 – 11:
„7. условията и реда за издаване на серти-

фикат на одобрена организация за обучение;
8. условията и реда за издаване на серти-

фикат на организация за обучение на кабинен 
екипаж;

9. изискванията, на които да отговарят 
авиомедицинските центрове и авиомедицин-
ските експерти (АМЕ);

10. условията и реда за одобряване на 
организациите за оценяване на езикова ком-
петентност за нуждите на гражданското 
въздухоплаване;

11. изискванията, на които да отговарят 
декларираните организации за обучение.“

§ 18. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на екипажа на гражданско 

въздухоплавателно средство, регистрирано в 
Република България, трябва да притежават:

1. свидетелства за правоспособност, из-
дадени или признати за валидни от Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ – за членовете на полетния 
екипаж;

2. атестации, издадени или признати за 
валидни от Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“ – за чле-
новете на кабинния екипаж.“

§ 19. В чл. 37 ал. 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за удостоверяването 

на медицинската годност на любители пило-
ти на свръхлеки въздухоплавателни средства 
от общопрактикуващ лекар се определят с 
наредба на министъра на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията.“

§ 20. В чл. 39, ал. 2 думите „към ръко-
водството за летателна експлоатация за типа 
въздухоплавателно средство“ се заменят с 
„одобрен от главния директор на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“.

§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и летателни площадки“ 
се заличават.

2. В ал. 2:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. международни летища за обслужване 

на авиация с общо предназначение;
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3. летища за обслужване на авиация с общо 
предназначение срещу заплащане или без 
заплащане, както и за технологични нужди 
на собственика без заплащане;“

б) създава се т. 4:
„4. летища за обслужване на полети, 

различни от търговски въздушен превоз, с 
въздухоплавателни средства с максимална 
излетна маса под 5700 кг срещу заплащане 
или без заплащане, както и за технологични 
нужди на собственика без заплащане; огра-
ничението за максимална излетна маса не се 
отнася за вертолети.“

3. В ал. 4 думите „както и онези от тях, 
които обслужват международни превози“ се 
заличават.

4. Алинея 7 се отменя.
§ 22. В чл. 43а ал. 5 се отменя.
§ 23. Създава се чл. 43з:
„Чл. 43з. Министърът на транспорта, ин-

формационните технологии и съобщенията 
с наредба определя видовете обслужване на 
въздушното движение, включително летищно 
полетно информационно обслужване.“

§ 24. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главна дирекция „Гражданска въздухо-

плавателна администрация“ удостоверява 
експлоатационната годност на гражданските 
летища и съоръженията за навигация.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за удостоверяване 

годността на летищата, системите и съоръ-
женията за навигация, както и изискванията 
към тези обекти, се определят с наредба на 
министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.“

§ 25. В чл. 45 думите „и летателни пло-
щадки“ се заличават.

§ 26. В чл. 48д, ал. 1 думите „и 2“ се за-
личават.

§ 27. В чл. 51 ал. 3 се отменя.
§ 28. В чл. 53, ал. 2 се създават т. 1а, 1б и 1в:
„1а. управление на въздушното движение 

на контролирани летища;
1б. проектиране на структури на въздушно 

пространство;
1в. разработване на процедури за полети;“.
§ 29. В чл. 53в, ал. 11 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. Създава се т. 3а:
„3а. приема бизнес плана на предприятието 

в съответствие с Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. 
за определяне на общи изисквания за достав-
чиците на услуги и надзора при управлението 
на въздушното движение/аеронавигацион-
ното обслужване и други мрежови функции 
за управление на въздушното движение, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на 
регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, 
(ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и 
за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 

(ОВ, L 62/1 от 8 март 2017 г.), който съдържа 
и ключовите области на дейността, показатели 
и цели за ефективност и тяхното изпълне-
ние, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/317; частта от бизнес плана на пред-
приятието, отнасяща се за ефективността, 
трябва да съответства на поставените цели и 
задачи в Плана за ефективност, разработван 
от Националния надзорен орган по чл. 16в;“.

2. В т. 4 думите „международните изис-
квания“ се заменят с „изискванията по т. 3а“.

§ 30. В чл. 55 думите „само с разрешение 
от“ се заменят с „в контролираното въздушно 
пространство само с разрешение на органите 
за контрол на въздушното движение в“.

§ 31. В чл. 56 след думите „указания на“ се 
добавя „органите за контрол на въздушното 
движение в“.

§ 32. В чл. 57 в изречение първо след 
думите „указанията на“ се добавя „органите 
за контрол на въздушното движение в“, а в 
изречение второ след думата „незабавно“ се 
добавя „органите за контрол на въздушното 
движение в“.

§ 33. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въздухоплавателно средство, което 

е навлязло без разрешение във въздушното 
пространство на Република България или е 
без държавен регистрационен отличителен 
знак, или не се подчини на указанията на 
органите, които ръководят и контролират 
полетите, или има достатъчно основания да 
се предполага, че то ще се използва за цели, 
несъвместими с целите на гражданското 
въздухоплаване, се счита за нарушител и се 
принуждава да кацне.“

2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
министъра на отбраната, министъра на вът-
решните работи и председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ се заменят 
с „Министерския съвет по предложение 
на министъра на отбраната, министъра на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, министъра на вътрешните 
работи, министъра на външните работи и 
председателя на Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“.

§ 34. В чл. 64 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На оператори, експлоатиращи въздухо-

плавателни средства, попадащи в Приложение 
№ 1 към Регламент (ЕС) № 2018/1139, се издава 
национално свидетелство за ави ационен опе-
ратор при условията и по реда на наредбата 
по ал. 9.“

2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават 
съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

§ 35. В чл. 64б се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Полетите със специално предназначе-
ние се осъществяват от Държавен авиационен 
оператор – юридическо лице, ръководено от 
генерален директор, който е второстепенен 
разпоредител с бюджет към министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, чиято издръжка се формира от 
бюджетни средства и от приходи от собствена 
дейност. Разпоредбите на Закона за адми-
нистрацията не се прилагат за Държавния 
авиационен оператор.“

2. В ал. 3 думите „Авиоотряд 28“ се заменят 
с „Държавният авиационен оператор“.

3. В ал. 4 думите „Авиоотряд 28“ се заменят 
с „Държавният авиационен оператор“.

4. В ал. 5 думите „Авиоотряд 28“ се заменят 
с „Държавният авиационен оператор“.

5. В ал. 6 думите „Авиоотряд 28“ се заменят 
с „Държавния авиационен оператор“.

6. В ал. 8 навсякъде думите „Авиоотряд 
28“ се заменят с „Държавния авиационен 
оператор“.

§ 36. В чл. 120 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „и летателни площадки“ 

се заличават;
б) точка 8 се изменя така:
„8. издаване на свидетелства на авиационни 

учебни центрове, сертификати на одобрени 
организации за обучение, сертификати на 
одобрена организация за оценяване на ези-
кова компетентност за нуждите на граждан-
ското въздухоплаване, както и разглеждане 
на декларации по Регламент (ЕС) 2018/1119 
на Комисията от 31 юли 2018 г. за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение 
на декларираните организации за обучение 
(ОВ, L 204/13 от 13 август 2018 г.) и Регламент 
(ЕС) 2018/1139;“

в) в т. 9 думите „издаване на национал-
ни свидетелства за авиационен оператор за 
специализирани операции и разрешения за 
извършване на високорискови специализирани 
търговски операции“ се заменят с „издаване 
на свидетелства на авиационни оператори, 
разрешителни за високорискови търговски опе-
рации, национални свидетелства за авиационен 
оператор, списък на специалните одобрения“, 
а думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;

г) точка 13 се отменя;
д) точки 21 и 22 се изменят така:
„21. потвърждаване, признаване или пре-

издаване на лицензи, свидетелства, атеста-
ции, сертификати, разрешения, декларации 
и удостоверения, включително издадени от 
трета държава;

22. извършване на проверки за съответ-
ствие, преиздаване, заверка или изменение 
на лицензи, удостоверения, свидетелства, 
сертификати, разрешения, одобрения или 
декларации;“

е) точка 27 се изменя така:
„27. издаване на удостоверение за авиоме-

дицински центрове или АМЕ, одобрение на 
организация, провеждаща курсове по ави-
ационна медицина, преглед на декларация на 
специалисти по трудова медицина;“

ж) създават се т. 28 – 32:
„28. провеждане на теоретични изпити на 

авиационния персонал и издаване на серти-
фикати за успешно издържани теоретични 
изпити;

29. издаване и удължаване на срока на 
валидност на одобрението за ползване на 
тренажор или симулатор;

30. издаване на одобрения на пълнопра-
вен контрольор (регулиран агент), познат 
изпращач, пълноправен доставчик на стоки 
за полета, както и определяне на въздушен 
превозвач като „въздушен превозвач на товари 
или поща, осъществяващ превоз от летище в 
трета държава до територията на Европейс-
кия съюз“;

31. одобряване на програми за сигурност на 
оператори и лица, задължени да разработват, 
прилагат и поддържат програма за сигурност;

32. регистрация на оператор на безпилотна 
летателна система съгласно чл. 14, параграф 
5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, 
издаване на удостоверение за оператор на 
лека безпилотна летателна система („LUC“), 
разрешение за експлоатация в специфична 
категория; разрешение за експлоатация на 
безпилотна летателна система в клубове и 
сдружения за авиомоделизъм, както и раз-
глеждане на декларации, при условия и по 
ред, определени с наредбата по чл. 16а, т. 19.“

2. Създава се ал. 9:
„(9) Летищните такси по ал. 1 и лихвите 

върху тях, определени по реда на наредбата по 
чл. 122, ал. 1, са публични държавни вземания, 
когато се събират в случаите по ал. 5, т. 1 или 
когато се събират на гражданско летище за 
обществено ползване – държавна собственост, 
което се ползва от летищен оператор – търгов-
ско дружество, в което държавата е едноличен 
собственик на капитала.“

§ 37. В чл. 122 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „и на министъра на фи-
нансите“ се заличават.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 38. В чл. 122к, ал. 1 след думата „пуб-

лично“ се добавя „на интернет страницата 
си, както и“.

§ 39. В чл. 122р се създава ал. 6:
„(6) Решението по ал. 1, влязлото в сила 

решение на летищния оператор по чл. 122к, 
ал. 1 и решението по чл.122л, ал. 2 се пуб-
ликуват на интернет страницата на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“.“

§ 40. Член 135 се изменя така:
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„Чл. 135. (1) Правото на иск срещу пре-
возвача по международните и вътрешните 
превозни договори се погасява в едногодишен 
срок, считано от деня на пристигането на 
въздухоплавателното средство в местоназна-
чението, от деня, в който въздухоплавателното 
средство е трябвало да пристигне, или от деня 
на прекратяване на превоза.

(2) Пълномощниците, които не са адвокати 
на лицата, притежаващи права, произтичащи 
от Регламент (ЕО) № 261/2004, представят 
пред превозвача или пред Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администра-
ция“ пълномощни с нотариална заверка на 
подписите.

(3) Правото на предявяване на претенция за 
получаване на обезщетение от пълномощници 
на лицата, притежаващи права, произтичащи 
от Регламент (ЕО) № 261/2004, се доказва 
пред превозвача и/или пред Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администра-
ция“ с оригинал на пълномощно с нотариална 
заверка на подписа на упълномощителя.“

§ 41. В чл. 141а, ал. 2 думите „Регламент 
за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията 
от 3 май 2013 г. за определяне на схема за 
ефективност на аеронавигационното обслуж-
ване и мрежовите функции (OB, L 128/1 от 
9 май 2013 г.)“ се заменят с „Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2019/317“.

§ 42. В чл. 143 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „алкохол или друго упой-

ващо“ се заменят с „психоактивно“;
б) в т. 5 думите „алкохол или друго упой-

ващо“ се заменят с „психоактивно“;
в) точка 20 се изменя така:
„20. допусне да се извърши или извърши 

полет с безпилотно управляемо въздухоплава-
телно средство във въздушното пространство 
на страната без съответното разрешение, 
когато се изисква такова, и/или в нарушение 
на приложимите нормативни изисквания, 
процедурите в документацията му.“

2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „(регулиран агент)“ се 

поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
б) в т. 3 след думите „(регулиран агент)“ се 

поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
в) в т. 4 след думите „(регулиран агент)“ се 

поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
г) в т. 7 след думите „(регулиран агент)“ се 

поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
д) създават се т. 14 – 17:
„14. летищен оператор, оператор по на-

земно обслужване, пълноправен контрольор 
(регулиран агент), познат изпращач, доставчик 
на аеронавигационно обслужване и авиаци-
онен оператор, който наеме или възложи на 
национално или местно равнище на лице 

да изпълнява функциите на ръководител по 
сигурността, в нарушение на изискванията 
на чл. 16т;

15. летищен оператор, оператор по наземно 
обслужване, пълноправен контрольор (регу-
лиран агент), познат изпращач, доставчик на 
аеронавигационно обслужване и авиационен 
оператор, който допусне физически лица да 
извършват или да отговарят за извършването 
на проверки, контрол на достъпа или друг вид 
контрол за сигурност, преди да са премина-
ли успешно цялостна проверка от Държавна 
агенция „Национална сигурност“;

16. летищен оператор, оператор по наземно 
обслужване, пълноправен контрольор (регу-
лиран агент), познат изпращач, доставчик на 
аеронавигационно обслужване и авиационен 
оператор, който допусне лице, което не е 
преминало успешно цялостна проверка, без 
придружител, до въздушни товари и поща, до 
поща и материали на въздушния превозвач, 
до стоки, предназначени за полета, и стоки, 
предназначени за летищата, спрямо които е 
приложен изискваният контрол за сигурност;

17. летищен оператор, оператор по наземно 
обслужване, пълноправен контрольор (регу-
лиран агент), познат изпращач, доставчик на 
аеронавигационно обслужване и авиационен 
оператор, който допусне лице, което не е 
одобрено от Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“ или не 
притежава сертификат за компетентност, да 
извърши обучение по авиационна сигурност.“

3. В ал. 6, т. 10 думите „6-седмичен срок“ 
се заменят със „срок до два месеца“.

§ 43. В чл. 143а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лв. 

или се налага имуществена санкция от 3000 
до 30 000 лв. на лице по чл. 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1139, което не изпълни 
или не изпълни в срок задълженията си по 
този регламент и по делегираните регламенти 
и регламентите за изпълнение, приети въз 
основа на него.“

§ 44. В чл. 144 се правят следните изме-
нения:

1. В т. 1 думите „или летателна площад-
ка“ се заличават, а думите „преди те да са 
регистрирани“ се заменят с „преди то да е 
регистрирано“.

2. В т. 15 думата „умишлено“ се заличава.
§ 45. В § 3 от допълнителните разпоредби 

се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се отменя.
2. Създава се т. 14а:
„14а. „Полети на авиацията с общо предназ-

начение“ са полети за специализирани опера-
ции (aerial work – AW) или полети, различни 
от търговски въздушни превози (commercial 
air transport – CAT).“
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3. Създават се т. 75 – 90:
„75. „Познат изпращач“ е лице, което пре-

доставя товар или поща за своя сметка и чиито 
процедури отговарят на общите правила и 
стандарти за сигурност, които са достатъчни 
за допускане на товара или пощата за прена-
сяне от всякакво въздухоплавателно средство.

76. „Пълноправен доставчик на стоки за 
полета“ е лице, чиито процедури съответстват 
на общи правила и стандарти за сигурност, 
достатъчни за извършването на доставки на 
стоки, предназначени за полета, директно на 
борда на въздухоплавателно средство.

77. „Летищно полетно-информационно об-
служване“ е полетно-информационно обслуж-
ване и аварийно-оповестително обслужване 
на летищното движение на дадено летище.

78. „Командир“ е летец-пилот, притежа-
ващ подготовка за длъжността, назначен за 
командващ и отговарящ за безопасното про-
веждане на полета за целите на операциите 
на търговския въздушен транспорт.

79. „Авиомедицински експерт (АМЕ)“ е ле-
кар, притежаващ необходимата квалификация 
за упражняване на медицинска професия и 
завършено специализирано обучение по ави-
ационна медицина, упълномощен от Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ да извършва медицински 
прегледи на пилоти, кабинен екипаж и ръ-
ководител полети (АТСО) на територията на 
страната, съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 
2011 г. за определяне на технически изисквания 
и административни процедури във връзка с 
екипажите на въздухоплавателни средства в 
гражданското въздухоплаване в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европей-
ския парламент и на Съвета (ОВ, L 311/1 от 
25 ноември 2011 г.) съгласно Регламент (ЕС) 
2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. 
за определяне на технически изисквания и 
административни процедури във връзка със 
свидетелствата за правоспособност и други 
свидетелства и сертификати на ръководители 
на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 
на Европейския парламент и на Съвета, за 
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 923/2012 на Комисията и за отмяна на Рег-
ламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ, 
L 63/1 от 6 март 2015 г.).

80. „Цялостна проверка“ е проверка на 
самоличността и миналото на дадено лице, 
включително съдебното му досие, като част 
от преценката дали лицето следва да полу-
чи достъп без охрана до обезопасени зони с 
ограничен достъп.

81. „Психоактивно вещество“ е алкохол, 
опиоиди, канабиноиди, успокоителни и прис-
пивателни, кокаин, други психостимуланти, 
халюциногени и летливи разтворители, като 
се изключват кофеинът и тютюнът.

82. „Перон“ е определена зона, в която се 
разполагат въздухоплавателни средства с цел 
качване или слизане на пътници, товарене 
или разтоварване на пощенски пратки или 
товари, зареждане с гориво, паркиране или 
техническо обслужване.

83. „Контролирано летище“ е летище, на 
което се осигурява обслужване по контрол 
на летищното движение, независимо дали е 
налице или не контролирана зона.

84. „Ръководител по сигурността“ е лице, на 
което е възложено и е отговорно програмата 
за сигурност на оператора или образуванието, 
на национално или местно равнище и нейното 
прилагане да са съобразени с приложимите 
изисквания за сигурност в гражданското 
въздухоплаване.

85. „Търговски въздушен превоз“ е полет 
на въздухоплавателно средство за превоз на 
пътници, товари или поща срещу заплащане 
или друго възнаграждение.

86. „Търговска операция“ е операция, из-
вършвана срещу възнаграждение и/или за 
сметка на отсрещната страна.

87. „Международно летище“ е летище, 
предназначено за влизане и заминаване на 
международен въздушен трафик и където се 
извършват митнически, здравни, ветеринарни, 
фитосанитарни и други процедури.

88. „Безпилотна летателна система (БЛС)“ 
е безпилотно въздухоплавателно средство 
и оборудването за неговото дистанционно 
управление.

89. „Оператор на безпилотна летателна 
система („оператор на БЛС“)“ е всяко юриди-
ческо или физическо лице, което експлоатира 
или е регистрирано да експлоатира една или 
повече БЛС.

90. „Дистанционно управляващ пилот“ 
(remote pilot) е физическо лице, отговарящо 
за безопасното провеждане на полета на без-
пилотно въздухоплавателно средство, като 
управлява неговите полетни показатели ръчно 
или, когато безпилотното въздухоплавателно 
средство лети в автоматичен режим – като 
следи неговия курс и по всяко време е в 
състояние да се намеси и да промени курса.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. (1) Авиационният оператор – Авио-

отряд 28, се преименува на Държавен ави-
ационен оператор.

(2) Дейността, бюджетът, активите, паси-
вите, архивът и другите права и задължения 
на авиационния оператор – Авиоотряд 28, 
преминават към Държавния авиационен опе-
ратор. Неприключилите към датата на влизане 
в сила на този закон съдебни производства 
се продължават от Държавния авиационен 
оператор до тяхното приключване във всички 
инстанции.



СТР.  26  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

(3) Трудовите правоотношения на ръко-
водителите и служителите в авиационния 
оператор – Авиоотряд 28, се уреждат при 
условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

(4) Държавният авиационен оператор встъп-
ва в правата и задълженията на авиационен 
оператор – Авиоотряд 28, по сключените от 
него договори, включително по оперативни 
програми, финансирани със средства от Ев-
ропейския съюз.

(5) Генералният директор на авиационен 
оператор – Авиоотряд 28, продължава да 
упражнява правомощията си като генерален 
директор на Държавния авиационен оператор 
от датата на влизането в сила на този закон.

§ 47. В 6-месечен срок от влизането в сила 
на този закон собствениците на летателните 
площадки подават заявление в Главна дирек-
ция „Гражданска въздухоплавателна адми-
нистрация“ за класифициране на летището 
в съответствие с чл. 43, ал. 2.

§ 48. В Закона за държавните такси (обн., 
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., 
бр. 21 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 53 от 1973 г., 
бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 
1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., 
бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 
1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., 
бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 
и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 
36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 
33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 
2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., 
бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 17 от 
2018 г. и бр. 104 от 2020 г.) в § 2, изречение 
първо от преходните разпоредби след думите 
„събирани по“ се добавя „чл. 120, ал. 1 от 
Закона за гражданското въздухоплаване“ и 
се поставя запетая.

§ 49. В Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., 
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 
77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г. 
и бр. 38, 69 и 109 от 2020 г.) в чл. 57а, ал. 1 
думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Дър-
жавния авиационен оператор“.

§ 50. Разпоредбите на § 3, т. 1, буква „а“, 
§ 21, 24, 25, 26, § 36, т. 1, букви „а“ и „г“, § 44, 
§ 45, т. 1 и 2 влизат в сила 12 месеца след об-
народването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 10 февруари 2021 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

901

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 41 на Министерския съвет за приемане на 
план-сметка за разходите по подготовката и 
произвеждането на изборите за народни пред-
ставители през 2021 г. (ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст числото „43 226 000“ се 

заменя с „40 278 400“;
б) в т. 1 числото „42 986 000“ се заменя с 

„40 038 400“.
2. В ал. 2 числото „1 812 300“ се заменя с 

„1 546 889“.
3. В ал. 4, т. 1 числото „42 466 500“ се за-

меня с „39 518 900“.
§ 2. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. (1) Със сумата 2 947 600 лв. по по-

реден № 15 от приложението да се увеличат 
разходите по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г. по „Политика в об-
ластта на промоцията, превенцията и контрола 
на общественото здраве“, бюджетна програма 
„Профилактика и надзор на заразните болести“.

(2) Със сумата 2 947 600 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

(3) По бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г., по „Политика 
в област та на промоцията, превенцията и 
контрола на общественото здраве“, бюджетна 
програма „Профилактика и надзор на зараз-
ните болести“, да се създаде администриран 
разходен параграф „Разход в обществена пол-
за“ – 2 947 600 лв.“

§ 3. В приложението се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В пореден № 2, колона 3 числото „43 
226,0“ се заменя с „40 278,4“.

2. В пореден № 2.2, колона 3 числото „15 
226,0“ се заменя с „12 278,4“.

3. Създава се пореден № 15:
„

15. Разходи по бюджета на Министер-
ството на здравеопазването

2 947,6

“

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 

февруари 2021 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
1090
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат 
предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално 
радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни предста-

вители през 2021 г.

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

Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комите-
ти заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското 
национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни 
представители през 2021 г., както следва:

1. Телевизионни предавания:

ТЕЛЕВИ-
ЗИОНЕН 
КАНАЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ 
ПОЯС

ЦЕНА

Клип ****
Предизборен 

репортаж 
(хроника) *

Интервю *** Портрет/
анкета

до 30 секун-
ди 90 секунди 60 секунди 120 секунди

БНТ 1

ПОНЕДЕЛ-
НИК – ПЕТЪК

08:30 – 09:00 980

1 980** 250 1 250

17:30 – 18:00 820

20:30 – 21:00 2 255

23:00 – 24:00 1 650

СЪБОТА – НЕ-
ДЕЛЯ

08:30 – 09:00 1 100

17:30 – 18:00 905

20:30 – 21:00 2 450

22:30 – 23:30 1 200

БНТ 2
ПОНЕДЕЛ-
НИК – НЕДЕ-
ЛЯ

08:30 – 09:00 250

300* - 600*
17:30 – 18:00 300

21:00 – 22:00 350

23:00 – 23:30 220

БНТ 4

ПОНЕДЕЛ-
НИК – ПЕТЪК

08:30 – 09:00 180

- - -

17:30 – 18:00 250

20:30 – 21:00 300

23:00 – 24:00 200

СЪБОТА – НЕ-
ДЕЛЯ

08:30 – 09:00 180

17:30 – 18:00 250

20:30 – 21:00 300

22:30 – 23:00 200

* Забележка: Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ 1 включва и цена за из-
работка, а по БНТ 2 само за излъчване на заснети вече материали.

** Забележка: Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди цената се намалява с 30 %.
*** Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
**** Забележка: Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:

Продължителност в секунди Коефициент към 30 секунди

31 – 40 130%

41 – 50 160%

51 – 60 200%

61 – 70 250%

***** Забележка: Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за 
разликата след 70-а секунда за база се взема цената на 70 секунди.

Всички цени са в български левове и без включен ДДС.
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2. Стойност на агитационни клипове и хроники по програмите на Българското национално 
радио (БНР):

Часови

пояс

 400,00 лв.   165,00 лв. 

   

300,00 лв.  130,00 лв. 

 20,00 лв.   200,00 лв.    100,00 лв. 00:00 – 06:00 40,00 лв. 40,00 лв. 10,00 лв. 80,00 лв. 80,00 лв. 

50,00 лв. 

20:00 – 00:00 70,00 лв. 40,00 лв. 25,00 лв. 140,00 лв. 80,00 лв. 50,00 лв. 

15:00 – 20:00 200,00 лв. 80,00 лв. 25,00 лв. 400,00 лв. 160,00 лв. 

70,00 лв. 

10:00 – 15:00 150,00 лв. 65,00 лв. 35,00 лв. 300,00 лв. 130,00 лв. 70,00 лв. 

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Регионални 
програми

06:00 – 10:00 250,00 лв. 90,00 лв. 35,00 лв. 500,00 лв. 180,00 лв. 

Агитационен клип Хроника
цена до 30 сек. цена до 60 сек. цена до 60 сек.

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо 
Ботев"

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо 
Ботев"

 * Радио Кърджали излъчва в часовия пояс 06:00 – 21:00 ч.
** Цените за агитационни клипове не включват цена за изработка.
    Цените за хроника, диспут, интервю включват и цена за изработка. При предоставяне на 

готов материал цената не се променя.

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ ЗА БНР:
– в гр. София – 250 лв.;
– извън гр. София – 125 лв.
3. Диспут и интервю:

Програма Програма 
"Христо Ботев" "Христо Ботев"

      80,00 лв. 00:00 – 00:06       80,00 лв.    50,00 лв.         20,00 лв.      400,00 лв.       200,00 лв. 

    200,00 лв. 

15:00 – 00:00     100,00 лв.    70,00 лв.         35,00 лв.      800,00 лв.       400,00 лв.     150,00 лв. 

06:00 – 15:00     120,00 лв.    80,00 лв.         45,00 лв.   1 000,00 лв.       450,00 лв. 

Програма 
"Хоризонт"

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Регионални 
програми

Диспут     

  /цена за 1 минута/

Интервю с кандидат депутат 

/цена до 5 минути/

4. Други форми:

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо Ботев"

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо Ботев"

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо 
Ботев"

Регионални 
програми

Програма 
"Хоризонт"

Програма 
"Христо 
Ботев"

Регионални 
програми

      

500,00 лв. 225,00 лв. 100,00 лв. 

    

400,00 лв. 200,00 лв. 75,00 лв. 

   30,00 лв.    200,00 лв. 100,00 лв.   60,00 лв. 

50,00 лв. 

00:00 06:00   150,00 лв.  100,00 лв.   80,00 лв. 80,00 лв.   50,00 лв. 40,00 лв.   100,00 лв. 50,00 лв. 

80,00 лв. 

20:00 00:00   200,00 лв. 220,00 лв. 120,00 лв. 200,00 лв.  80,00 лв. 70,00 лв. 400,00 лв. 80,00 лв. 

100,00 лв. 

15:00 20:00   300,00 лв. 250,00 лв.    180,00 лв. 400,00 лв. 100,00 лв. 90,00 лв. 600,00 лв.  100,00 лв. 

200,00 лв. 

10:00  15:00   400,00 лв. 280,00 лв.   220,00 лв.   600,00 лв.  200,00 лв. 110,00 лв.    800,00 лв. 200,00 лв. 

06:00  10:00   600,00 лв. 350,00 лв. 250,00 лв. 800,00 лв. 400,00 лв. 130,00 лв. 1 000,00 лв. 450,00 лв. 

Тематична рубрика
Репортаж                                                                           

цена до 2 минути
Визитка                                                                            

цена до 3 минути
Кратък фийчър                                                             
цена до 5 минути

Блиц интервю 
цена до 2 минути

5. Банери, ПР публикации, интервю, визитка и подкаст на интернет страницата на Българ-
ското национално радио:
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до 4 снимки

и 1 вграден 
линк
Текст Текст Текст

(до 2500 
символа)

(до 2500 
символа)

(до 2500 
символа)

Платформа "Гласувай"    20,00 лв.     10,00 лв.    30,00 лв.     20,00 лв.             300,00 лв. 350,00 лв.   400,00 лв. 
Начална страница 
www.bnr.bg

Радио Благоевград   

www.bnr.bg/blagoevgrad 

Радио Бургас          

www. bnr.bg/burgas

Радио Варна               
www. bnr.bg/varna

Радио Видин

www. bnr.bg/vidin

Радио Кърджали

www. bnr.bg/kardzhali

Радио Пловдив

www.bnr.bg/plovdiv

Радио Стара Загора 
              
www.bnr.bg/starazagora

Радио София

www.bnr.bg/sofia

Радио "Христо Ботев"
https://bnr.bg/hristobote
v
Радио "Хоризонт"

https://bnr.bg/horizont

Радио Шумен

www.bnr.bg/shumen

Банер позиции ПР публикации
видео до           
5 мин. и              

1 вграден 
линк

начална страница 
на база CPM

вътрешни 
страници на 

база CPM

начална 
страница на 

база CPM

вътрешни 
страници на база 

CPM

300/250 px 728/90 px

аудио до 5 мин.   
и 1 вграден 

линк

400,00 лв. 450,00 лв. 

1 000      8,00 лв.       6,00 лв.    13,00 лв.     10,00 лв.             230,00 лв. 250,00 лв. 300,00 лв. 

16 000    25,00 лв.     20,00 лв.    35,00 лв.     30,00 лв.             350,00 лв. 

150,00 лв. 200,00 лв. 

5 000    10,00 лв.       8,00 лв.    15,00 лв.     12,00 лв.             110,00 лв. 150,00 лв. 200,00 лв. 

1 500      8,00 лв.       6,00 лв.    13,00 лв.     10,00 лв.             110,00 лв. 

150,00 лв. 202,00 лв. 

800      7,00 лв.       5,00 лв.    12,00 лв.       9,00 лв.             110,00 лв. 150,00 лв. 203,00 лв. 

4 000    10,00 лв.       8,00 лв.    15,00 лв.     12,00 лв.             110,00 лв. 

250,00 лв. 300,00 лв. 

1 000      8,00 лв.       6,00 лв.    13,00 лв.     10,00 лв.             350,00 лв. 400,00 лв. 450,00 лв. 

2 000      9,00 лв.       7,00 лв.    14,00 лв.     11,00 лв.             230,00 лв. 

Гарантирани 
импресии на 
ден за банер 

позиции

800      7,00 лв.       5,00 лв.    12,00 лв.       9,00 лв.             110,00 лв. 150,00 лв. 

8 000    15,00 лв.     10,00 лв.    25,00 лв.     20,00 лв.             110,00 лв. 

400,00 лв. 

5 000    10,00 лв.       8,00 лв.    15,00 лв.     12,00 лв.             350,00 лв. 400,00 лв. 

1 000      8,00 лв. 

200,00 лв. 

150,00 лв. 200,00 лв. 

  450,00 лв. 

450,00 лв. 

      6,00 лв.    13,00 лв.     10,00 лв.             350,00 лв. 

* ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 ч. от публикуването, 
след което остава в редакционния поток завинаги.

Подкаст
Аудио Видео Аудио Видео 

 до 5мин. до 5мин. до 4 снимки  до 5мин. до 5мин.

Текст (до 2500 
символа)

Текст (до 2500 
символа)

Текст (до 
2500 

символа)

Текст (до 
2500 

символа)

Текст (до 2500 
символа)

Текст (до 2500 
символа)

Начална страница 
www.bnr.bg
Радио Благоевград   
www.bnr.bg/blagoevgrad 
Радио Бургас          
www. bnr.bg/burgas
Радио Варна               
www. bnr.bg/varna
Радио Видин
www. bnr.bg/vidin
Радио Кърджали
www. bnr.bg/kardzhali
Радио Пловдив
www.bnr.bg/plovdiv
Радио Стара Загора               
www.bnr.bg/starazagora
Радио София
www.bnr.bg/sofia
Радио "Христо Ботев"
https://bnr.bg/hristobote
v
Радио "Хоризонт"
https://bnr.bg/horizont
Радио Шумен
www.bnr.bg/shumen

        150,00 лв.         150,00 лв.          300,00 лв. 

до 4 снимки

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.         110,00 лв. 

         600,00 лв. 

         600,00 лв. 

         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.          600,00 лв. 

         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв. 

         300,00 лв. 

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.          300,00 лв. 

         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв. 

         230,00 лв.         250,00 лв.         250,00 лв.        230,00 лв.         250,00 лв.         250,00 лв.          600,00 лв. 

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.        110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв. 

         600,00 лв. 

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.        110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.          300,00 лв. 

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.        110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв. 

         350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.        350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.          600,00 лв. 

         300,00 лв. 

         110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.        110,00 лв.         150,00 лв.         150,00 лв.          300,00 лв. 

         230,00 лв.         250,00 лв.         250,00 лв.        230,00 лв.         250,00 лв.         250,00 лв. 

Цена                   
на 1 епизод                    
до 10 мин.

        400,00 лв.    600,00 лв.

Интервю Визитка

Платформа "Гласувай"          350,00 лв.         400,00 лв.         400,00 лв.        350,00 лв.         400,00 лв. 
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* Подкаст – изработват се от журналисти 
на БНР по тема, определена от кандидатите.

** Всички банери и видеоматериали се 
предоставят в готов вид от кандидатите и не 
трябва да надхвърлят 10 мегабайта.

*** В цената на аудиоматериалите е вклю-
чена и изработка. При предоставяне на готов 
материал цената не се променя.

Общи условия за прилагане на тарифите 
на БНР:

·  За Експресна поръчка (направена след 
14,30 ч. на деня, предхождащ излъчва-
нето) + 20%.

·  Рекламни агенции не могат да сключват 
договори по тази тарифа с БНР, както и 
да ползват отстъпки.

·  Всички цени са в левове без ДДС.
·  Рекламата в интернет сайтовете на БНР 

се закупува на базата на цена на 1000 
импресии (CPM) за съответния интернет 
сайт по официалните цени, определени 
от БНР.

·  При недостиг на гарантирани импресии 
банерът остава видим до приключване 
на кампанията или до достигане на га-
рантираните импресии.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 

17 февруари 2021 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
1091

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2021 г. в общ размер 
до 10 000 000 лв. за саниране, ремонт и об-
завеждане на студентските общежития на 
държавните висши училища.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, бюджетна 

програма „Студентско подпомагане“, по бю-
джета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2021 г. на базата на 
фактически извършени разходи от държавни-
те висши училища и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

1092

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за откриване на Институт за устойчив пре-
ход и развитие в структурата на Тракийския 

университет – Стара Загора

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

Чл. 1. Открива Институт за устойчив пре-
ход и развитие в структурата на Тракийския 
университет – Стара Загора.

Чл. 2. Органи за управление на института 
са управителен съвет и директор.

Чл. 3. (1) Управителният съвет се състои 
от 10 членове – по един представител на 
Тракийския университет – Стара Загора, 
Техническия университет – София, Минно-
геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и 
община Стара Загора, по двама представители 
на национално представителните организации 
на работодателите и на национално пред-
ставителните организации на работниците 
и служителите и двама външни независими 
експерти, определени съответно от министъра 
на образованието и науката и министъра на 
енергетиката.
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(2) Директорът на института участва в 
заседанията на управителния съвет без право 
на глас.

Чл. 4. Ректорът на Тракийския универси-
тет – Стара Загора, назначава и освобождава 
от длъжност директора на института по пред-
ложение на управителния съвет.

Чл. 5. По предложение на управителния 
съвет на института Академичният съвет на 
Тракийския университет – Стара Загора, при-
ема правилник за устройството и дейността 
на института.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от 
Закона за висшето образование.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

1093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за допълнение на Наредбата за елементите 
на възнаграждението и за доходите, върху 
които се правят осигурителни вноски, приета 
с Постановление № 263 на Министерския 
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; 
изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., 
бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от  
2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 
2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 
2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 
16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 
2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.,  
бр. 29 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. и  

бр. 101 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 1, ал. 8 се създава т. 1а:
„1а. средствата за пътуване и престой, които 

са за сметка на Европейския съюз, между-
народна организация или приемаща страна 
и са определени и предоставени съгласно 
техните правила във връзка с командироване 
от работодателя на работници и служители в 
бюджетни предприятия;“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от първо 

число на месеца, следващ месеца на обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

1094

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за откриване на Институт за научни изследва-
ния в областта на компютърните технологии 
в структурата на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“

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

Член единствен. (1) Открива Институт за 
научни изследвания в областта на компю-
търните науки в структурата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

(2) Институтът по ал. 1 работи в сътруд-
ничество с международно утвърдени изследо-
ватели, които след решение на Академичния 
съвет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ може да участват в органите му 
за управление.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението 

се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от 
Закона за висшето образование.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

1095

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери за други целеви разходи в общ размер 
10 049 000 лв., разпределени по бюджетите на 
общини за 2021 г., както следва:

1. по бюджета на Община Благоев-
град – 1 045 000 лв. за оборудване и обзавеж-
дане на сграда, намираща се в Благоевград,  
ул. Иван Вазов № 2, с предназначение „Сграда 
за култура и изкуство“ – Камерна опера и 
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“;

2. по бюджета на Община Свищов – 
1 630 000 лв. за реконструкция на спортна 
зала „Септември“, гр. Свищов;

3. по бюджета на Община Брез ник – 
246 000 лв. за оборудване и обзавеждане на 
голям салон на Народно читалище „Просве-
щение – 1870“, гр. Брезник;

4. по бюджета на Община Перник – 
2 310 000 лв. за изграждане на улица към 
индустриална зона „Перник“, пътна връзка с 
път І-6 при км 82+790;

5 .  по бюдже т а на Община Ра до -
мир – 2 050 000 лв. за реконструкция и ре-
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монт на вътрешната водопроводна мрежа в 
„Ниска зона“, гр. Радомир;

6. по бюджета на Община Трън – 2 168 000 лв. 
за реконструкция на довеждащ водопровод за 
гр. Трън, от преходен резервоар до напорен 
резервоар V=2000 m3;

7. по бюджета на Община Опан – 
600 000 лв. за основен ремонт на път IV-50304 
Опан – Тракия от км 0+000 до км 0+300 и 
на път IV-50303 Опан – Кравино от км 5+600 
до км 6+800.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят чрез преструктуриране на разхо-
дите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерския съвет за 
2021 г. в размер 2 477 408 лв. за Българската 
православна църква – Българска патриаршия, 
разпределени, както следва:

1. за строително-ремонтни дейности по храм 
„Св. Димитър“, гр. Кюстендил – 535 903 лв.;

2. за строително-ремонтни дейности по 
храм „Св. Мина“, гр. Кюстендил – 311 332 лв.;

3. за доизграждане на храм „Св. Петка“, 
с. Невестино, община Невестино – 195 689 лв.;

4. за строително-ремонтни дейности по храм 
„Св. апостол и евангелист Лука“, с. Граница, 
община Кюстендил – 562 504 лв.;

5. за строително-ремонтни дейности по 
храм „Св. архангел Михаил“, с. Шума, община 
Годеч – 396 980 лв.;

6. за строително-ремонтни дейности по 
манастир „Св. Марина“, с. Каран Върбовка, 
община Две могили – 400 000 лв.;

7. за продължаване строителството на храм 
„Сретение Господне“, гр. Перник – 75 000 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат раз-
ходите по „Политика в областта на правото 
на вероизповедание“, бюджетна програма 
„Вероизповедания“, по бюджета на Минис-
терския съвет за 2021 г. и показателите по 
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от това постановление проме-
ни по централния бюджет, включително на 
бюджетните взаимоотношения на общините 
с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 
от Закона за вероизповеданията.

§ 2. В Постановление № 408 на Минис-
терския съвет от 2020 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм., бр. 
13 от 2021 г.), в чл. 27, ал. 1, т. 1 думите „86, 
ал. 5 и 6“ се заменят с „86, ал. 2, т. 5 и 6“.

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министерския 
съвет и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2021 г. за непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия в общ размер 20 146 830 лв., раз-
пределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерство-
то на здравеопазването за осигуряване на 
навременно организиране и прилагане на 
дезинсекционни мероприятия за контрол на 
комарните популации в страната през 2021 г. 
в размер 2 000 000 лв.;

2. разходи по бюджета на Министерството 
на земеделието, храните и горите в общ размер 
4 912 762 лв., от които:

а) за спасителни и неотложни аварийни 
ремонтно-възстановителни работи на кори-
гиран участък на р. Струма при км 38+000 
с дължина 200 м, разрушена берма и лява 
предпазна дига при км 39+000 с дължина 
200 м в землището на с. Илинденци, община 
Струмяни – 387 005 лв.;

б) за корекция на р. Марица „Капитан 
Андреево-граница“ – реконструкция на част 
от корекция при ляв приток р. Хаяз, земли-
щето на с. Капитан Андреево, община Сви-
ленград – 4 125 134 лв.;

в) за реконструкция и възстановяване на 
отводнителна помпена станция „Капитан Ан-
дреево 1“, землището на с. Капитан Андреево, 
община Свиленград – 400 623 лв;
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3. трансфер по бюджета на Община Сан-
дански за подпорни стени на улици – ляво 
между о.т. 40 и о.т. 50 и дясно между о.т. 44 и  
о.т. 49 в регулацията на с. Левуново, в размер 
910 902 лв.;

4. трансфер по бюджета на Община Си-
митли в общ размер 1 730 183 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи 
по почистване на централно градско дере и 
реконструкция на десния бряг по ул. Васил 
Левски, гр. Симитли – II етап – 1 358 225 лв.;

б) за аварийно-възстановителни работи по 
реконструкция на подпорна стена на ул. Христо 
Смирненски, гр. Симитли – 371 958 лв.;

5. трансфер по бюджета на Община Варна 
за изграждане на „Буна „Минерален басейн-
крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно 
море при к.к. „Св. св. Константин и Елена“ 
о.т. 360 м до о.т. 360 к, община Варна – в 
размер 5 775 000 лв.;

6. трансфер по бюджета на Община Дъл-
гопол за ревизия и възстановителни СМР 
на Западно дере; облицовка на Централно 
дере от центъра до ул. Маршал Толбухин; 
ревизия и възстановителни СМР на Цен-
трално дере – покрита част, и до вливането 
му; СМР по открит отводнителен канал на 
жп прелез до заустването на р. Камчия,  
гр. Дългопол – етап II – в размер 540 972 лв.;

7. трансфер по бюджета на Община Кюс-
тендил в общ размер 1 176 640 лв., от които:

а) за основно обновяване на храм „Успение 
Богородично“, гр. Кюстендил – 1 036 552 лв.;

б) за аварийни мерки на минаре и арка-
да преддверие на джамия „Фатих Мехмед“, 
бул. Цар Освободител № 95, гр. Кюстен-
дил – 140 088 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Трън за 
аварийно възстановяване и реконструкция на 
моста при кв. Мурговица, гр. Трън, аварийно 
изграждане на подпорна стена на р. Ерма в 
регулацията на града и изграждане на под-
порна стена на р. Ерма (500 м) в местността 
Ждрелото – 1 790 137 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Левски 
за възстановяване на здравен дом в с. Мал-
чика – 189 391 лв.;

10. трансфер по бюджета на Община Гу-
лянци за ремонт на част от ул. Гоце Делчев в 
с. Шияково и прилежащите към нея подпорни 
стени, при ОК 16 до ОК 74 – 563 447 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Ива-
ново за укрепителни мероприятия на дере 
с прилежащи полегати и стръмни склонове 
в обхват на имоти № 803, 804, 805, 806, 807, 
в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. Пир-
гос – 307 200 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Девин 
за изграждане на подпорна стена за възста-
новяване на улица между о.т. 88 и о.т. 91 по 
ЗРП на с. Осиково – 122 433 лв.;

13. трансфер по бюджета на Община 
Златоград за аварийно възстановяване на 
подпорна стена на ул. Изгрев, от о.т. 240 до 
о.т. 242, между кв. 19 и кв. 27 по ПУП на 
с. Долен – 84 216 лв.;

14. трансфер по бюджета на Община Не-
делино за подпорна стена и възстановяване 
настилка на път към кв. Пиличеви в с. Сре-
дец – 43 547 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 – 14 се предоставят от централния 
бюджет по бюджетите на общините като 
трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2021 г. в частта за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз-
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да 
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2021 г. по 
„Политика в областта на промоцията, превен-
цията и контрола на общественото здраве“, 
бюджетна програма „Профилактика и надзор 
на заразните болести“, и показателите по 
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да 
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на земеделието, храните и горите 
за 2021 г. по „Политика в областта на земе-
делието и селските райони“, бюджетна про-
грама „Хидромелиорации“, и показателите по 
чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на здравеопазването и 
министърът на земеделието, храните и горите 
да извършат съответните промени по бюдже-
тите си за 2021 г. и да уведомят министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването, на 
министъра на земеделието, храните и горите 
и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за одобряване на промени в разходите и 
трансферите по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2021 г., свързани с 
дейностите и мерките за превенция и борба 

с COVID-19

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

Чл. 1. (1) Министерството на здравеопазва-
нето може да извършва през 2021 г. плащания 
в размер до 90 000 000 лв. за:

1. допълнителни разходи за персонал по 
бюджета на Министерството на здравеопаз-
ването за 2021 г. в размер до 5 000 000 лв. 
за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от 
регионалните здравни инспекции и центро-
вете за спешна медицинска помощ, от тях:

а) до 2 500 000 лв. – за разходи за персонал 
по „Политика в областта на диагностиката 
и лечението“, бюджетна програма „Спешна 
медицинска помощ“;

б) до 2 500 000 лв. – за разходи за персо-
нал по „Политика в областта на промоцията, 
превенцията и контрола на общественото 
здраве“, бюджетна програма „Профилактика 
и надзор на заразните болести“;

2. предоставяне на допълнителен транс-
фер в размер до 85 000 000 лв. по бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2021 г. за осигуряване на средства за 
заплащане на изпълнителите на медицин-
ска помощ за работа при неблагоприятни 
условия по време на обявена извънредна 
епидемична обстановка поради епидемич-
но разпространение на COVID-19 и до три 
месеца след нейното отменяне съгласно 
чл. 15а от Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение, обя-
вено с решение на Народното събрание от  
13 март 2020 г., и за преодоляване на пос-
ледиците, включително за заплащане на 
изпълнителите на медицинска помощ за 
поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Плащанията по ал. 1 са за сметка на 
неусвоените до 31 януари 2021 г. средства 
в размер до 90 000 000 лв. по сметката 
за чужди средства на Министерството на 
здравеопазването по чл. 3, ал. 1 от Поста-
новление № 401 от Министерския съвет 
от 2020 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 110 от 
2020 г.) и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 409 
на Министерския съвет от 2020 г. за одобря-
ване на допълнителни разходи по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2021 г.).

(3) За извършването на плащанията по 
ал. 1 за сметка на средствата по ал. 2 може 
да продължи да се прилага сметката за чужди 
средства по ал. 2, като съответните суми се 
отразяват в отчета за касовото изпълнение 
на бюджета на Министерството на здраве-
опазването за 2021 г. съгласно изискванията 
на чл. 148 от Закона за публичните финанси.

(4) Сумите по ал. 1, т. 2 се предоставят 
периодично на Националната здравнооси-
гурителна каса в зависимост от очаквания 
размер на месечните плащания, като неусво-
ените суми се възстановяват по бюджета на 
Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. Увеличава разходите по „Политика 
в областта на диагностиката и лечението“, 
бюджетна програма „Спешна медицинска 
помощ“, в размер 2 500 000 лв. за сметка на 
намаляването на разходите по „Политика 
в областта на промоцията, превенцията и 
контрола на общественото здраве“, бюджетна 
програма „Профилактика и надзор на зараз-
ните болести“.

Чл. 3. (1) Сумите по чл. 1 и 2 се отразяват 
като компенсирана промяна в съответните 
разходни показатели и трансфери по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г.

(2) Министърът на здравеопазването да 
извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени 
по бюджета на Министерството на здраве-
опазването за 2021 г. по реда на чл. 112, ал. 1 
и 3 от Закона за публичните финанси и да 
уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 7, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 и 2 от 
Закона за публичните финанси, чл. 78, ал. 2 
от Закона за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2021 г., чл. 23, ал. 1, т. 11 от 
Закона за здравното осигуряване и чл. 15а от 
Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 
за преодоляване на последиците.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването и 
на управителя на Националната здравнооси-
гурителна каса.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ и 
се прилага за дейности, извършени от 1 яну-
ари 2021 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

1137



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  35   

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен 

превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените нации на стотното, сто и първото, сто и второто и сто и 
третото заседание (2017 и 2018 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в 

сила на 1 януари 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И „В“ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА 

ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на 
Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените 

нации на стотното, сто и първото, сто и второто и сто и третото заседание 
(2017 и 2018 г.) нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в 

сила на 1 януари 2019 г.). 

 

Глава 1.1 

Заличете 1.1.3.1 (b) и добавете „(b) (Заличена)“. 

1.1.3.5 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

1.1.3.6.3 В заглавието към колона (3) от таблицата в 1.1.3.6.3, вмъкнете бележка b 
към таблицата със следното съдържание: 

„b Максималното общо количество за всяка транспортна категория съответства на 
изчислителна стойност „1000“ (вижте също 1.1.3.6.4).“ 

1.1.3.6.3, в таблицата за Категория 4 изменете информацията в колона (2) както 
следва:  

„Клас 1: 1.4S 

Клас 2: № по № по ООН от 3537 до 3539  

Клас 3: № по ООН№ по ООН 3540 

Клас 4.1: № по ООН№ по ООН 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 и 3541 

Клас 4.2: № по ООН 1361 и 1362, опаковъчна група III и № по ООН 3542 

Клас 4.3: № по ООН 3543 

Клас 5.1: № по ООН№ по ООН 3544 

Клас 5.2: № по ООН 3545 

Клас 6.1: № по ООН 3546 

Клас 7: № по ООН от 2908 до 2911 

Клас 8: № по ООН 3547 

Клас 9: № по ООН 3268, 3499, 3508, 3509 и 3548 
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и празни, непочистени опаковки, съдържали опасни товари, с изключение на  онези, 
класифицирани в транспортна категория 0“. 

1.1.3.6.3. В текста след таблицата, в първото тире, заместете „брутна маса в 
килограми“ с „обща маса в килограми за изделия без техните опаковки“. 

1.1.3.6.4. В края след тиретата, след „не следва да превишава“, вмъкнете 
„изчислената стойност от“. 

1.1.4.2.1 В първото изречение и в (c), след „контейнери“, вмъкнете „контейнери за 
насипни товари,“.  

1.1.4.3 В бележка под линия 1 заместете „DSC.1/Circ.12 и Коригендум“ с „CCC.1/ 
Circ. 3“. 

Глава 1.2 

1.2.1 В дефиницията на „Животински материал“ заместете „или фуражи за 
животни“ с „храни или фуражи, получени от животни“. 

1.2.1 В дефиницията на „Контролна температурата“, заместете „или 
самореагиращо вещество“ със „ , самореагиращо вещество или полимеризиращото 
вещество“. 

1.2.1 В дефиницията на „GHS“ заместете „шесто“ със „седмо“ и заместете 
„ST/SG/AC.10/30/Rev.6“ с „ST/SG/AC.10/30/Rev.7“. 

1.2.1 В дефиницията на „Ръководство за изпитвания и критерии“, след 
„ST/SG/AC.10/11/Rev.6“, вмъкнете „и Изменение 1“. 

1.2.1 В дефиницията за „Правила на ООН“, заместете „деветнадесето“ с „двадесето“ 
и заместете „(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)“ с „(ST/SG/AC.10/1/Rev.20)“. 

1.2.1 Изменете дефиницията на „Херметично затворена цистерна“ както следва: 

„ „Херметично затворена цистерна“ означава цистерна, която: 

- не е оборудвана с предпазни вентили, разкъсващи се мембрани, други подобни 
предпазни устройства или вакуумни вентили; или 

- е оборудвана с предпазни вентили, пред които има разкъсваща се мембрана 
съгласно 6.8.2.2.10, но не е оборудвана с вакуумни вентили. 

Цистерна, предназначена за превоз на течни вещества с изчислително налягане 
минимум 4 bar или предназначена за превоз на твърди вещества (прахообразни или 
гранулирани), независимо от изчислително налягане, също се счита за херметично 
затворена, ако: 
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- е оборудвана с предпазни вентили, пред които има разкъсваща се мембрана 
съгласно 6.8.2.2.10 и вакуумни вентили, съгласно изискванията на 6.8.2.2.3; или, 

- не е оборудвана с предпазни вентили, разкъсващи се мембрани или други подобни 
предпазни устройства, но е оборудвана с вакуумни вентили, съгласно изискванията 
6.8.2.2.3.“. 

1.2.1 Добавете следните нови дефиниции по азбучен ред: 

„Диаметър“ (за резервоари на цистерни) означава външния диаметър на 
резервоара.“. 

„ „Защитна обрицовка“ (за цистерни) означава облицовка или покритие, което 
предпазва металния материал на цистерната от действието на превозваните 
вещества;“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази дефиниция не се прилага за облицовка или покритие, използвани 
само за защита на превозваното вещество.“ 

„Облицована бутилка за газ“ означава бутилка, предназначена за превоз на втечнен 
нефтен (LPG) газ с воден капацитет, който не надвишава 13 литра, състояща се от 
заварен стоманен вътрешен цилиндър с изработена от пореста пластмаса цялостна 
обвивка, която не може да бъда отстранена и която е свързана с външната 
повърхност на стоманената стена на бутилката;“. 

Глава 1.4 

1.4.2.2.2 Добавете следното ново изречение в края: „В случай на 1.4.2.2.1 (c), той 
може да се позовава на данните в „удостоверението за опаковане в 
контейнер/превозно средство“, предоставени в съответствие с 5.4.2.“. 

Глава 1.6 

1.6.1.1 Заместете „30 юни 2017 г.“ с „30 юни 2019 г.“ Заместете „31 декември 2016 
г.“ с „31 декември 2018 г.“. 

Заличете преходните разпоредби 1.6.1.21, 1.6.1.25, 1.6.1.35, 1.6.1.39, 1.6.1.40 и 
1.6.1.42 и добавете „(Заличени)“. 

1.6.1.40 Заместете „обозначение за допълнителен риск“ с „обозначение за 
допълнителна опасност“. 

1.6.1.43 Заместете „240, 385 и 669“ с „388 и 669“. Заместете „изискването за 
2.2.9.1.7“ с „разпоредбите на 2.2.9.1.7“. 

1.6.1 Добавете следните преходни разпоредби: 
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„1.6.1.44 Предприятия, които участват в превоза на опасни товари само като 
изпращачи и които не следва да назначават консултант по безопасност на базата на 
разпоредбите, приложими до 31 декември 2018 г., се задължават чрез дерогация на 
изискванията по 1.8.3.1, приложими от 1 януари 2019 г., да назначат консултант по 
безопасност не по-късно от 31 декември 2022 г.“. 

„1.6.1.45 Договарящите страни имат право до 31 декември 2020 г. да продължат да 
издават удостоверения за обучение на консултанти по безопасността при превозите 
на опасни товари, съответстващи на приложимия модел до 31 декември 2018 г., 
вместо онези, които съответстват на изискванията на 1.8.3.18, приложими от 1 
януари 2019 г. Тези удостоверения могат да продължат да бъдат използвани до края 
на техния петгодишен срок на валидност.“ 

„1.6.1.46 Превозът на машини или оборудване непосочени в това приложение и 
съдържащ опасни товари в тяхното вътрешно или експлоатационно оборудване, 
който е причислен към номер по ООН 3363, 3537, , , 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 
3543, 3544, 3545, 3546, 3547 или 3548, който е освободен от изискванията на ADR 
съгласно 1.1.3.1 (b), приложими до 31 декември 2018 г., може да продължи да бъде 
освободен от изискванията на ADR до 31 декември 2022 г., при условие че са 
предприети мерки за предотвратяване на каквото и да изтичане на съдържанията 
при нормални условия на превоз.“. 

1.6.3.17 и 1.6.3.42 Заличете и добавете „(Заличено)“. 

1.6.3.44 Заличете „ , могат да продължат да се използват до следващата им 
междинна или периодична проверка след 31 декември 2015 г. След тази дата те“. 

1.6.3 Добавете следните преходни разпореди: 

„1.6.3.47 Неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни) и сменяемите 
цистерни, произведени преди 1 юли 2019 г., оборудвани с предпазни вентили, които 
отговарят на изискванията в сила до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на 
изискванията на 6.8.3.2.9, последен под-параграф, относно тяхното проектиране или 
защита, приложими от 1 януари 2019 г., могат да продължат да се използват до 
следващата междинна или периодична проверка след 1 януари 2021 г.“. 

„1.6.3.48 Независимо от изискванията на специална разпоредба TU42 на 4.3.5, 
приложима от 1 януари 2019 г., неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни) 
и сменяемите цистерни с резервоар от алуминиева сплав, включително онези, които 
имат защитна облицовка, използвани преди 1 януари 2019 г за превоз на вещества 
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със стойност на pH, по-ниска от 5.0 или по-висока от 8.0, може да продължат да се 
използват за превоз на тези вещества до 31 декември 2026 г.“. 

„1.6.3.49 Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и сменяемите цистерни, 
произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 
декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.2.10 относно 
номиналното налягане на разкъсващите се мембрани, приложими от 1 януари 2019 
г., все още могат да бъдат използвани.“ 

„1.6.3.50 Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и сменяеми цистерни, 
произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с изискванията на 6.8.2.2.3 в сила 
до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на последния 
параграф на 6.8.2.2.3 относно искроуловителите на вентилационни приспособления, 
приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“ 

„1.6.3.51 Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и сменяемите цистерни, 
произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 
декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.23 относно 
проверка на заваръчните съединения по края на цистерните, приложими от 1 януари 
2019 г., все още могат да бъдат използвани.“ 

„1.6.3.52 Неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни) и сменяеми цистерни, 
произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 
декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.11, приложими от 
1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“ 

„1.6.3.53 Сертификати за одобрение на типа, издадени за неподвижно монтирани 
цистерни (автоцистерни), сменяеми цистерни и батерийни превозни средства преди 
1 юли 2019 г. съгласно изискванията на 6.8.2.3.1 в сила до 31 декември 2018 г., но 
които не съответстват на изискванията на 6.8.2.3.1 относно отличителния знак, 
използван върху превозните средства в международния автомобилен трафик1 на 
държавата, на чиято територия е предоставено одобрението, и регистрационен 
номер, приложим от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“. 

Бележка под линия 1 има следното съдържание: 

„1 Отличителен знак на държавата по регистрация, използван за моторните превозни 
средства и ремаркета в международния автомобилен транспорт, например в 
съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949 г. или 
Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г.“ 

1.6.4.15, 1.6.4.38, 1.6.4.44, 1.6.4.45 Заличете и добавете „(Заличено)“. 
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1.6.4 Добавете следните преходни мерки: 

„1.6.4.49 Контейнер-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г., оборудвани с 
предпазни вентили, които отговарят на изискванията в сила до 31 декември 2018 г., 
но които не отговарят на изискванията на последния под-параграф на 6.8.3.2.9, , 
относно тяхното проектиране или защита, приложими от 1 януари 2019 г., могат да 
продължат да се използват до следващата междинна или периодична проверка след 
1 януари 2021 г.“. 

„1.6.4.50 Независимо от изискванията на специална разпоредба TU42 от 4.3.5, 
приложима от 1 януари 2019 г., контейнер-цистерните с корпус от алуминиева 
сплав, включително онези, които имат защитна облицовка, които са използвани 
преди 1 януари 2019 г за превоза на вещества със стойност на pH, по-ниска от 5.0 
или по-висока от 8.0, могат да продължат да се използват за превоз на тези вещества 
до 31 декември 2026 г.“. 

„1.6.4.51 Контейнер-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с 
изискванията в сила до 31 декември 2018 г., които не отговарят на изискванията на 
6.8.2.2.10 относно номиналното налягане на разкъсващите се мембрани, приложими 
от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“. 

„1.6.4.52 Контейнер-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с 
изискванията на 6.8.2.2.3 в сила до 31 декември 2018 г., които не отговарят на 
изискванията на последният параграф на 6.8.2.2.3, относно засяга искроуловителите 
на вентилационни приспособления, приложими от 1 януари 2019 г., все още могат 
да бъдат използвани.“. 

„1.6.4.53 Контейнер-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с 
изискванията в сила до 31 декември 2018 г., които не отговарят на изискванията на 
6.8.2.1.23 относно проверка на заваръчните съединения по края на цистерните, 
приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“ 

„1.6.4.54 Контейнер-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. в съответствие с 
изискванията в сила до 31 декември 2018 г., които не отговарят на изискванията на 
6.8.2.1.11, приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.“ 

1.6.5. Бележките под линия от 1 до 3 се преномерират на бележки под линия от 2 до 
4. 

1.6.5.4. В първото изречение след „FL“ заличете „ , OX“. Заместете „31 декември 
2016 г.“ с „31 декември 2018 г.“. Заместете „31 март 2018 г.“ с „31 март 2020 г.“. 

1.6.5 Добавете следните преходни разпоредби: 
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„1.6.5.21 Удостоверенията за одобрение на EX/III превозни средства, предназначени 
за превоз на експлозивни вещества в цистерни в съответствие с изискванията на 
9.1.3.3, приложими до 31 декември 2018 г., издадени преди 1 юли 2019 г., които не 
съдържат забележката, отнасяща се до съответствието с 9.7.9, все още могат да 
бъдат използвани до следващата годишна техническа проверка на превозното 
средство.“. 

„1.6.5.22 Превозни средства, първоначално регистрирани (или които са влезли в 
експлоатация, ако регистрацията не е задължителна) преди 1 януари 2021 г. в 
съответствие с изискванията на 9.7.3, приложима до 31 декември 2018 г., но не са в 
съответствие с изискванията на 9.7.3, приложими от 1 януари 2019 г., могат да 
продължат да бъдат използвани.“. 

Глава 1.7 

1.7.1.1 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

1.7.1.2 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

1.7.5 В първото изречение заместете „допълнителен риск“ с „допълнителна 
опасност“. 

Глава 1.8 

1.8.3.1 Преди „превоз”, вмъкнете „изпращане,“. 

1.8.3.2. В параграф (a), заместете „по-малки от“ с „които не превишават “. 

1.8.3.3 В деветото тире на трети под-параграф, преди „превоз“, вмъкнете 
„изпращане,“. 

1.8.3.18 В осмия запис в удостоверението („Валиден до...“), преди „опаковане“, 
вмъкнете „изпращане,“. 

1.8.3 Въведете следния нов под-раздел: 1.8.3.19: 

„1.8.3.19 Удължаване на срока на удостоверението 

В случаите, в които консултантът разшири обхвата на своето удостоверение по 
време на неговия срок на валидност като отговаря на изискванията на 1.8.3.16.2, 
срокът на валидност на новото удостоверение остава този на предишното 
удостоверение.“  

Глава 1.9 
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1.9.5.2.2 За тунел от категория B, в първия ред на таблицата, поставете нов запис 
след „Клас 1: Групи по съвместимост A и L;“ със следното съдържание: „Клас 2: № 
по ООН 3529;“ 

1.9.5.2.2 За тунел от категория D, в първия ред на таблицата, поставете нов запис 
след „Клас 2: Класификационни кодове F, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC;“ със 
следното съдържание: „Клас 3: № по ООН 3528;“ 

Глава 1.10 

1.10.3 След заглавието, вмъкнете следната забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение към разпоредбите за сигурност на ADR, 
компетентните органи имат право да внедрят допълнителни разпоредби за 
сигурност поради причини, различни от безопасност по време на превоз (вижте 
също член 4, алинея 1 от Спогодбата). За да не възпрепятства международния и 
мултимодалния превоз с различни знаци за опасност за взривни вещества и изделия, 
се препоръчва използването на знаци за опасност във формат , който 
съответства на международно приет стандарт (напр. Директива 2008/43/EО на 
Европейската Комисия).“. 

1.10.3.1.2 В таблица 1.10.3.1.2, в колона „Вещество или изделие“ изменете текста на 
първата линия за Клас 2 със следното съдържание: „Запалими, нетоксични газове 
(класификационни кодове, които включват само букви F или FC)“. 

1.10.3.1.5 Заместете „допълнителен риск“ с „допълнителна опасност“. 

Глава 2.1 

2.1.2.1 В последното изречение, заместете „допълнителен риск(ове)“ с 
„допълнителна опасност(и)“ и заместете „тези рискове“ с „тези опасности“. 

2.1.2.5 Във второто изречение заместете „допълнителен риск“ с „допълнителна 
опасност“. 

2.1.2.8 Изменението в първото тире не се прилага към версията на английски език. 

2.1.2.8 Във второто тире, заместете „допълнителен риск(ове)“ с „допълнителна 
опасност(и)“. 

2.1.3.3 В последния параграф, заместете „допълнителни рискове“ с „допълнителни 
опасности“. 

2.1.3.5.5 В бележка под линия 2, след „(Официален вестник на Европейската 
общност бр. L 226 от 6 септември 2000 г., стр. 3)“ и след „(Официален вестник на 
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Европейската общност бр. L312 от 22 ноември 2008 г., стр. 3-30)“, вмъкнете „ , така 
както е изменено“. 

2.1.3.7 В първото изречение заместете „допълнителен риск“ с „допълнителна 
опасност“. 

2.1.3.7 В края добавете: „За твърди торове на основата на амониев нитрат, вижте 
също 2.2.51.2.2, тире тринадесето и четиринадесето и Ръководство за изпитвания и 
критерии, Част III, Раздел 39.“. 

2.1.4 Добавете следния нов под-раздел 2.1.4.3: 

„2.1.4.3 Образци от енергийни материали за целите на изпитване 

2.1.4.3.1 Образци от органични вещества, съответстващи на функционални групи, 
посочени в таблици A6.1 и/илиA6.3 в Допълнение 6 (Процедури за проверка) на 
Ръководство за изпитвания и критерии могат да бъдат превозвани под № по ООН 
3224 (самореагиращи твърди вещества, тип C) или № по ООН 3223 (самореагираща 
течност тип C), както е приложимо, от Клас 4.1 при условие, че: 

(a) Образците не съдържат каквито и да е: 

- Известни експлозиви; 

- Вещества, предизвикващи експлозивни ефекти при изпитване; 

- Съединения, предназначени с цел производство на практически експлозивен или 
пиротехнически ефект; или 

- Компоненти, съставени от синтетични прекурсори за преднамерени експлозиви; 

(b) За смеси, комплекси или соли на неорганични окисляващи вещества от Клас 5.1 
с органичен материал(и), концентрацията на неорганичното окисляващо вещество е: 

- По-малко от 15%, от теглото, ако е  причислено към опаковъчна група I (висока 
опасност) или II (средна опасност); или 

- По-малко от 30%, от теглото, ако е причислено към опаковъчна група III (ниска 
опасност); 

(c) Наличните данни не позволяват по-точно класифициране; 

(d) Образецът не е опакован заедно с другите стоки; и 

(e) Образецът е опакован съгласно инструкция за опаковане P520 и специални 
опаковъчни разпоредби PP94 или PP95 от 4.1.4.1, както е приложимо.“. 
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2.1.5 Добавете следният нов раздел 2.1.5 и преномерирайте съществуващия раздел 
2.1.5 на 2.1.6; 

„2.1.5 Класифициране на изделия като изделия, съдържащи опасни товари, 
н.у.к. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За изделия, които нямат официално транспортно наименование, 
освен № по ООН от 3537 до 3548 и които съдържат само опасни товари в 
границите на разрешеното ограничено количество, посочени в Колона (7a) от 
Таблица A от Глава 3.2, вижте № по ООН 3363 и специални разпоредби 301 и 672 
от Глава 3.3. 

2.1.5.1 Изделия, съдържащи опасни товари, могат да бъдат класифицирани както е 
предвидено по ADR с официалното транспортно наименование за опасни товари, 
които те съдържат или съгласно този раздел. 

За целите на този раздел, „изделие“ означава машини, апарати или други 
устройства, съдържащи един или повече опасни товари (или остатъци от същите), 
които са неразделна част от това изделие, които са необходими за неговото 
функциониране и които не могат да бъдат отстранени за целите на превоз. 

Вътрешната опаковка не е изделие. 

2.1.5.2 Тези изделия могат в допълнение да съдържат батерии. Литиеви батерии, 
които са неразделна част от изделието, следва да бъдат от тип, за който е доказано, 
че изпълнява изискванията за изпитване на Ръководството за изпитвания и 
критерии, част III, под-раздел 38.3, освен ако в ADR не е посочено друго (напр. за 
прототипни пред-производствени изделия, които съдържат литиеви батерии или за 
малка производствена партида, състояща се от не повече от 100 такива изделия). 

2.1.5.3 Тази секция не се прилага спрямо изделия, за които по-специфично 
официално транспортно наименование вече съществува в Таблица A от Глава 3.2. 

2.1.5.4 Тази секция не се прилага спрямо опасни товари от Клас 1, Клас 6.2, Клас 7 
или радиоактивен материал, съдържащ се в изделията. 

2.1.5.5 Изделия, съдържащи опасни товари, следва да бъдат класифицирани към 
подходящия Клас, определен от опасността, която представляват, като се използва 
таблицата за приоритет на опасностите в 2.1.3.10 за всеки от опасните товари, 
съдържащи се в това изделие. Ако в изделието има опасните товари, класифицирани 
в Клас 9,  всички други опасни товари, налични в изделието, следва да се счита, че 
представляват по-висока степен на опасност. 
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2.1.5.6 Допълнителните опасности са представителни за основните опасности, които 
са представени от другите опасни товари, съдържащи се в изделието. Когато само 
една позиция с опасни товари е налична за изделието, допълнителната опасност(и), 
ако има такива, следва да бъде(ат) допълнителна(и) опасности(и), идентифицирани 
от етикет(и) за допълнителни опасности в колона (5) от Таблица A от Раздел 3.2. 
Ако изделието съдържа повече от една позиция с опасни товари и ако същите биха 
могли да реагират опасно едни с други по време на превоза, всеки от опасните 
товари следва да бъде приложен отделно (вижте 4.1.1.6).“ 

Глава 2.2 

2.2.1.1.1 (c) Заместете „практически ефект чрез експлозия или на пиротехнически 
ефект“ с „практически експлозивен или пиротехнически ефект“. 

2.2.1.1.5 За „Раздел 1.4“, в първото изречение, заместете „риск“ с „опасност“. За 
„Раздел 1.6“, в Забележката, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.1.1.6 За „Група на съвместимост L“, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.1.1.7.1 (a) Заместете „предоставяне на положителен резултат при изпитване чрез 
едно от изпитванията на възпламенителния състав по списъка на опасни вещества 
(HSL) (изпитвания на опасни вещества) в Допълнение 7 от Ръководството за 
изпитвания и критерии, със „съдържащи възпламенителен състав (виж Бележка 2 от 
2.2.1.1.7.5)“. 

2.2.1.1.7.5 Изменете Забележка 2 със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА 2: „Възпламенителен състав“ в тази таблица е позоваване на 
пиротехническите вещества в прахообразна форма или като пиротехнически 
единици, както са представени във фойерверки, които се използват при водопади 
или за достигане на звуков ефект или се използват като разпръскващ заряд или 
метателен заряд, освен ако: 

(a) Времето, което отнема за повишаване на налягането в изпитването на 
възпламенителния състав Списъка на опасни вещества (HSL) в Допълнение 7 от 
Ръководството за изпитвания и критерии, е демонстрирано, че надхвърля 6 ms за 
0.5 g пиротехническо вещество. или 

(b) Пиротехническото вещество дава отрицателен „-“ резултат от изпитването 
за възпламенителния състав по списъка на опасни вещества (HSL) в Допълнение 7 
от Ръководството за изпитвания и критерии“. 

2.2.1.1.7.5 Първото изменение в таблицата не се отнася за английския текст. 
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2.2.1.1.7.5 В таблицата изменете позицията за „водопад“ със следното съдържание: 
В класификация 1.1G, изменете вписването под „Спецификация“ със следното 
съдържание: „съдържащ възпламенителен състав, без оглед на резултатите на 
изпитване серия 6 (вижте 2.2.1.1.7.1 (a))“. В класификация 1.3G, изменете 
вписването под „Спецификация“ със следното съдържание: „несъдържащ 
възпламенителен състав“. 

2.2.1.1.8.2 В Забележка 2, в края, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.1.4 Измененията не се прилагат към версията на английски език. 

2.2.2.1.5 За „Токсични газове“, в Забележката, заместете „риск“ с „опасност“. За 
„Корозионни газове“, в изречения първо и второ, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.2.3 В таблицата, за „Други изделия, съдържащи газ под налягане“, за „6A“, 
добавете „3538 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИМ, НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, 
Н.У.К.“. 

2.2.2.3 В таблицата, към „Други изделия, съдържащи газ под налягане“, за „6F“, 
добавете „3537 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ, Н.У.К.“. 

2.2.2.3 В таблицата за „Други изделия, съдържащи газ под налягане“, добавете 
следните нови редове: 

6T 3539 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2.2.3.1.2 За „под-раздел F“, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.3.1.3 В последния параграф, заместете „риск(ове)“ с „опасност(и)“ (двукратно). 

2.2.3.1.6 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.3.3 За „F“, заместете „риск“ с „опасност“. За „FT2“, в Бележката след позициите, 
заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.3.3 В Списъка с колективни записи, за „Запалими течности и изделия, 
съдържащи такива вещества“, за „F3“, добавете „3540 изделия, СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.“. 

2.2.41.1.2 За „F“, заместете „риск“ с „опасност“. 2.2.3.3 За „D“, заместете „риск“ с 
„опасност“.  

2.2.41.1.7 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.41.1.12 В края на първия параграф, заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.41.1.17 Изменете със следното съдържание: 
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„2.2.41.1.17 Самореагиращи вещества със SADT не по-висока от 55°C следва да 
бъдат подложени на температурен контрол по време на превоз. Вижте 7.1.7.“. 

2.2.41.1.21 В края добавете следния нов текст: „Вижте 7.1.7.“. 

2.2.41.1.21 Добавете следната Забележка в края: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Вещества, отговарящи на критериите за полимеризиращи 
вещества, както и за включване в Класове от 1 до 8, са предмет на изискванията 
на специална разпореждане 386 на Глава 3.3.“. 

2.2.41.3 В списъка на колективни вписвания, за „Запалими твърди вещества“ и за 
„Твърди десенсибилизирани взривни вещества“, заместете „без допълнителен риск“ 
с „без допълнителна опасност“. 

2.2.41.3 В Списъка с колективни записи, за „Запалими твърди вещества“, към „F4“, 
добавете „3541 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, 
Н.У.К.“. 

2.2.41.4 В края на първия параграф, заместете „4.2.5.2“ с „4.2.5.2.6“ и добавете ново 
изречение, което да се чете по следния начин: Опасните товари, посочени в 
опаковъчната инструкция IBC520 от 4.1.4.2 и в инструкция T23 за преносима 
цистерна на 4.2.5.2.6 също може да се превозват съгласно метод на опаковане OP8 
от инструкция за опаковане P520 на 4.1.4.1, със същите контролни и аварийни 
температури, ако е приложимо.“. 

2.2.41.4 В таблицата, вмъкнете нов запис със следното съдържание: 

САМОРЕАГИРАЩО ВЕЩЕСТВО Концентрация 
(%) 

Опаковъчен 
метод 

Контролна 
температура 

(°C) 

Аварийна 
температура 

(°C) 

Колективен 
№  по ООН Забележки 

Фосфоротиоична киселина, 
O-[(цианофенил метилен) 
азанил] O,O-диетил естер 

82-91  
(Z изомер) OP8   3227 (10) 

2.2.41.4 След таблицата, в забележки (1), (4), (6), заместете „2.2.41.1.17“ с „от 
7.1.7.3.1 до 7.1.7.3.6“. 

2.2.41.4 В забележка (2) след таблицата, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.41.4 След таблицата, добавете нова забележка (10), която е със следното 
съдържание: 

„(10) Този запис се прилага спрямо техническа смес в n-бутанол в рамките на 
посочените граници на концентрация от (Z) изомер.“. 
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2.2.42.1.2 Изменете заглавието на под-раздел „S“, така че да е със следното 
съдържание „Вещества, предразположени към самозапалване, без допълнителна 
опасност“. 

2.2.42.1.2 За „S вещества, предразположени към самозапалване, без допълнителна 
опасност“, добавете следния нов запис: „S6 Изделия“. 

2.2.42.1.5 В Забележка 3, заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.42.1.6 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.42.3 В списъка на колективните записи, за „S“, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.42.3 В списъка на колективните записи, за „S вещества, предразположени към 
самозапалване, без допълнителна опасност“, добавете следния нов запис: 

Изделия S6 3542 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИ КЪМ САМОЗАПАЛВАНЕ Н.У.К. 

2.2.43.1.2 В заглавието на под-раздел „W“, заместете „без допълнителен риск“ с „без 
допълнителна опасност“. 

2.2.43.1.5 В Бележката, заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.42.1.6 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.43.3 В списъка на колективните записи, за „W“, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.43.3 За „Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове, без 
допълнителна опасност“ за „изделия W3“, добавете следния нов запис: 

„3543 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В КОНТАКТ С ВОДАТА, 
ОТДЕЛЯТ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ, Н.У.К.“. 

2.2.51.1.2 В заглавието на под-раздел „O“, заместете „без допълнителен риск“ с „без 
допълнителна опасност“. 

2.2.51.1.3 и 2.2.51.1.5 Заместете „2.2.51.1.9“ с „2.2.51.1.10“. 

2.2.51.1.3 В края на второто изречение, добавете „или, за твърди торове на базата на 
амониев нитрат, Раздел 39, съгласно ограниченията на 2.2.51.2.2, тринадесето тире“. 

2.2.51.1.4 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.51.1.5 В първото изречение, след „Раздел 34.4“, вмъкнете „или, за твърди торове 
на базата на амониев нитрат, Раздел 39,“. 
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Вмъкнете нов 2.2.51.1.7, който да има следното съдържание и аналогично 
преномерирайте следващите параграфи: 

„2.2.51.1.7 По изключение твърди торове на базата на амониев нитрат следва да 
бъдат класифицирани в съответствие с процедурата, както е посочено в 
Ръководството за изпитване и критерии, Част III, Раздел 39.“. 

2.2.51.2.2 Заместете тринадесетото тире със следните тирета: 

„- торове на основата на амониев нитрат със състави, които водят до изходни полета 
4, 6, 8, 15, 31 или 33 от блок-схемата на параграф 39.5.1 от Ръководството за 
изпитвания и критерии, Част III, Раздел 39, освен ако не им е определен подходящ 
№ по ООН в Клас 1; 

- торове на основата на амониев нитрат със състави, които водят до изходни полета 
20, 23 или 39 от блок-схемата в параграф 39.5.1 от Ръководството за изпитвания и 
критерии, Част III, Раздел 39, освен ако не им е зададен подходящ № по ООН в Клас 
1 или при условие че е демонстрирана пригодността за превоз и че е одобрено от 
компетентен орган по Клас 5.1, освен № по ООН 2067;“. 

2.2.51.3 В списъка на колективните записи, за „O“, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.51.3 За „O Окисляващи вещества и изделия, съдържащи тези вещества, без 
допълнителна опасност“, за „изделия O3“, добавете следния нов запис: 

3544 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОКИСЛЯВАЩО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

2.2.52.1.7 В края на първия параграф, заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.52.1.7, трето тире, заместете „от 2.2.52.1.15 до 2.2.52.1.18“ с „2.2.52.1.15 и 
2.2.52.1.16“. 

2.2.52.1.7 В края заместете „2.2.52.1.16“ с „7.1.7.3.6“. 

От 2.2.52.1.15 до 2.2.52.1.17 Изменете със следното съдържание: 

Заличете 2.2.52.1.15 и 2.2.52.1.16. Преномерирайте 2.2.52.1.17 на 2.2.52.1.15 и 
добавете следния нов текст след Бележката: „Вижте 7.1.7.“. 

Преномерирайте 2.2.52.1.18 на 2.2.52.1.16. 

2.2.52.3 За P1 и P2, Добавете следните нови записи: 

3545 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, Н.У.К.“ 

2.2.52.4 В края на първия параграф, заместете „4.2.5.2“ с „4.2.5.2.6“ и добавете ново 
изречение, което да се чете по следния начин: Опасните товари, посочени в 



СТР.  50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

16 
 

опаковъчната инструкция IBC520 от 4.1.4.2 и в инструкция T23 за преносима 
цистерна от 4.2.5.2.6, също може да се превозват съгласно метод на опаковане OP8 
от инструкция за опаковане P520 от 4.1.4.1, със същите контролни и аварийни 
температури, ако е приложимо.“. 

2.2.52.4 В заглавната част на таблицата, последната колона, заместете „рискове“ с 
„опасности“. 

2.2.52.4 В таблицата, вмъкнете следните нови записи: 

Органичен пероксид (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ДИИЗОБУТИРИЛ ПЕРОКСИД ≤ 42 (като стабилна 
дисперсия във вода) 

 OP8 - 20 - 10 3119 

ДИ-(4-терт-
БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ) 
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ 

≤ 42 (като паста)  OP7 + 35 + 40 3116 

1-ФЕНИЛЕТИЛ 
ХИДРОПЕРОКСИД ≤ 38 ≥ 62 OP8 3109 

2.2.52.4 В Бележки към таблицата 3, 13, 18 и 27, заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.61.1.2 В заглавието на под-раздел „T“, заместете „без допълнителен риск“ с „без 
допълнителна опасност“. 

2.2.61.1.2 За „Токсични вещества без допълнителна опасност“, добавете следния 
под-раздел: 

„T10 Изделия“. 

2.2.61.1.7.2 Заместете „(виж 2.2.8.1.5)“ с „(виж 2.2.8.1.4.5) 

2.2.61.1.11 Във второто изречение, заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.61.1.11.2 Заместете „рискове“ с „опасности“. 

2.2.61.1.11.2 Заместете „риск“ с „опасност“. 

2.2.61.3 В списъка с колективните записи, заместете „риск(ове)“ с „опасност(и)“ във 
всички заглавия. 

2.2.61.3 В списъка на колективните записи, за „Токсични вещества без 
допълнителна опасност“, добавете следния нов ред: 

Изделия T10 3546 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 
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2.2.61.3 В Списъка на колективните записи за „Токсични вещества без 
допълнителна опасност(и)“, за TF3, добавете: 

„3535 ТОКСИЧЕН ТВЪРД, ЗАПАЛИМ, НЕОРГАНИЧЕН, Н.У.К.“. 

2.2.62.1.3 В дефиницията на „Проби, взети от болни хора и животни“, след „Проби, 
взети от болни хора и животни са“, заместете „човешки или животински произход“ 
с „онези“. 

2.2.62.1.12.2 Заличете съществуващия параграф и добавете „2.2.62.1.12.2 
(Заличено)“. 

Изменете Раздел 2.2.8 със следното съдържание: 

„2.2.8 КЛАС 8 КОРОЗИОННИ ВЕЩЕСТВА 

2.2.8.1 Определение, общи разпоредби и критерии 

2.2.8.1.1 Корозионни вещества са вещества, които, чрез химическо си действие, 
могат да причинят необратимо увреждане на кожата или в случай на изтичане, 
причиняват съществени щети по, или дори унищожат, други стоки или транспортни 
средства. Наименованието на този клас включва също други вещества, които 
образуват корозионна течност само при наличието на вода или които образуват 
корозионни изпарения или замъгленост при наличието на естествена влага във 
въздуха. 

2.2.8.1.2 За вещества и смеси, които разяждат кожата, общи разпоредби за 
класификация са посочени в 2.2.8.1.4. Разяждането на кожата причинява 
непоправими щети по кожата, видима некроза през епидермиса до кожата, които 
възникват след излагане на вещество или смес. 

2.2.8.1.3 Течности и твърди вещества, които могат да се втечнят по време на превоз, 
които не се разглеждат като разяждащи  кожата, следва да бъдат разгледани според 
техния потенциал за нанасяне на корозия на определени метални повърхности 
съгласно критериите в 2.2.8.1.5.3 (c) (ii). 

2.2.8.1.4 Общи условия за класификация 

[Вмъкнете съществуващата 2.2.8.1.2 (Клас 8 подразделения), преномерирани като 
2.2.8.1.4.1.] 

2.2.8.1.4.2 Вещества и смеси от Клас 8 са разделени между трите опаковъчни групи 
според тяхната степен на опасност при превоз: 

(a) Опаковъчна група I: много опасни вещества и смеси; 
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(b) Опаковъчна група II: вещества и смеси, представляващи средна опасност; 

(c) Опаковъчна група III: вещества и смеси, представляващи минимална опасност. 

2.2.8.1.4.3 Разпределение за вещества, посочени в Таблица A от Глава 3.2 до 
опаковъчните групи в Клас 8 е направено на базата на опита, като се вземат предвид 
такива допълнителни фактори, като риск от вдишване (вижте 2.2.8.1.4.5) и 
реагиране с вода (включително формирането на опасни продукти на разпад). 

2.2.8.1.4.4 Нови вещества и смеси могат да бъдат причислени към опаковъчни групи 
на базата на продължителност на контакт, необходима да доведе до необратимо 
увреждане по незасегната кожна тъкан съгласно критериите, посочени в 2.2.8.1.5. 
Алтернативно за смеси могат да бъдат използвани критериите за 2.2.8.1.6. 

2.2.8.1.4.5 Вещество или смес, които отговарят на критериите на Клас 8, които имат 
токсичност при вдишване на прахове и мъгли (LC50) в обхвата на опаковъчна група 
I, но токсичността при поглъщане или контакт с кожата е в обхвата на опаковъчна 
група III или по-малко, следва да бъдат класифицирани към Клас 8 (вижте 
2.2.61.1.7.2). 

2.2.8.1.5 Определяне на опаковъчна група за вещества и смеси 

2.2.8.1.5.1 Съществуващите данни за хора и животни, които включват информация 
от еднократно или многократно излагане на въздействие, следва да бъдат оценявани 
първо, тъй като те предоставят информация, която е пряко свързана с ефекти върху 
кожата. 

2.2.8.1.5.2 При определяне на опаковъчна група съгласно 2.2.8.1.4.4, следва да бъде 
взето предвид човешкия опит в случаите на случайно излагане. При отсъствието на 
човешки опит, определянето следва да се базира на данните, които са получени от 
експерименти съгласно Насоки за изпитване на ОИСР 4041 или 4352. За вещество 
или смес, за които е определено, че не са корозионни, съгласно Насоки за изпитване 
на ОИСР 4303 или 43143 може да се счита, че не са корозионни за кожата за целите 
на ADR без допълнително изпитване. 

2.2.8.1.5.3 Опаковъчните групи се определят за корозионни вещества съгласно 
следните критерии (вижте таблица 2.2.8.1.5.3): 

(a) Опаковъчна група I е определена за вещества, които причиняват 
пълно разграждане на здрава кожна тъкан в рамките на период на 
наблюдение до 60 минути, след контакт с тях за най-много три 
минути; 
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_____________________ 
1 Насоки на ОИСР за изпитване на химикали № 404 „Остро кожни дразнене/корозия“, 2015 г. 
2 Насоки на ОИСР за изпитване на химикали № 435 „Ин витро метод за изпитване на мембранна 
бариера за кожна корозия“, 2015 г. 
3 Насоки на ОИСР за изпитване на химикали № 430 „Ин витро кожна корозия: Транскутантно 
изпитване за електрическо съпротивление (TER)“, 2015 г. 
4 Насоки на ОИСР за изпитване на химикали № 431 „Ин витро кожна корозия: Изпитване върху 
модел на човешка кожа“, 2015 г. 

(b) Опаковъчна група II е определена за вещества, които причиняват 
пълно разграждане на здрава кожна тъкан  в рамките на период на 
наблюдение до 14 дни, след контакт с тях в продължение на повече от 
три минути, но не повече от 60 минути; 

(c) Опаковъчна група III е определена за вещества, които: 

(i) причиняват пълно разграждане на  здрава кожна тъкан  в рамките 
на период на наблюдение до 14 дни, който започва след контакт с тях 
в продължение на повече от 60 минути, но не повече от 4 часа; или 

(ii) За които е преценено, че не причиняват разграждане на напълно 
здрава кожа, но които показват степен на корозия върху стоманени 
или алуминиеви повърхности, които надхвърлят 6.25 mm годишно при 
температура на изпитване 55°C, при изпитване на два вида материали. 
За целите на изпитване на стомана, тип S235JR+CR (1.0037 съответно 
St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 съответно St 44-3), ISO 3574 или 
Единна система за номерация (UNS) G10200 или сходен тип, или SAE 
1020, и за изпитване на алуминий, необлицован, следва да бъдат 
използвани типове 7075-T6 или AZ5GU-T6. В Ръководството за 
изпитвания, част III, Раздел 37 и критерии е определено приемливо 
изпитване. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато първоначалното изпитване върху стомана или 
алуминий показва, че изпитваното вещество е корозионно, не се 
изисква последващо изпитване върху другия метал. 

Таблица 2.2.8.1.5.3: Таблица, обобщаваща критериите в 2.2.8.1.5.3 

Опако
въчна 
група 

 
Време за 
излагане 

Период на 
наблюдение Ефект 

I ≤ 3 минути ≤ 60 минути Пълно разграждане на здрава кожна тъкан 
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II > 3 минути < 
1 час ≤ 14 дни Пълно разграждане на здрава кожна тъкан 

III 
> 1 час < 4 

часа ≤ 14 дни Пълно разграждане на здрава кожна тъкан 
III - - Степен на корозия върху стоманени или 

алуминиеви повърхности, които надхвърлят 6.25 
mm годишно при температура на изпитване 55°C, 
при изпитване на двата материала. 

2.2.8.1.6 Алтернативни методи за определяне на опаковъчна група за смеси: 
Поетапен подход 

2.2.8.1.6.1 Общи разпоредби 

За смесите е необходимо да се получи или да се придобие информация, която 
позволява прилагането на критериите спрямо сместа за целите на класификацията и 
определянето на опаковъчни групи. Подходът за класификация и определяне на 
опаковъчни групи е диференциран и зависи от количеството информация, която е 
налична за самата смес, за сходни смеси и/или за нейните съставки. Блок-схемата 
във Фигура 2.2.8.1.6.1 по-долу определя процеса, който трябва да бъде следван: 
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Фигура 2.2.8.1.6.1: Поетапен подход за класифициране и определяне на 
опаковъчна група на корозионни смеси 

Данни от изпитване, 
налични за сместа като цяло Да 

 

Прилагане на 
критериите в 2.2.8.1.5  

Класифициране и 
определяне на 
опаковъчна група 

 Не     
Налични са достатъчно 
данни за сходни смеси за 
прогноза на опасностите от 
разграждане на кожата 

Да 
 

Прилагане на 
свързващи принципи в 
2.2.8.1.6.2  

Класифициране и 
определяне на 
опаковъчна група 

 НЕ     
Налични данни за 
разграждане на кожата за 
всички съставки 

Да 
 

Прилагане на 
изчислителен метод в 
2.2.8.1.6.3 

 
Класифициране и 
определяне на 
опаковъчна група 

2.2.8.1.6.2 Свързващи принципи 

В случаите, в които смес не е изпитвана за определяне на нейния потенциал за 
корозия, но няма достатъчно данни за индивидуалните съставки и сходни изпитвани 
съставки, за адекватно класифициране и определяне на опаковъчна група за сместа, 
тези данни следва да бъдат използвани съгласно следните свързващи принципи. 
Това гарантира, че класификационния процес използва наличните данни в най-
висока възможна степен при характеризиране на риска от сместа. 

(a) Разреждане: Ако изпитваната смес е разредена с разредител, който не 
отговаря на критериите за Клас 8 и не оказва влияние върху опаковъчната 
група на другите съставки, за новата разредена смес може да бъде 
определена същата опаковъчна група, като на първоначалната изпитвана 
смес. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В определени случаи разтварянето на смес или вещество 
може да доведе до увеличаване на корозионните свойства. Ако това е 
вярно, този свързващ принцип не може да бъде използван. 

(b) Разпределение на партиди: За потенциал за разграждане на кожата на 
изпитвана производствена партида може да бъде допуснато, че в 
съществена степен е еквивалентна на тази на друга неизпитвана 
производствена партида от същия търговски продукт, когато бъде 
произведен от или под контрола на същия производител, освен ако има 
причина да се вярва, че има съществено изменение, което да е довело до 
потенциала за разграждане на кожата на неизпитваната партида. При 
възникването на последното е необходима нова класификация. 
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(c) Концентрация на смесите на опаковъчна група I: Ако изпитвана смес, 
която изпълнява критериите за включване в опаковъчна група I, е 
концентрирана, по-концентрираната неизпитвана смес може да бъде 
прехвърлена за опаковъчна група I без допълнително изпитване. 

(d) Интерполиране в рамките на една опаковъчна група: За три смеси (A, B 
и C), с идентични съставки, където смесите A и B са изпитвани и са в 
същата опаковъчна група за разграждане на кожата и в случаите, в които 
неизпитваната смес C има същите съставки от Класове 8 като смеси A и B, 
но има концентрация от съставки Клас 8, които са междинни спрямо 
концентрациите в смеси A и B, то за смес C се допуска, че е в същата 
опаковъчна група за кожна корозия, както A и B. 

(e) Подобни по същество смеси: Предвид следното: 

(i) Две смеси: (A+B) и (C+B); 

(ii) Концентрацията на съставка B е същата за двете смеси; 

(iii) Концентрацията на съставка A в смес (A+B) е равна на 
концентрацията на съставка C в смес (C+B); 

(iv) Данните относно разяждането на кожата за съставки A и C са 
налични и по същество еквивалентни, напр. те са от същата 
опаковъчна група за разяждане на кожата и не оказват влияние 
върху потенциала за разяждане на кожата на B. 

Ако смес (A+B) или (C+B) вече е класифицирана на база на 
данните от изпитванията, другата смес може да бъде определена 
за същата опаковъчна група. 

2.2.8.1.6.3 Метод на изчисление, базиран на класификацията на веществата. 

2.2.8.1.6.3.1 В случаите, в които сместа не е изпитвана за определяне на нейния 
потенциал за разграждане на кожата нито има налични достатъчно данни за сходни 
смеси, корозионните свойства на веществата следва да бъдат разгледани за 
класифициране и определяне на опаковъчна група. 

Прилагането на метода за изчисление се позволява само ако няма синергични 
ефекти, които да предизвикат по-висока корозионност на сместа от сумата на 
нейните вещества. Това ограничение се прилага само ако опаковъчна група II или III 
би била определена за сместа. 
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2.2.8.1.6.3.2 При използването на метода за изчисление всички съставки от Клас 8, 
които са в концентрация ≥ 1%, следва да бъде взето предвид, или които са в 
концентрация < 1%, ако тези съставки все още са относими към класифицирането на 
сместа като разграждаща за кожата. 

2.2.8.1.6.3.3 За да се определи дали сместа, съдържаща корозионни  вещества, 
следва да се разгледа като корозионна смес и да се определи опаковъчна група, 
следва да бъде приложен методът за изчисление във Фигура 2.2.8.1.6.3. 

2.2.8.1.6.3.4 Когато специфична пределна концентрация (SCL) бъде определена за 
вещество след неговото вписване в Таблица A на Глава 3.2 или в специална 
разпоредба, това ограничение следва да бъде използвано вместо обща пределна 
концентрация (GCL). Това се прилага, когато 1% се използва в първата стъпка на 
оценяването на вещества от опаковъчна група I и в случаите, в които 5% се 
използват за другите стъпки съответно във Фигура 2.2.8.1.6.3. 

2.2.8.1.6.3.5 За тази цел следва да бъде адаптирана формулата за сумиране за всяка 
стъпка от метода на изчисление. Това означава, че в случаите, в които общата 
пределна концентрация е заместена от специфичната пределна концентрация на 
веществото(а) (SCLi) и адаптираната формула е претеглена средна стойност от 
различните пределни концентрации, които са определени за различните вещества в 
сместа: 

 
Където: 

PG xi = концентрация на вещество 1,2 .. .i в сместа, определена за опаковъчна група 
x (I, II или III) 

GCL = обща граница на концентрация 

SCLi = специфична граница на концентрация, определена за вещество i 

Критерият за опаковъчна група е изпълнен когато резултатът от изчислението е ≥1. 
Общите граници на концентрации, които следва да бъдат използвани за оценяване 
във всяка стъпка от метода за изчисление са посочените във Фигура 2.2.8.1.6.3. 

Примерите за прилагане на горепосочената формула са посочени в бележката по-
долу. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Примери за прилагане на горепосочената формула 
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Пример 1: Смес съдържа едно корозивно вещество в концентрация от 5%, 
определено за опаковъчна група I без специфична граница на концентрация: 

Изчисление за опаковъчна група I:  определяне към Клас 8, опаковъчна 
група I. 

Пример 2: Смес съдържа три разграждащи за кожата вещества; две от тях (A и 
B) имат специфична граница на  концентрация; за третия (C) се прилага обща 
граница на концентрация. Остатъкът от сместа не се взема предвид: 

Вещество X в сместа и 
в нейната определена 
опаковъчна група в 
рамките на Клас 8 

Концентрация 
(conc) в 

сместа в % 

Специфична 
граница на 

концентрация 
(SCL) за 

опаковъчна група 
I 

Специфична 
граница на 

концентрация 
(SCL) за 

опаковъчна група 
II 

Специфична 
граница на 

концентрация 
(SCL) за 

опаковъчна група 
II 

A, определен за 
опаковъчна група I 3 30% няма няма 

B, определен за 
опаковъчна група I 2 20% 10% няма 

C, определен за 
опаковъчна група III 10 няма няма няма 

Изчисление за опаковъчна група I:  
Критерият за опаковъчна група I не е изпълнен. 

Изчисление за опаковъчна група II:  
Критерият за опаковъчна група II не е изпълнен. 

Изчисление за опаковъчна група III:  
Критерият за опаковъчна група III е изпълнен, сместа следва да бъде определена за 
Клас 8, опаковъчна група III. 
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Фигура 2.2.8.1.6.3: Метод на изчисление 

 

2.2.8.1.7 Ако в резултат от примеси вещества от Клас 8 попаднат в категории на 
риск, различни от онези, към които принадлежат изброените в Таблица A на Глава 
3.2 вещества, тези смеси или разтвори следва да бъдат определени към тези, към 
които принадлежат, на базата на тяхната действителна степен на опасност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За класификацията на разтвори и смеси (напр. препарати и 
отпадъци), вижте също 2.1.3. 

2.2.8.1.8 Въз основа на критериите, посочени в параграф 2.2.8.1.6, може също да 
бъде определено дали естеството на разтвор или смес, упоменати по наименование 
или съдържащи вещество, упоменато по наименование, е такова, че разтворът или 
сместа не са предмет на разпоредбите на този клас. 

ЗАБЕЛЕЖКА: № по ООН 1910 калциев оксид и № по ООН 2812 натриев алуминат, 
изброени в Правила на ООН, не са предмет на разпоредбите на ADR. 

2.2.8.2 Вещества, които не са разрешени за превоз 

2.2.8.2.1 [Съществуващият текст е непроменен] 

2.2.8.2.1 [Съществуващият текст е непроменен] 

Смес, съдържаща вещества от Клас 8 

Клас 8, 
опаковъчна 

група I 

Клас 8, 
опаковъчна 

група II 

Клас 8, 
опаковъчна 

група III 

Клас 8 не е 
приложим 

Да 

Да 

Да Да 

Да 

Не 

Не 

Не 

Не 
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2.2.8.3 [Съществуващият текст със следното изменение: В „Списък с колективни 
записи“, за „изделия C11“ добавете „3547 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 
КОРОЗИОННО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.“.] 

2.2.9.1.2 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

2.2.9.1.3 Заместете „от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.14“ с „от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 
2.2.9.1.11,2.2.9.1.13 и 2.2.9.1.14“. 

2.2.9.1.7 В края на първия параграф добавете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: За № по ООН 3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, ИНСТАЛИРАНИ В 
ТОВАРНА ТРАНСПОРТНА ЕДИНИЦА, вижте специална разпоредба 389 в Глава 
3.3.“. 

2.2.9.1.7 Добавете следните нови под-параграфи (f) и (g): 

„(F) Литиеви батерии, съдържащи първични литиеви метални клетки и 
акумулаторни литиево-йонни клетки , които не са проектирани за външно зареждане 
(вижте специална разпоредба 387 от Глава 3.3), отговарят на следните условия: 

(i) Акумулаторните литиево-йонни клетки могат да бъдат зареждани от първичните 
литиеви метални клетки; 

(ii) Презареждане на акумулаторните литиево-йонни клетки се възпрепятстват 
заради конструкцията им; 

(iii) Батерията е изпитвана като първична литиева батерия. 

(iv) Компонентните клетки на батерията следва да бъдат от типа, за който е 
доказано, че отговаря на съответните изисквания за изпитване на Ръководството за 
изпитване и критерии, част III, под-раздел 38.3; 

(G) Производителите и последващи дистрибутори на клетки или батерии следва да 
предоставят резюме на изпитването, както е посочено в Ръководството за изпитване 
и критерии, Част III, под-раздел 38.3, параграф 38.3.5.“. 

2.2.9.1.10.4.6.5 В края, заличете „с допълнителна декларация за: „x процента от 
сместа се състои от съставка(и) с неизвестни опасности за водна среда““. 

2.2.9.1.14 Изменете заглавието със следното съдържание „Други вещества и 
изделия, които представляват опасност по време на превоз, но не отговарят на 
дефинициите на друг клас“. 

2.2.9.1.14 Изменението в тирето за „Дитионити с ниска опасност“ не се прилага към 
версията на английски език. 
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2.2.9.1.14 След „Превозни средства, двигатели и машини с вътрешно горене“, 
вмъкнете следния нов ред: „Изделия, съдържащи разни опасни товари“. 

2.2.9.1.14 В Забележка, заличете „№ по ООН 2071 торове от амониев нитрат,“. 

2.2.9.1.14 В Забележката, заместете „ , № по ООН 3335 авиационно регулирано 
твърдо вещество, н.у.к. и № по ООН 3363 опасни товари в машини или опасни 
товари в апарати“ с „№ по ООН 3335 авиационно регулирано твърдо вещество, 
н.у.к.“. 

2.2.9.3 За „Литиеви батерии M4“, добавете следния нов запис: 

„3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, ИНСТАЛИРАНИ В ТОВАРНА ТРАНСПОРТНА 
ЕДИНИЦА литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии“. 

2.2.9.3 Изменението в заглавието на подразделение M11 не се прилага към версията 
на английски език. 

2.2.9.3 За „Други вещества или изделия, които представляват опасност по време на 
превоз, но неотговарящи на дефинициите на друг клас M11“, добавете следните 
нови записи: 

„2071 ТОР НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВ НИТРАТ“ 

„3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ или 3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В 
АПАРАТИ“ 

„3548 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ РАЗНИ ОПАСНИ ТОВАРИ, Н.У.К.“. 

2.2.9.3 За „Други вещества или изделия, които представляват опасност по време на 
превоз, но неотговарящи на дефинициите на друг клас M11“, в горната част на 
списъка със записи, заличете „Няма налично колективно вписване.“. 

Глава 3.1 

3.1.2.2 Изменете първото изречение със следното съдържание: „Когато съчетание от 
няколко отличителни официални наименования за транспортиране е посочено в 
един ООН номер и тези официални наименования за транспортиране са разделени с 
„и“ или с „или“, написани с малки букви, или са разделени със запетаи, само най-
подходящите от тях следва да бъдат посочени в транспортните документи и 
обозначения на пакета.“. Заличете второто изречение. 

3.1.2.6 (a) След „Глава 3.3,“ вмъкнете „7.1.7,“. 

3.1.2.6 Под-параграф (b) става под-параграф (c). Добавете следния нов под-параграф 
(b): 
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„(b) Освен ако вече не е включено с главни букви в името, посочено в Колона (2) от 
Таблица A в Глава 3.2, думите „КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА“ следва да 
бъдат добавени като част от официалното транспортно наименование;“. 

3.1.2.8.1.1 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

3.1.2.8.1.2 Изменете първото изречение със следното съдържание: „Когато смес от 
опасни товари или изделия, съдържащи опасни товари, е описана с едно от 
следните: „Н.У.К.“ или „генерични“ записи, за които е определена специална 
разпоредба 274 в Колона (6) от Таблица A в Глава 3.2, не е необходимо да бъдат 
показвани повече от двете съставни части, които в най-основна степен допринасят 
към опасността или опасностите от сместа или изделията, с изключение на 
контролирани вещества, когато тяхното оповестяване е защитено от националния 
закон или международната конвенция.“. Във второто изречение, заместете „етикет 
за риск“ с „етикет за опасност“ (двукратно). 

3.1.2.8.1.3 В края добавете следния нов пример: 

„ООН 3540 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 
(пиролидин)“. 

Глава 3.2 

3.2.1 В обяснителния текст за колона (3b), в предпоследното тире, заличете „ , 8“. 
Добавете ново тире веднага след него със следното съдържание: 

„- За опасни вещества или изделия от Клас 8, кодовете са обяснени в 2.2.8.1.4.1;“. 

3.2.1 В обяснителният текст за Колона (9a), на третото тире, след „с буквата ‘L’“, 
вмъкнете: „или буквите ‘LL’“ (двукратно). 

3.2.1 В обяснителният текст за колона (15), добавете следното ново второ изречение: 
„Когато не е определена транспортна категория, това е указано чрез споменаването 
„.“. 

Таблица A 

За № по № по ООН0349, 0367, 0384 и 0481, вмъкнете „347“ в колона (6). 

За № по ООН 0509, в колона (9b), вмъкнете: „MP24“. 

За № по № по ООН 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 
2036, 3070, 3163, 3297, 3298 и 3299, вмъкнете „660“ в Колона (6)“. 

За № по ООН 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971, 1972, 1978, вмъкнете „392“ и 
заличете „660“ в колона (6). 
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За № по ООН 1011, 1075, 1965, 1969 и 1978, вмъкнете „674“ в колона (6). 

За № по ООН 1043, 3166 и 3171, в колона (15), добавете: 

(-)“. 

За № по ООН1363, 1386, 1398, 1435, 2217 и 2793, в колона (10), вмъкнете „BK2“. 

За № по ООН 1744, добавете „TU43“ в колона (13). 

За № по ООН 1755 опаковъчни групи II и III, 1778 опаковъчна група II, 1779 
опаковъчна група II, 1788 опаковъчни групи II и III, 1789 опаковъчни групи II и III, 
1791 опаковъчни групи II и III, 1803 опаковъчна група II, 1805 опаковъчна група III, 
1814 опаковъчни групи II и III, 1819 опаковъчни групи II и III, 1824 опаковъчни 
групи II и III, 1830 опаковъчна група II, 1832 опаковъчна група II, 1840 опаковъчна 
група III, 1906 опаковъчна група II, 2031 опаковъчна група II, 2581 опаковъчна 
група III, 2582 опаковъчна група III, 2586 опаковъчна група III, 2693 опаковъчна 
група III, 2796 опаковъчна група II, 3264 опаковъчни групи II и III и 3266 
опаковъчни групи II и III, добавете „TU42“ в колона (13). 

За № по ООН 2067, в колона (6), заличете „186“. 

За № по ООН 2071, в Колона (2), изменете означението със следното съдържание 
„ТОР НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВ НИТРАТ“. В Колона (3b), вмъкнете „M11“ 

За № по ООН 2071, заличете „Не е предмет на ADR“ и в колона (6), вмъкнете „193“. 

За № по ООН 2381, заличете „TP38“ в колона (11). 

За № по ООН3090, 3091, 3480 и 3481, в колона (6) вмъкнете „387“. В колона (8), 
вмъкнете „P911“ и „LP905 LP906“. 

За № по ООН 3091 и 3481, заместете „636“ с „670“ в колона (6). 

За № по ООН 3148, заличете „TP39“ в колона (11). 

За № по ООН 3166, заличете „312“ с „385“ в колона (6). 

За № по ООН3166 и 3171, въведете „388“ в колона (6). 

За № по ООН 3171, заличете „240“ в колона (6). 

За № по ООН3223 и 3224, в колона (9a), добавете „PP94 PP95“. 

За № по ООН 3302 в колона (2), добавете в края на означението „ , 
СТАБИЛИЗИРАНО“ и в колона (6), добавете „386“. Вмъкнете „V8“ в колона (16). 
Вмъкнете „S4“ в колона (19). 
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За № по ООН 3316, заличете второто вписване, съответстващо на опаковъчна група 
III. В оставащият запис, в колона (5), заличете „II“ и вмъкнете „671“ в колона (6). В 
колона (15), в горната част на клетката, заместете „2“ с „Вижте SP 671“. 

За № по ООН 3359 и 3373, първи запис, добавете „-“ в горната част на колона (15). 

Заместете реда за № по ООН 3363 със следното: 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12)-(20) 

3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ или 

ОПАСНИ ТОВАРИ В АПАРАТИ 

9 M11  9 301 

672 

0 E0 P907      

За № по ООН 3528, в ред (15), вмъкнете 

„ - 

(D)“. 

За № по ООН 3529, в ред (15), вмъкнете- 

(B)“. 

За № по ООН 3530, в ред (15), вмъкнете- 

(E)“. 

Добавете следните нови записи: 
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Глава 3.3 

3.3.1 В третото изречение, заместете „като например Повредени литиеви 
батерии““ с „като например „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ““. 

Специална разпоредба 23 Изменението не се прилага спрямо версията на 
английски език. 

Специална разпоредба 61 Изменението не се прилага спрямо версията на 
английски език. 

Специална разпоредба 122 Заместете „риск(ове)“ с „опасност(и)“. 

Специална разпоредба 172 В уводното изречение и в (c), заместете „риск(ове)“ 
с „опасност(и)“. В (a), (b) и (d), заместете „риск“ с „опасност“. 

Заличете специална разпоредба 186 и добавете: „186 (Заличени)“. 

Специална разпоредба 188 (a) и (b) Добавете следната нова Забележка; 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Когато литиевите батерии в съответствие с 2.2.9.1.7 (f) са 
превозвани съгласно тази специална разпоредба, общото съдържание на 
всички литиеви метални клетки, съдържащи се в батерията, не следва да 
надхвърля 1.5 g и общият капацитет на всички литиево-йонни клетки, 
съдържащи се в батерията, не следва да надхвърля 10 Wh (вижте специална 
разпоредба 387).“. 

Специална разпоредба 188 (c) Заместете „2.2.9.1.7 (a) и (e)“ с „2.2.9.1.7 (a), (e), 
(f) ако е приложимо и (g)“. 

Специална разпоредба 188 (d) Заместете „защита срещу контакт с проводими 
материали“ със „защита срещу контакт с електрически проводим материал“. 

Специална разпоредба 188 (f) В края добавете следните нови изречения: 
„Когато опаковките са поставени в свръхопаковка, етикетът за литиева батерия 
следва да бъде ясно видим или да бъде възпроизведен от външната страна на 
свръхопаковката и свръхопаковката следва да бъде обозначена с думата 
„СВРЪХОПАКОВКА“. Надписът „СВРЪХОПАКОВКА“ следва да бъде с 
минимална височина 12 mm.“. Добавете следната нова Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: За опаковки, съдържащи литиеви батерии, опаковани в 
съответствие с разпоредбите на Част 4, Глава 11, инструкции за опаковане 
965 или 968, Раздел IB от техническите инструкции на ИКАО, върху които е 
поставено обозначението, както е показано в 5.2.1.9 (обозначение за литиева 
батерия) и етикета, показан в 5.2.2.2.2, модел № 9A, следва да се счита, че 
отговарят на изискванията по тази специална разпоредба.“.“. 
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Специална разпоредба 188, в първия параграф, след (h) добавете следното 
изречение в края: „Както е използвано в тази разпоредба, „оборудване“ 
означава апарати, за които литиевите клетки или батерии предоставят 
електрическо захранване за неговата експлоатация.“. 

Заличете специална разпоредба 240 и добавете: „240 (Заличено)“. 

Специална разпоредба 250 В параграф (a), заличете: „(вж. Таблица S-3-8 от 
Допълнението)“.  

Специална разпоредба 251 Изменете със следното съдържание: 

В първия параграф, заместете последното изречение с: 

„Такива комплекти съдържат само опасни товари, които са разрешени 
съгласно: 

(a) изключени количества, които не надхвърлят количеството, 
посочено в кодекса в колона (7b) от Таблица A от Глава 3.2, при 
условие, че нетното количество за вътрешна опаковка и нетното 
количество за опаковка са съгласно предвиденото в 3.5.1.2 и 3.5.1.3; 
или; 

(b) изключени количества, посочени в колона (7a) от Таблица A в 
Раздел 3.2, при условие, че нетното количество на вътрешна опаковка 
не надхвърля 250 ml или 250 g.“. 

Във втория параграф, заличете последното изречение. 

В третия параграф добавете ново първо изречение със следното 
съдържание: „За целите на попълване на транспортния документ 
както е посочено в 5.4.1.1.1, опаковъчната група, посочена в 
документа, следва да бъде най-високата опаковъчна група, която е 
определена за което и да е индивидуално вещество в комплекта.“ 

Специална разпоредба 280 Изменението не се прилага спрямо версията на 
английски език. 

Специална разпоредба 290 (b) В първото изречение, заместете „риск“ с 
„опасност“. 

Специална разпоредба 293 (b) След „Безопасни кибритени клечки са“, 
заместете „клечки, за които“ с „клечки, които“. 

Специална разпоредба 307 Изменете със следното съдържание: 

„307 Този запис може да бъде използван за торове на основата на амониев 
нитрат. Те следва да бъдат класифицирани съгласно процедурата, посочена в 
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Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, Раздел 39, които са предмет 
на ограниченията от 2.2.51.2.2, тринадесето тире. Когато е използван в 
горепосочената Раздел 39, терминът „компетентен орган“ означава 
компетентния орган на държавата на произход. Ако държавата на произход не 
е договаряща страна по ADR, класификацията и условията на превоз следва да 
бъдат признати от компетентния орган на първата държава, договаряща се 
страна по ADR, в която е пристигнала пратката. 

Специална разпоредба 310 В първия параграф, заместете „клетки и батерии“ с 
„клетки или батерии“, двукратно и добавете „или LP905 от 4.1.4.3, както е 
приложимо“ в края. 

Заличете специална разпоредба 312 и добавете: „312 (Заличени)“. 

Специална разпоредба 339 (b) Изменението не се прилага спрямо версията на 
английски език. 

Специална разпоредба 361 (b) Изменението не се прилага спрямо версията на 
английски език. 

Специална разпоредба 363 Добавете следното ново уводно изречение: „Това 
вписване може да бъде използвано само когато са изпълнени изискванията на 
тази специална разпоредба / Не се прилагат други изисквания на ADR.“. 

Специална разпоредба 363 (f) В края, заместете „изисквания на 2.2.9.1.7“ с 
„разпоредби на 2.2.9.1.7“. 

Специална разпоредба 363 Заличете уводния текст под (g). Преномерирайте 
съществуващите от (i) до (vi) на текуща подточка (g) от (g) до (l). Изменете (l) 
със следното съдържание: 

„(l) В случай че двигателят или машината съдържат повече от 1000 l течни 
горива, за № по ООН 3528 и № по ООН 3530 или цистерната за гориво има 
воден капацитет надхвърлящ 1000 l, за № по ООН 3529: 

- Изисква се транспортен документ в съответствие с 5.4.1. Този транспортен 
документ съдържа следната допълнителна декларация „Транспорт в 
съответствие със специална разпоредба 363“. 

- Когато за превозът предварително е известно, че преминава през тунел с 
ограничения за превоз на опасни товари, транспортната единица следва да има 
поставени оранжеви на цвят предупредителни табели съгласно 5.3.2 и следва 
да се прилагат ограниченията за тунел съгласно 8.6.4.“. 

Специална разпоредба 363 Добавете нов под-параграф (m) със следното 
съдържание: 
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„(m) Изискванията, които са посочени в инструкция за опаковане P005 в 4.1.4.1 
следва да бъдат изпълнени.“. 

Специална разпоредба 369 В първия параграф, заместете „риск“ с „опасност“. 
В третия параграф, заместете „риск“ с „опасност“. 

Специална разпоредба 376 Изменете текста след третия параграф със следното 
съдържание: 

„Клетките и батериите следва да бъдат опаковани в съответствие с опаковъчни 
инструкции P908 в 4.1.4.1 или LP904 в 4.1.4.3, както е приложимо. 

Клетки и батерии, които са идентифицирани като повредени или дефектни и 
със склонност към бързо разпадане, опасна реакция, предизвикване на пламък 
или опасно отделяне на топлина, или опасна емисия на токсични, корозионн 
или запалими газове, или пари при нормални условия на превоз, следва да 
бъдат опаковани и превозвани съгласно инструкция за опаковане P911 от 
4.1.4.1 или LP906 от 4.1.4.3, както е приложимо. Алтернативни опаковки и/или 
условия на превоз могат да бъдат разрешени от компетентния орган на която и 
да е договаряща страна по ADR, която също така може да признае одобрение, 
издадено от компетентния орган на държава, която не е договаряща страна по 
ADR, при условие че това одобрение е издадено в съответствие с процедурите, 
приложими съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса IMDG или техническите 
инструкции на ICAO.“ И в двата случая клетките и батериите се класифицират 
в транспортна категория 0. 

Опаковките следва да бъдат маркирани „ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ 
ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ“ или „ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВИ 
МЕТАЛНИ БАТЕРИИ“, както е приложимо. 

Транспортният документ съдържа следната допълнителна декларация 
„Транспорт в съответствие със специална разпоредба 376“. 

Ако е приложимо, копие от одобрение от компетентния орган следва да 
придружава превоза.“. 

Специална разпоредба 377 Във втория параграф, заместете „изисквания на 
2.2.9.1.7 от (a) до (e)“ с „разпоредби на 2.2.9.1.7 от (a) до (g)“. 

Заличете специална разпоредба 385 и добавете: 

„385 (Заличено)“. 

Специална разпоредба 386 В първото изречение, след „2.2.41.1.17,“, вмъкнете 
„7.1.7,“. 

Специална разпоредба 636 Изменете, както следва: 
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„636 До междинното съоръжение за преработка, литиеви клетки и батерии с 
брутна маса, не по-голяма от 500 g всяка, или литиево-йонни клетки с мощност 
във Wh не по-голяма от 20 Wh, литиево-йонни батерии с мощност във Wh не 
по-голяма от 100 Wh, литиеви метални клетки с литиево съдържание не повече 
от 1 g и литиеви метални батерии с общо съдържание на литий не повече от 2 
g, които не се съдържат в оборудването, събрано и предадено за превоз за 
разделяне по вид, унищожаване или рециклиране, или заедно с или без други 
не-литиеви клетки или батерии не отговарят на другите изисквания на ADR, 
включително специална разпоредба 376 и 2.2.9.1.7; ако са изпълнени следните 
условия: 

(a) Клетките и батериите са опаковани съгласно инструкция за опаковане P909 
от 4.1.4.1, освен допълнителните изисквания 1 и 2; 

(b) Има приложена система за осигуряване на качеството за да се гарантира, че 
общото количество литиеви клетки и батерии на транспортна единица не 
надхвърля 333 kg; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии 
заедно може да бъде оценено чрез статистически метод, включен 
в системата за осигуряване на качеството. Копие от записите за 
осигуряване на качеството следва да бъдат предоставени на 
компетентните органи при поискавне. 

(c) Опаковките са причислени към „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ“ 
или „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ“, както е приложимо.“. 

Специална разпоредба 660 Изменете, както следва: 

„660 За превоза на Системите за съхранение на газообразни горива, 
проектирани и одобрени за монтаж в моторни превозни средства, съхраняващи 
този газ, не е необходимо да бъдат прилагани изискванията по 4.1.4.1 и Глава 
6.2 при превозване за депониране, рециклиране, ремонт, проверка, поддръжка 
или от мястото, където те са произведени до монтажния завод на превозното 
средство, при условие, че са изпълнени условията, описани в специална 
разпоредба 392. Това се прилага също спрямо смеси на газове, подчинени на 
специална разпоредба 392 и газове от група A, предмет на тази специална 
разпоредба.“. 

Специална разпоредба 663 В „Общи разпоредби:“, заместете „риск“ с 
„опасност“ (двукратно). 

Специална разпоредба 666 Изменете първият параграф със следното 
съдържание: 



СТР.  72  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

38 
 

„Превозни средства и оборудване, захранвано с батерия, посочени в специална 
разпоредба 388, когато бъдат превозвани като товар, както и каквито и да е 
опасни товари, които те съхраняват, които са необходими за тяхната 
експлоатация или за експлоатацията на техните принадлежности не се 
подчиняват на каквито и да е други разпоредби на ADR, при условие, че са 
изпълнени следните условия:“. 

Специална разпоредба 667 В (a), (b), (b) (i) и (b) (ii), заместете „или машини“ с 
„ , машина или изделие“ и добавете следния нов под-параграф (c): 

„(c) Процедурите, които са описани в (b), се прилагат също спрямо повредени 
литиеви клетки или батерии в превозни средства, двигатели, машини или 
изделия.“. 

Специална разпоредба 667 (a) и (b) Заместете „изисквания на 2.2.9.1.7“ с 
„разпоредби на 2.2.9.1.7“ с „разпоредби на 2.2.9.1.7“ 

3.3.1 Добавете следните нови специални разпоредби: 

„193 Този запис може да бъде използван само за комбинирани торове на 
основата на амониев нитрат. Те следва да бъдат класифицирани съгласно 
процедурата, посочена в Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, 
Раздел 39. Торовете, които отговарят на критериите за този номер по ООН, не 
са подчинени на изискванията на ADR.“. 

„301 Този запис се прилага спрямо машината или апарата, съдържащи опасни 
товари като остатък или неразделен елемент от машината или апарата. Той не 
следва да се използва за машини или апарати, за които вече съществува 
официално транспортно наименование в Таблица A от Глава 3.2. Машини и 
апарати, превозвани по този запис, следва да съдържат само опасни товари, за 
които е разрешено да бъдат превозвани съгласно разпоредбите на Глава 3.4 
(Ограничени количества). Количеството опасни товари за машини или апарати 
не следва да надхвърля количеството, което е посочено в Колона (7 a) от 
Таблица A от Глава 3.2 за всяка съдържаща се позиция с опасни товари. Ако 
машините или апарата съдържат повече от едно изделие опасни товари, 
индивидуалните опасни товари следва да бъдат приложени, за да се 
предотврати опасното им реагиране взаимно по време на превоза (виж 4.1.1.6). 
Когато се изисква да се гарантира, че течните опасните товари следва да 
останат в тяхното планирано положение, следва да бъдат поставени 
ориентационни стрелки на минимум две срещуположни вертикални страни, 
като стрелките следва да сочат в правилната посока съгласно 5.2.1.10. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: В тази специална разпоредба, позоваването на „вече 
съществуващо официално транспортно наименование“ изключва специфични 
н.у.к. записи за № по ООН от 3537 до 3548.“. 

„387 Литиеви батерии в съответствие с 2.2.9.1.7 (f), съдържащи едновременно 
първични литиеви метални клетки и подлежащи на презареждане литиево-
йонни клетки, следва да бъдат опредени на № по ООН 3090 или 3091, както е 
приложимо. Когато такива батерии са превозвани съгласно специална 
разпоредба 188, общото съдържание на всички литиеви метални клетки, 
съдържащи се в батерията, не следва да надхвърлят 1.5 g и общият капацитет 
на всички литиево-йонни клетки, съдържащи се в батерията, не следва да 
надхвърля 10 Wh.“. 

„388 Номерът по ООН 3166 се прилагат за превозни средства, с двигатели с 
вътрешно горене, работещи със запалима течност или ГАЗ или горивни клетки. 

Превозните средства, задвижвани от двигател с горивни клетки, следва да 
бъдат отнесени към № по ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА 
КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНО ОТ ЗАПАЛИМ ГАЗ, или № по ООН 3166 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНО ОТ 
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, според случая. Тези записи включват хибридни 
електрически превозни средства, захранвани едновременно от горивна клетка 
и двигател с вътрешно горене с батерии, съдържащи течни компоненти, 
натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни батерии, 
превозвани с инсталираните батерия(и). 

Други превозни средства, които съдържат двигател с вътрешно горене, се 
отнасят към № по ООН 3166 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ ОТ 
ЗАПАЛИМ ГАЗ ИЛИ НА № по ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 
ЗАДВИЖВАНО ОТ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, както е приложимо. Тези записи 
включват хибридни електрически автомобили, задвижвани, както от двигател с 
вътрешно горене, така батерии, съдържащи течни компоненти, натриеви 
батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни батерии, превозвани с 
инсталираната батерия(и). 

Ако превозно средство е захранвано от запалима течност и двигател с 
вътрешно горене със запалим ГАЗ, то следва да бъде определено за № по ООН 
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАДВИЖВАНО СЪС ЗАПАЛИМ ГАЗ. 

Запис № по ООН 3171 се прилага само за превозни средства, работещи на 
батерии, съдържащи течни компоненти, натриеви батерии, литиеви метални 
батерии или литиево-йонни батерии и оорудване, захранвани от батерии, 
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съдържащи течни компоненти, натриеви батерии, превозвани с тези монтирани 
батерии. 

За целите на тази специална разпоредба, превозните средства са самоходни 
приспособления, предназначени да превозват едно или повече лица или 
товари. Примери за такива превозни средства са автомобили, мотоциклети, 
скутери, три- и четириколесни превозни средства или мотоциклети, камиони, 
локомотиви, велосипеди (велосипед с двигател) и други превозни средства от 
този тип (напр. превозни средства, които не са оборудвани с поне едно място 
за сядане), инвалидни колички, трактори за косене на трева, самоходно 
селскостопанско и строително оборудване, лодки и самолети. Това включва 
превозни средства, превозвани в опаковки. В този случай някои части на 
автомобила могат да се отделят от рамата, за да се вместят в опаковката. 

Примери за оборудване са косачки за косене на трева, машини за почистване 
или модели лодки и модели самолети. Оборудване, задвижвано от литиево-
метални батерии или литиево-йонни батерии, се определя като № по ООН 
3091 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ № по ООН 3091 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ 
ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ № по ООН 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ 
БАТЕРИИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ № по ООН 3481 
ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕТО, според 
случая. 

Опасни товари, като батерии, въздушни възглавници, пожарогасители със 
сгъстен газ, акумулатори, предпазни приспособления и други съставни 
компоненти на превозното средство, необходими за експлоатацията на 
превозното средство или за безопасността на неговия екипаж или пътници, 
следва да бъдат надеждно монтирани в превозно средство и не са предмет на 
ADR. Литиевата батерия обаче следва да отговаря на изискванията по 2.2.9.1.7, 
освен ако в специална разпоредба 667 не е предвидено друго. 

В случаите, в които литиева батерия, монтирана в превозно средство или 
оборудване, е повредена или дефектна, превозното средство или оборудване 
може да бъде превозвано съгласно условията, дефинирани в специална 
разпоредба 667 (c).“. 

„389 Този запис се прилага само спрямо товарни транспортни единици, в които 
са инсталирани литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии и които 
са проектирани само с цел предоставяне на захранване, което е външно за 
единицата. Литиевите батерии следва да отговарят на условията 2.2.9.1.7 от (a) 
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до (g) и съдържат необходимите системи за предотвратяване на презареждане 
и преразреждане между батериите. 

Батериите следва да бъдат сигурно прикрепени към вътрешната структура на 
товарната транспортна единица (напр. чрез поставяне върху стойки, шкафове и 
т.н.) по такъв начин, че да се предотвратят къси съединения, случайна 
експлоатация и съществено движение спрямо товарната транспортна единица 
при условия на удари, натоварвания и вибрации, които обичайно възникват по 
време на превоз. Опасните товари, които са необходими за безопасната и 
надлежна експлоатация на товарната транспортна единица (напр. 
пожарогасителни системи и климатични системи) следва да бъдат надлежно 
закрепени към или монтирани в товарната транспортна единица и по друг 
начин не са предмет на ADR. Опасни товари, които не са необходими за 
безопасната и надлежна експлоатация на товарната транспортна единица, не 
следва да бъдат превозвани в рамките на товарната транспортна единица. 

Батериите в товарната транспортна единица не са подчинени на изискванията 
за маркиране или етикетиране. На товарната транспортна единица следва да 
бъдат поставени оранжеви на цвят табели съгласно 5.3.2.2 и табели със знаци 
за опасност съгласно 5.3.1.1 от двете срещуположни страни.“. 

„391 (Запазено)“. 

„392 За превоза на Системите за съхранение на газообразни горива , 
проектирани и одобрени за монтаж в моторни превозни средства, съхраняващи 
този газ, не е необходимо да бъдат прилагани изискванията по 4.1.4.1 и Глава 
6.2 при превозване за депониране, рециклиране, ремонт, инспекция, поддръжка 
или от мястото, където те са произведени до монтажния завод на превозното 
средство, при условие, че са изпълнени следните условия: 

(a) Системите за съхранение на газообразни горива отговарят на изискванията 
на стандартите или разпоредбите за резервоари за гориво за превозни средства, 
както е приложимо. Следват примери за приложими стандарти и разпоредби: 

Резервоар за втечнен нефтен газ 
Правило № 67 на ИКЕ на 
ООН 
Ревизия 2 

Единни предписания относно: I. Одобрение на 
специфично оборудване на превозни средства от 
категории M и N, използващи втечнени нефтени 
газове в тяхната система на задвижване; II. 
Одобряване на превозни средства от категория М и 
N, снабдени със специфично оборудване за 
използване на втечнени нефтени газове, като гориво 
в техните двигатели, по отношение на монтажа на 
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такова оборудване. 
Правило № 115 на ИКЕ 
на ООН 

Единни предписания относно одобрението на: I. 
Специални уредби за дооборудване за ВНГ 
(втечнени нефтени газове) за монтиране в моторни 
превозни средства с цел използване на ВНГ в 
техните системи за задвижване — II. Специални 
уредби за дооборудване за СПГ (сгъстен природен 
газ) за монтиране в моторни превозни средства с цел 
използване на СПГ в техните системи за задвижване. 

Резервоари за ВНГ и СПГ  
Правило № 110 на ИКЕ 
на ООН 

Единни предписания относно одобрението на: I. 
Специалните компоненти на моторните превозни 
средства със системи за задвижване, работещи със 
сгъстен природен газ (СПГ); — II. Превозните 
средства, по отношение на монтирането на 
специални компоненти, чийто тип е одобрен, за 
системи за задвижване, работещи със сгъстен 
природен газ (СПГ) 

Правило № 115 на ИКЕ 
на ООН 

Единни предписания относно одобрението на: I. 
Специални уредби за дооборудване за ВНГ 
(втечнени нефтени газове) за монтиране в моторни 
превозни средства с цел използване на ВНГ в 
техните системи за задвижване — II. Специални 
уредби за дооборудване за СПГ (сгъстен природен 
газ) за монтиране в моторни превозни средства с цел 
използване на СПГ в техните системи за задвижване 

ISO 11439:2013  
Бутилки за газ. Бутилки за високо налягане за 
монтиране в автомобили за съхранение на природен 
газ като гориво за автомобили  

ISO 15500 - Серия Пътни превозни средства. Елементи на горивната 
система за сгъстен природен газ (СNG). 
няколко части, както е приложимо 

ANSI NGV 2 Резервоари за превозни средства, задвижвани със 
сгъстен природен газ 
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CSA B51 Част 2:2014 Кодекс относно котли, съд под налягане и 
тръбопроводи под налягане, Част 2 Изисквания за 
бутилки за газ под високо налягане за бордово 
съхранение на горива за автомобили  

Резервоари под налягане за водород  
Глобално техническо 
правило (GTR) № 13 

Глобално техническо правило относно  превозни 
средства задвижвани с водородни и горивни клетки 
(ECE/TRANS/180/Add.13).  

ISO/TS 15869:2009 Водород в газообразно състояние и водородни смеси 
– Горивни резервоари за пътни превозни средства. 

Регламент (ЕО) № 
79/2009 г.  

Регламент (ЕО) № 79/2009 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година 
относно одобрение на типа на моторни превозни 
средства, задвижвани с водород, и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕО 

Регламент (ЕС) № 
406/2010 

Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията от 26 
април 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 79/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета 
относно одобрение на типа на моторни превозни 
средства задвижвани с водород 

Правило № 134 на ИКЕ 
на ООН 

Превозни средства задвижвани с водород и горивни 
клетки (HFCV) 

CSA B51 Част 2: 2014 Кодекс за котли, съдове под налягане и 
тръбопроводи под налягане - Част 2: Изисквания за 
бутилки под високо налягане за бордово съхранение 
на горива за автомобили  

Газови резервоари, проектирани и изградени съгласно предходните версии на 
приложимите стандарти или правила за газови резервоари за моторни 
превозни средства, които са приложими към момента на сертифициране на 
превозните средства, за които газовите резервоари са проектирани  и 
произведени, могат да продължат да бъдат превозвани; 

(b) Системите за съхранение на газообразни горива следва да бъдат 
непропускливи и да не показват никакви признаци на външни повреди, които 
могат да повлияят върху тяхната безопасност; 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Критериите могат да бъдат намерени в стандарт ISO 
11623:2015 Транспортируеми бутилки за газ. Композитна конструкция. 
Периодична проверка и изпитване (или ISO 19078:2013 Бутилки за газ - 
Проверка на инсталацията на бутилки за газ и реквалификация () на бутилки 
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под високо налягане за бордово съхранение на природен газ като гориво за 
автомобилни превозни средства). 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Ако Системите за съхранение на газообразни горива не са 
непропускливи или са препълнени, или ако те покажат щети, които могат да 
окажат влияние върху тяхната безопасност (напр. в случай на оттегляне, 
свързано с безопасност) те следва да бъдат превозвани само в съдове под 
налягане за повредени и разсипани товари в съответствие с ADR. 

(c) Ако системата за съхранение на газообразни горива е оборудвана с два или 
повече вентили, монтирани последователно, двата вентила следва да бъдат 
затворени по такъв начин, че да бъдат газоустойчиви при нормални 
обстоятелства на превоз. Ако съществува само един вентил или ако 
функционира само един вентил, всички отвори, с изключение на отвора на 
приспособленията за освобождаване на налягането, следва да бъдат затворени, 
така че да бъдат газонепроницаеми при обичайни условия на превоз; 

(d) Системите за съхранение на газообразни горива следва да бъдат превозвани 
по такъв начин, че да предотвратят запушване на приспособлението за 
освобождаване на налягането или каквито и да е щети по вентилите и каквато 
и да е друга част под налягане на Системите за съхранение на газообразни 
горива и непланираното освобождаване на газ при нормални условия на 
превоз. Системата за съхранение на газообразни горива следва да бъде 
осигурена, така че да се предотврати плъзгане, търкаляне или вертикално 
движение; 

(e) Вентилите следва да бъдат защитени чрез един от методите, описани в 
4.1.6.8 от (a) до (e); 

(f) Освен в случай на системи за съхранение на газообразни горива , 
отстранени за депониране, рециклиране, ремонт, инспекция или поддръжка, те 
следва да бъдат запълнени с не повече от 20% от тяхното номинално 
съотношение за пълнене или номиналното работно налягане, както е 
приложимо; 

(g) Без оглед на разпоредбите на Глава 5.2, когато системи за съхранение на 
газообразни горива са поставени в приспособление за захващане, към 
приспособлението за захващане могат да бъдат приложени означения и 
етикети; и 

(h) Без да противоречи на изискванията по 5.4.1.1.1 (f), информацията относно 
общото количество опасни товари може да бъде заменена със следната 
информация: 
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(i) Брой на системи за съхранение на газообразни горива ; и 

(ii) В случай на втечнени газове, общата нетна маса (kg) за всяка 
система за задържане на газово гориво, и в случай на сгъстени газове, 
общият воден капацитет (l) на всяка система за задържане на газово 
гориво, следвана от номиналното работно налягане. 

Примери за информация в транспортния документ: 

Пример 1: „№ по ООН 1971 природен газ, сгъстен, 2.1.1 система за 
задържане на газово гориво от 50 l в общо, 200 bar”. 

Пример 2: „№ по ООН 1965 газообразни въглеводороди във втечнена 
смес, н.у.к., 2.1, 3 система за задържане на газово гориво, всяко с 15 
kg нетна маса на газ“.“. 

„670 (a) Литиеви клетки и батерии, инсталирани в домакински уреди, събрани 
и предадени за превоз с цел обезвреждане, сменяне, рециклиране или 
депониране, които не са подчинени на други разпоредби на ADR, включително 
на специална разпоредба 376 и 2.2.9.1.7, когато: 

(i) Те не са основен източник на захранване за работата на оборудването, в 
което се съхраняват; 

(ii) Оборудването, в което те са съхранявани, не съдържа каквато и да е друга 
горивна клетка или батерия, използвани като основен източник на захранване; 
и 

(iii) Предоставена им е защита от оборудването, в което са съхранявани. 

Примери за клетки и батерии, за които има покритие по този параграф, са 
клетъчни батерии, използвани за цялост на данните в битови уреди (напр. 
хладилници, перални машини, съдомиялни машини) или в друго електрическо 
или електронно оборудване; 

(b) До междинното съоръжение за преработка, литиеви клетки и батерии, 
съдържащи се в домакинските уреди, които не отговарят на изисквания на 
буква (a) ,събрани и предадени за превоз с цел обезвреждане, сменяне, 
рециклиране или депониране, които не са подчинени на други разпоредби на 
ADR, включително на специална разпоредба 376 и 2.2.9.1.7, ако са изпълнени 
следните условия: 

(i) Оборудването е опаковано съгласно инструкция за опаковане за 
опаковане P909 от 4.1.4.1, освен допълнителни изисквания 1 и 2; или е 
опаковано в здрави външни опаковки, напр. специално проектирани съдове 
за събиране, които отговарят на следните изисквания: 
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- Опаковките следва да бъдат изработени от подходящ материал и да 
имат подходяща якост и проектиране във връзка с вместимостта на 
опаковката и нейната планирана употреба. Не е нужно опаковките да 
отговарят на изискванията на 4.1.1.3; 

- Следва да бъдат взети подходящи мерки за минимизиране на щетите 
по оборудването при пълнене и обработка на опаковката, напр. 
използване на каучукови обвивки; и 

- Опаковките следва да бъдат изработени и затворени, така че да 
предотвратят каквато и да е загуба на съдържание по време на превоз, 
напр. чрез капаци, здрави вътрешни облицовки, капаци за 
транспортиране. Отвори, проектирани за пълване, са приемливи, ако са 
изработени по такъв начин, че да предотвратят загуба на съдържание; 

(ii) Приложена е система за осигуряване на качеството, за да се 
гарантира, че общото количество литиеви клетки и батерии на 
транспортна единица не надхвърля 333 kg; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в 
домакинските уреди може да бъде оценено чрез статистически 
метод, включен в системата за осигуряване на качеството. Копие от 
записите за осигуряване на качеството следва да бъдат предоставени 
на компетентните органи по заявка. 

(iii) Опаковките са маркирани с „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА 
ИЗХВЪРЛЯНЕ“ или „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ“, 
според случая. Ако оборудването, съдържащо литиеви клетки или 
батерии, се превозва неопаковано или върху палети в съответствие с 
Инструкция за опаковане P 909 (3) от 4.1.4.1, тази маркировка 
алтернативно може да бъде поставена върху външната повърхност на 
превозните средства или контейнерите). 

ЗАБЕЛЕЖКА: „Домакинско оборудване“ означава оборудване, 
произхождащо от частни домакинства, и оборудване, произхождащо 
от търговски, промишлени, институционални и други източници, 
което поради естеството и количеството си е подобно на това от 
частните домакинства. Оборудването, което може да бъде 
използвано както от частни домакинства, така и от други 
потребители, различни от частните домакинства, във всеки случай се 
счита за домакинско оборудване. 
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„671 За целите на изключението, свързано с количества превозвани на 
транспортна единица (вижте 1.1.3.6), транспортната категория следва да бъде 
определена във връзка с опаковъчната група (вижте параграф 3 от специална 
разпоредба 251): 

- Транспортна категория 3 за комплекти, определени като опаковъчна група III; 

- Транспортна категория 2 за комплекти, определени като опаковъчна група II; 

- Транспортна категория 1 за комплекти, определени като  опаковъчна група 
I.“. 

„672 Машини и апарати, превозвани съгласно тази разпоредба и в съответствие 
със специална разпоредба 301 не са предмет на каквато и да е друга разпоредба 
на ADR, при условие, че те са или: 

- опаковани в здрава външна опаковка, изградена от подходящ материал и с 
подходяща якост и проект във връзка с вместимостта на опаковката и нейната 
планирана употреба и отговарящи на приложимите изисквания на 4.1.1.1; или 

- превозвани без външна опаковка, ако машината или апарата са конструирани 
и произведени по такъв начин, че събирателните съдове, които съхраняват 
опасните товари, да получат адекватна защита“. 

„673 (Запазено)“. 

„674 Тази специална разпоредба се прилага спрямо периодичните прегледи и 
проверки на отлети цилиндрични бутилки, както е дефинирано в 1.2.1. 

Отлети цилиндрични бутилки, съгласно 6.2.3.5.3.1, подлежат на периодични 
прегледи и проверки съгласно 6.2.1.6.1, адаптирани от следния алтернативен 
метод: 

- Заместете изпитването, което се изисква в 6.2.1.6.1 d) с алтернативни 
разрушителни изпитвания; 

- Провеждане на специфични допълнителни разрушителни изпитвания, 
свързани с характеристиките на отлети цилиндрични бутилки. 

Процедурите и изискванията на този алтернативен метод са описани по-долу. 

Алтернативен метод: 

(a) Общи положения 

Следните разпоредби се прилагат спрямо отлети цилиндрични бутилки, 
серийно производство и базирани на заварени стоманени бутилки за газ 
съгласно EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 или Приложение I, 
части от 1 до 3 от Директива на Съвета 84/527/ЕИО. Проектирането на 
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многослойното отливане следва да предотврати проникването на вода във 
вътрешния стоманен цилиндър. Преобразуването на стоманената бутилка 
в отлята бутилка следва да съответства на приложимите изисквания на 
EN 1442:2017 и EN 14140:2014 + AC:2015. 

Отлетите бутилки за газ следва да бъдат оборудвани със самозатварящи 
се вентили. 

(b) Представителна извадка 

Представителна извадка на отлети цилиндрични бутилки за газ се разбира 
производството на бутилки само от един производител на отливка, който 
използва нови вътрешни цилиндри, произведени само от един 
производител в рамките на една календарна година, на базата на същия 
тип дизайн, същите материали и производствени процеси. 

(c) Под-групи от представителната извадка 

В рамките на дефинираната по-горе представителна извадка, отлети 
цилиндрични бутилки, принадлежащи на различни собственици, следва 
да бъдат разпределени на специфични под-групи, по една на собственик. 

Ако цялата представителна извадка е притежавана от един собственик, 
под-групата е равна на представителната извадка. 

(d) Проследяемост 

Маркировките на вътрешните стоманени цилиндрични бутилки съгласно 
6.2.3.9 следва да бъдат поставяни върху отливката. Освен това всяка 
отлята цилиндрична бутилка следва да бъде оборудвана с индивидуално, 
устойчиво приспособление за електронна идентификация. Детайлните 
характеристики на отлетите цилиндри следва да бъдат записани от 
собственика в централна база данни. Базата данни следва да бъде 
използвана за да: 

- Идентификация на специфичната под-група; 

- Предоставяне на контролните органи, центрове за пълнене и 
компетентни органи специфичните технически характеристики на 
цилиндричните бутилки, състоящи се от следното: сериен номер, 
производствена партида за стоманени цилиндрични бутилки, 
производствена партида на отливки, дата на отливане; 

- Идентифициране на цилиндричната бутилка чрез свързване на 
електронното устройство към базата данни със серийния номер; 
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- Проверка на историята на индивидуалната цилиндрична бутилка и 
определяне на мерките (напр. запълване, пробовземане, повторно 
изпитване, оттегляне); 

- Запис на осъществени мерки, включващи датата и адреса, на който са 
изпълнени. 

Записаните данни следва да бъдат предоставени от собственика на отлети 
цилиндрични бутилки за целия жизнен цикъл на под-групата. 

(e) Вземане на образец за статистическо оценяване 

Вземането на образец се осъществява на случаен принцип между под-
група, както е дефинирано в под-параграф (c). Размерът на всеки образец 
от под-група следва да бъде в съответствие с таблицата в под-параграф 
(g). 

(f) Процедура за изпитване на разрушаване 

Инспекцията и изпитването, които се изискват съгласно 6.2.1.6.1, следва 
да бъдат извършени, с изключение на (d), които следва да бъдат 
заместени със следната процедура за изпитване: 

- Изпитване на разрушаване (съгласно EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + 
AC:2015). 

В допълнение следва да бъдат изпълнени следните изпитвания: 

- Изпитване на сцепление (съгласно EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + 
AC:2015); 

- Изпитвания за отлепване и корозия (съгласно EN ISO 4628-3:2016). 

Изпитване за сцепление, изпитвания за отлепване и корозия, както и 
изпитвания за разрушаване, следва да бъдат осъществени на всеки 
свързан образец съгласно таблицата в под-параграф (g) и следва да бъдат 
осъществени след първите 3 години експлоатация и всеки 5 години 
впоследствие. 

(g) Статистическо оценяване на резултатите от изпитванията - Метод и 
минимални изисквания. 

Процедурата за статистическо оценяване съгласно свързаните критерии 
за отказ са описани по-долу. 
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Интервал на 
изпитване 
(години) 

Тип изпитване Стандарт Критерии за 
отхвърляне 

Статистически 
образец от 
подгрупа 

След 3 години 
в 

експлоатация 
(вижте (f)) 

Изпитване на 
разрушаване 

EN 1442:2017 Точка на налягане на разрушаване 
на представителния образец следва 
да надхвърля долната граница на 

интервала на отклонението на 
диаграма на характеристиките на 

образеца 
Dm > 1 + Ds x k3(n;p;1- a) a 

33√Q или Q/200, 
която от двете 

стойности е по-
ниска; и при 

минимум 20 на 
под-група (Q) 

   Индивидуален резултат от 
изпитване не следва да бъде по-

нисък от налягането за изпитване 

 

 Отлепване 
и 

корозия 

EN ISO 
46283:2016 

Максимална степен на корозия: 
Ri2 

Q/1 000 

 Сцепление на 
полиуретан 

ISO 2859-1:1999 + 
A1:2011  

EN 1442:2017  
EN 14140:2014 + 

AC:2015 

Стойност на сцепление > 0.5 N/mm2 Вижте ISO 
28591:1999 + 

A1:2011, 
приложено спрямо 

Q/1000 
На всеки 5 
години в 

експлоатация 
впоследствие 

(вижте (f)) 

Изпитване на 
разрушаване 

EN 1442:2017 Точка на налягане на разрушаване 
на представителния образец следва 
да надхвърля долната граница на 

интервала на допустимото 
отклонение на диаграма на 

характеристиките на образец Dm > 1 
+ Ds x k3(n;p;1- a) a 

Индивидуален резултат от 
изпитване не следва да бъде по-

нисък от налягането за изпитване 

63√Q или Q/100, 
която от двете 

стойности е по-
ниска; и 

при минимум 40 на 
под-група (Q) 

 Отлепване 
и 

корозия 

EN ISO 
46283:2016 

Максимална степен на корозия: 
Ri2 

Q/1 000 

 Сцепление на 
полиуретан 

ISO 2859-1:1999 + 
A1:2011  

EN 1442:2017  
EN 14140:2014 + 

AC:2015 

Стойност на сцепление > 0.5 N/mm2 Вижте ISO 
28591:1999 + 

A1:2011, 
приложено спрямо 

Q/1000 
a Точка на налягане за разрушаване (BPP) на представителния образец се 
използва за оценяването на резултатите от изпитване чрез използването на 
диаграма на характеристиките на образец: 

Стъпка 1: Определяне на Точка на налягане за разрушаване (BPP) на 
представителния образец 

Всеки образец е представен от точка, чиито координати са средната 
стойност на резултатите за разрушаване и стандартното отклонение от 
резултатите от изпитването за разрушаване, всяко от тях нормализирано 
спрямо приложимото налягане за изпитване. 
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където 
x: средна стойност на образеца;  

s: стандартно отклонение на образеца; 

PH: изпитателно налягане 

Стъпка 2: Съставяне на план върху диаграма на характеристиките на 
образеца 

За всяка BPP се съставя план върху диаграма на характеристиките на 
образец със следните оси: 

- Абсциса: Стандартно отклонение, приведено към изпитателното налягане 
(D.s) 

- Ордината: Средна стойност, приведена към изпитателното налягане (D.m) 

Стъпка 3: Определянето на съответната долна граница на интервала на 
допустимото отклонение в Диаграма на характеристиките на образеца 

Резултатите за налягане на разрушаване първо следва да бъдат проверени 
съгласно съвместно изпитване (многопосочно изпитване), което използва 
степен на значимост α=0.05 (вижте параграф 7 от ISO 5479:1997) за да 
определи дали разпределението на резултати за всеки образец е нормално или 
ненормално разпределение. 

- За нормално разпределение, определянето на съответното долно 
ограничение е посочено в стъпка 3.1. 

- За ненормално разпределение, определянето на съответното долно 
ограничение е посочено в стъпка 3.2. 

Стъпка 3.1: Долна граница на интервал за допустимо отклонение за 
резултати, които следват нормално разпределение 

Съгласно стандарт ISO 16269-6:2014 и предвид факта, че изменението не е 
известно, едностранният статистически интервал на допустимо 
отклонение следва да бъде разглеждан за ниво на доверие от 95% и част от 
популацията, равняваща се на 99.9999%. 

С прилагане в диаграма на характеристиките на образец, долната граница на 
интервала на допустимо отклонение е представена от линия на константна 
вероятност за неразрушаване, дефинирана от формулата: 

 
където 
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k3: функционален множител на n, p и 1-α; 

p: пропорция от популацията, която е избрана за интервала за допустимо 
отклонение (99.9999%); 

1- α: ниво на доверие (95%);  

n: размер на образец. 

Стойността за k3, определена за Нормални разпределения, следва да бъде 
взета от таблицата в края на стъпка 3. 

Стъпка 3.2: Долна граница на интервал за допустимо отклонение за 
резултати, които следват ненормално разпределение 

Едностранният интервал на статистическо допустимо отклонение следва 
да бъде изчислен за равнище на довереност от 95% и част от популацията, 
равняваща се на 99.9999%. 

Долната граница на допустимото отклонение е представена от линия на 
константна вероятност за неразрушаване, дефинирана по формулата, 
посочена в предишната стъпка 3.1, с фактори k3, базирани и изчислени на 
база на свойствата на разпределение на Вайбул. 

Стойността за k3, зададена за разпределения на Вайбул, следва да бъде взета 
от таблицата по-долу в края на Етап 3. 

Таблица за k3 
p=99.9999% и (1- α)=0.95 

Брой на образец Нормално разпределение Разпределение на Вайбул 
n k3 k3 
20 6.901 16.021 
22 6.765 15.722 
24 6.651 15.472 
26 6.553 15.258 
28 6.468 15.072 
30 6.393 14.909 
35 6.241 14.578 
40 6.123 14.321 
45 6.028 14.116 
50 5.949 13.947 
60 5.827 13.683 
70 5.735 13.485 
80 5.662 13.329 
90 5.603 13.203 
100 5.554 13.098 
150 5.393 12.754 
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200 5.300 12.557 
250 5.238 12.426 
300 5.193 12.330 
400 5.131 12.199 
500 5.089 12.111 
1000 4.988 11.897 

∞ 4.753 11.408 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако броят на образец е между две стойности, следва да бъде 
избран най-близкия по-малък брой на образец. 

(h) Мерки в случай на неизпълнение на критериите за одобрение 

Ако резултатът от изпитването за разрушаване, отлепяне и корозия или 
изпитването за сцепление не съответстват на критериите, посочени в таблицата 
в параграф (g), засегнатата под-група от отлети цилиндри следва да бъдат 
отделени от собственика за допълнително разглеждане и не следва да бъдат 
пълнени или предоставяни за транспортиране и експлоатация. 

В съответствие с компетентния орган или органа от типа Xa, който е издал 
одобрението за проекта, следва да бъдат осъществени допълнителни 
изпитвания, за да се определи основната причина за неизправността. 

Ако за основната причина не може да бъде доказано, че е ограничена до 
засегнатата подгрупа на собственика, компетентният орган или органа от вида 
Xa следва да вземе мерки засягащи цялата представителна извадка и 
потенциално други години на производство. 

Ако основната причина може да бъде доказано, че е ограничена до част от 
засегнатата под-група, незасегнатите части могат да бъдат разрешени от 
компетентния орган за връщане в експлоатация. Следва да бъде доказано, че 
никоя индивидуална отлята цилиндрична бутилка, която е върната в 
експлоатация, не е засегната. 

(I) Изисквания за център за пълнене 

Собственикът се задължава да предостави на компетентния орган документни 
доказателства, че центровете за пълнене: 

- Съответстват на разпоредбите на инструкция за опаковане P200 (7) на 4.1.4.1 
и че изискванията на стандарта за инспекции преди пълнене, посочени в 
таблица P200 (11) на 4.1.4.1 са изпълнени и правилно приложени; 

- Разполагат с подходящите средства за идентификация на отлети 
цилиндрични бутилки чрез устройство за електронна идентификация; 

- Имат достъп до базата данни съгласно дефиницията в (d); 
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- Имат капацитет за актуализация на базата данни; 

- Прилагат система за качеството съгласно стандарт ISO 9000 (серия) или 
еквивалентни, сертификат от акредитиран независим орган, признат от 
компетентния орган.“. 

Глава 4.1 

Под заглавието на тази Глава, вмъкнете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Опаковките, включително средно големите контейнери за 
насипни товари (IBC) и големите опаковки, маркирани в съответствие с 6.1.3, 
6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 или 6.6.3, но които са одобрени в 
държава, която не е договаряща страна по ADR, въпреки това могат да бъдат 
използвани за превоз по ADR.“. 

4.1.1.11 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

4.1.1.17 Заличете и вмъкнете „4.1.1.17 (Заличено)“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P001 Под „Композитни опаковки“, в първия 
ред, заместете „с външен стоманен или алуминиев барабан“ с „със външен 
стоманен, алуминиев или пластмасов барабан“ и добавете „ , 6HH1“ след 
„6HB1“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P001 Под „Композитни опаковки“, във 
втория ред, заличете „ , пластмаси“ след „нишка“. Заличете „6HH1,“ след 
„6HG1“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (10), в специална 
опаковъчна разпоредба va, добавете „или EN ISO 15996:2017“ след „EN ISO 
15996:2005 + A1:2007“ (двукратно). 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (11), в таблицата, заличете 
първите два реда (EN 1919:2000 и EN 1920:2000) и добавете следния нов ред 
след реда за EN 13365:2002 + A1:2005: 

(7) EN ISO 
24431:2016 

Газови бутилки. Безшевни, заварени и композитни 
бутилки за сгъстени и втечнени газове (с 
изключение на ацетилен). Контрол по време на 
пълнене. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (11), в Таблицата, в колона 
„Референция“, заместете „EN 1439:2008 (освен 3.5 и Анекс G)“ с „EN 
1439:2017“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (11), в Таблицата, след реда 
за „EN 1439:2017“, вмъкнете следния стандарт: 
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(7) и 
(10) (b) 

EN 
13952:2017 

Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG). Процедури за пълнене на 
бутилки за LPG 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (11), в Таблицата, след реда 
за стандарт „EN 12755:2000“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф(12), в 2.1, заместете „EN 
1439:2008“ с: „EN 1439:2017 и EN 13952:2017“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P200 В параграф (13), в 2.1, заместете „EN 
1919:2000, EN 24431:2016“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P520, допълнително изискване 4 Заместете 
„риск“ с „опасност“. 

4.1.4.2, Инструкция за опаковане P520 Добавете нови специални опаковъчни 
разпоредби PP94 и PP95; 

„PP94 Много малки количества енергетични образци съгласно 2.1.4.3 могат да 
бъдат превозвани по № по ООН 3223 или № по ООН 3224, както е приложимо, 
при условие, че: 

1. Следва да бъдат използвани само комбинирани опаковки с външни 
опаковки, съдържащи кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2); 

2. Образците се превозват в микротитърни плочи или мулти-титърни плочи от 
пластмаса, стъкло, порцелан или каменина като вътрешна опаковка; 

3. Максималното количество за индивидуална вътрешна кухина не надхвърля 
0.01 g за твърди вещества или 0.01 ml за течности; 

4. Максималното нетно количество на външна опаковка е 20 g за твърди 
вещества или 20 ml за течности или в случай на смесена опаковка, сумата от 
грамове и милититри не надхвърля 20; и 

5. Когато се използват сух лед или течен азот по избор като охладител за 
целите на контрол по качеството, следва да бъдат спазвани изискванията на 
5.5.3. Следва да бъдат предоставени вътрешни отвори за осигуряване на 
вътрешните опаковки в тяхната оригинална позиция. Вътрешните и външните 
опаковки следва да запазват своята цялост при температура на използвания 
охладител, както и температури и налягания, които биха могли да възникнат в 
случай на прекъсване на охлаждането. 

PP95 Малки количества енергетични образци съгласно 2.1.4.3 могат да бъдат 
превозвани по № по ООН 3223 или № по ООН 3224, както е приложимо, при 
следните условия: 
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1. Външните опаковки се състоят само от вълнообразен дървесновлакнест 
материал от типа 4G, който има минимални размери от 60 cm (дължина) по 
40.5 cm (широчина) по 30 cm (височина) и минимална дебелина на стената 1.3 
cm; 

2. Индивидуалната субстанция се съхранява във вътрешна опаковка от стъкло 
или пластмаса с максимален капацитет 30 ml, поставен в разширяема матрица 
от полиетиленова пяна с минимална дебелина 130 mm с плътност от 18 ± 1 g/l; 

3. В рамките на носител от пенопласт, вътрешните опаковки се разделят една 
от друга на минимално разстояние от 40 mm и от стената на външната 
опаковка на минимално разстояние от 70 mm. Пакетът може да съдържа до два 
пласта от такива пенопластови матрици, всяка от които пренася до 28 
вътрешни опаковки; 

4. Максималното съдържание на всяка вътрешна опаковка не надхвърля 1 g за 
твърди вещества или 1 ml за течности; 

5. Максималното нетно количество на външна опаковка е 56 g за твърди 
вещества или 56 ml за течности или в случай на смесена опаковка, сумата от 
грамове и милититри не надхвърля 56; и 

6. Когато се използват сух лед или течен азот по избор като охладител за 
целите на контрол по качеството, следва да бъдат спазвани изискванията на 
5.5.3. Следва да бъдат предоставени вътрешни отвори за осигуряване на 
вътрешните опаковки в тяхната оригинална позиция. Вътрешните и външните 
опаковки следва да запазват своята цялост при температура на използвания 
охладител, както и температури и налягания, които биха могли да възникнат в 
случай на прекъсване на охлаждането. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P620 В допълнително изискване 3, в края 
заличете „и температури в обхват от -40°C до +55°C“ и добавете следното ново 
изречение: „Този основен съд или вторична опаковка също следва да могат да 
издържат на температури в обхвата от -40°C до +55°C.“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P801, допълнително изискване 2 Заместете 
„непроводимо“ с „електрически непроводимо“. 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане P901 Под ”Допълнителни изисквания“, 
заличете „да не надхвърля или 250 ml или 250 g и следва да“. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P902 В параграфа, под „Неопаковани 
изделия:“, изменете края на изречението със следното съдържание: „когато 
бъдат преместени до, от или между мястото, където са произведени и 
монтажен завод, включително междинни места за обработка.“. 
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4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P903 Преди уводното изречение, което 
започва със „Следните опаковки...“, вмъкнете ново изречение, което да се чете 
по следния начин: „За целите на тази инструкция за опаковане, „оборудване“ 
означава апарат, за който литиевите клетки или батерии предоставят 
електрическо захранване за неговата експлоатация.“. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P903 (3) Заличете последното изречение. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P906 (2) Изменението не се прилага към 
версията на английски език. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P908 В параграфи 2 и 4, заместете 
„непроводимо“ с „електрически непроводимо“. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P909 В параграфи 1 (c) и 2 (b), в четвъртото 
тире на допълнително изискване 2 и допълнително изискване 3, заместете 
„непроводимо“ с „електрически непроводимо“. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане P910 В уводното изречение, заместете 
„клетки и батерии“ с „клетки или батерии“ двукратно. 

4.1.4.1, инструкция за опаковане P910 В параграфи (1) (c), (1) (d), (2) (c) в 
четвъртото тире на допълнително изискване 2 и допълнително изискване 3, 
заместете „непроводимо“ с „електрически непроводимо“. 

4.1.4.1,  Инструкция за опаковане R001 В Забележка 2, заместете „риск“ с 
„опасност“. 

4.1.4.1 Добавете следната нова инструкция за опаковане P006: 

P006 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P006 
Тази инструкция се прилага спрямо № по ООН от 3537 до 3548. 
(1) Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 
4.1.3:  
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2) 
Опаковките съответстват на нивото на характеристики на опаковъчна група II. 
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(2) Освен това за устойчиви изделия са разрешени следните опаковки: 
Здрави външни опаковки, изградени от подходящ материал и да имат адекватна сила и 
проектиране във връзка с капацитета на опаковката и нейната планирана употреба. 
Опаковките следва да отговарят на изискванията на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 и 4.1.3 за да 
достигнат равнището на защита, което като минимум е еквивалентно на това, което е 
посочено в Глава 6.1. Изделията могат да бъдат превозвани неопаковани или върху палети, 
когато на опасните товари се дава еквивалентна защита от изделието, в което са съхранявани. 
(3) Освен това следва да бъдат изпълнени следните условия: 
(a) Вътрешни съдове в изделия, съдържащи течности или твърди вещества, следва да бъдат 
изградени от подходящи материали и осигурени в изделието по такъв начин, че при нормални 
обстоятелства на превоз те не могат да се счупят, да бъдат пробити или техните съдържания 
да изтичат в самия артикул или във външната опаковка; 
(b) Вътрешни съдове, съдържащи течности с капачки следва да бъдат опаковани и техните 
капачки следва да бъдат опаковани с правилна ориентация. Освен това вътрешните съдове 
следва да съответстват на условията за изпитване за вътрешно налягане на 6.1.5.5; 
(c) Вътрешни съдове, които подлежат на счупване или лесно пробиване, като например такива 
направени от стъкло, порцелан или каменина или определени пластмасови материали, следва 
да бъдат надлежно осигурени. Никакво изтичане на съдържанието не трябва съществено да 
възпрепятства защитните свойства на изделието или на външната опаковка. 
(d) Вътрешни съдове в рамките на артикули, съдържащи газове, отговарят на изискванията на 
Раздел 4.1.6 и Глава 6.2, както е приложимо или следва да могат да предоставят еквивалентно 
равнище на защита, както опаковъчни инструкции P200 или P208; 
(e) В случаите, в които в изделието няма вътрешен съд, изделието трябва изцяло да обгражда 
опасните вещества и да предотвратява тяхното освобождаване при нормални условия на 
превоз. 
(4) Изделията следва да бъдат опаковани, така че да се предотврати движение и случайна 
експлоатация при нормални условия на превоз. 

4.1.4.1 Добавете следната нова инструкция за опаковане P907: 

P907 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОПАКОВАНЕ P907 
Тази инструкция се прилага по отношение на № по ООН 3363. 
Ако машината или апаратът са конструирани и проектирани така, че средствата за 
обезопасяване, съдържащи опасните товари са надлежно защитени, външна опаковка не се 
изисква. В противен случай опасни товари в машини или апарат трябва опаковани в здрави 
външни опаковки, изградени от подходящ материал и с адекватна якост и проект във връзка с 
капацитета на опаковката и нейната планирана употреба и отговарящи на приложимите 
изисквания на 4.1.1.1. 
Вътрешни съдове, съдържащи опасни товари, следва да съответстват на общите условия в чл. 
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4.1.1, освен факта, че 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 и 4.1.1.14 не се прилагат. За незапалими, 
нетоксични газове, вътрешната цилиндрична бутилка или вътрешен съд, тяхното съдържание 
и съотношение за напълване следва да бъдат удовлетворителни за компетентния орган в 
държавата, в която е напълнена цилиндричната бутилка или вътрешен съд. 
В допълнение, начинът, по който вътрешните съдове се съдържат в машината или апарата, 
следва да бъде такъв, че при нормални условия на превоз да се предотврати повреждането на 
вътрешните съдове, съдържащи опасните товари; и в случай на повреда на вътрешните 
съдове, съдържащи течни опасни товари, да не бъде възможно изтичане на опасните товари от 
машината или апарата (може да се използва непромокаема обвивка, за да се удовлетвори това 
изискване). Вътрешните съдове, съдържащи опасни товари, следва да бъдат монтирани, 
закрепени или пригодени така, че да се предотврати тяхното счупване или изтичане и да се 
контролира тяхното движение в машината или апарата при нормални условия на превоз. 
Материалът за почистване не следва да реагира опасно с вътрешните съдове. Всяко изтичане 
на съдържанието не следва да възпрепятства съществено защитните свойства на материала на 
обвивката. 

4.1.4.1 Добавете следната нова инструкция за опаковане P911: 

P911 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОПАКОВАНЕ 
P911 

Тази инструкция се прилага спрямо повредени или дефектни клетки и батерии с № по ООН 
3090, 3091, 3480 и 3481, подлежащи на бърз демонтаж, опасна реакция, предизвикване на 
пламък или опасно развитие на топлина, или опасна емисия на токсични, корозионни или 
запалими газове или изпарения при нормални условия на превоз. 

Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 
4.1.3: За клетки, батерии и оборудване, съдържащи клетки и батерии: 

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

Бидони (3A2, 3B2, 3H2) 

Опаковките съответстват на нивото на характеристики на опаковъчна група I. 

(1) Опаковките следва да могат да отговарят на следните допълнителни изисквания за 
характеристики в случай на бърз демонтаж, опасна реакция, предизвикване на пламък или 
опасно развитие на топлина, или опасна емисия на токсични, корозинонни или запалими 
газове или изпарения на клетките или батериите: 
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(a) Температурата на външната повърхност на готовата опаковка не следва да има 
температура надхвърляща 100°C. Приемливо е моментно покачване на температурата 200°C; 

 

b) Извън рамките на опаковката не следва да възниква пламък; 

c) От опаковката не следва да излизат искри; 

d). Следва да бъде поддържана структурната цялост на опаковката; и 

е). Опаковките следва да имат система за управление на газ (напр. филтърна система, 
въздушна циркулация, задържане за газ, газонепроницаема опаковка и т.н.), както е 
приложимо. 

(2) Допълнителни изисквания за опаковки следва да бъдат сертифицирани чрез изпитване, 
както е посочено от компетентнияорган на която и да е договаряща страна по ADR, която 
също така може да признае изпитване, посочено от компетентния орган на държава, която не е 
договаряща страна по ADR, при условие че това изпитване е посочено в съответствие с 
процедурата, приложима съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса IMDG или техническите 
инструкции на ИКАО. 

По заявка има наличен доклад за сертификат. Като минимално изискване, наименованието на 
клетката или батерията, номерът на клетката или батерията, масата, типа, съдържанието на 
енергия на клетките или батериите, идентификацията на опаковката и данните за изпитване 
съгласно метода за удостоверяване, както е посочено от компетентния орган следва да бъдат 
посочени в доклада за сертификат. 

(3) Когато сух лед или течен азот се използват като охладител, следва да бъдат приложени 
изискванията на раздел 5.5.3. Вътрешната и външната опаковка следва да поддържат своята 
цялост при температура на използвания охладител, както и температури и налягания, които 
биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането. 

Допълнително изискване: 

Клетките или батериите следва да бъдат защитени срещу късо съединение. 

a Следните критерии, както са приложими, могат да бъдат взети предвид за оценяване на 
характеристиките на опаковката: 

(a) Оценката следва да бъде осъществена при система за управление на качеството (както е 
описано напр. в раздел 2.2.9.1.7 (e)), която позволява проследяването на резултати от 
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изпитването, референтни данни и използван модел за характеризиране; 

(б) Списъкът с опасностите, които са очаквани в случай на топлинно изтичане за типа на 
клетката или батерията в състоянието, в които са превозвани (напр. Употреба на 
вътрешна опаковка, състояние на заряда (SOC), употребата на достатъчни незапалителни, 
електрически непроводим и абсорбиращ материал на обвивката и т.н), следва да бъдат ясно 
идентифицирани и количествено определено; референтният списък с възможни опасности 
за литиеви клетки или батерии (бърз демонтаж, опасна реакция, предизвикване на пламък 
или опасно развитие на топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или запалителни 
газове или пари) може да бъде използван за тази цел. Количественото определение на тези 
опасности се позовава на наличната научна литература; 

Смекчаващият ефект на опаковките следва да бъде идентифициран и характеризиран, на 
базата на предоставените средства за защита и свойствата на строителния материал. 
Списък с технически характеристики и чертежи следва да бъде използван за подкрепа на 
тази оценка (Плътност [kg·m-³], специфичен топлинен капацитет [J·kg-1·K-1], стойност на 
отопление [kJ·kg-1], топлопроводимост [W·m-1·K-1], температура на топене и 
температура на запалване [K], коефициент за топлинен трансфер на външната опаковка 
[W·m-2·K-1], …); 

(d) Изпитването и каквито и да е помощни изчисления следва да оценяват резултатите от 
топлинно изтичане на клетката или батерията в опаковката при нормални условия на 
превоз; 

(e) В случай, че SOC на клетката или батерията не са известни, използваната оценка следва 
да бъде осъществена при най-висок възможен SOC, съответстващ на условията на 
експлоатация на клетката или батерията; 

(f) Изискванията за околната среда, в които опаковката може да бъде използвана или 
пренасяна, следва да бъдат описани (включително за възможните последици от газови или 
димни емисии за околната среда, като например вентилация или други методи) съгласно 
системата за газово управление на опаковката; 

(g) Изпитванията или изчисленията на модела разглеждат най-лошите възможни сценарии 
за задействане на топлинно излъчване и разпространение в клетката или батерията; този 
сценарий включва възможно най-лошата неизправност при нормалното състояние на превоз, 
максималната температура и емисиите на пламък за потенциалното разпространение на 
реакцията; 

(h) Тези сценарии следва да бъдат оценени за период от време, така че да позволява 
възникването на потенциалните последици (напр. 24 часа). 
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4.1.4.2, Инструкция за опаковане IBC520 Във втория ред, след „4.1.7.2.“, 
въведете ново изречение, което да се чете по следния начин: „Опасните товари, 
посочени по-долу, също може да се превозват съгласно метод на опаковане 
OP8 от опаковъчна P520 от 4.1.4.1, със същите контролни и аварийни 
температури, ако е приложимо.“. 

4.1.4.2, Инструкция за опаковане IBC520 За № по ООН 3109, под записа „терт-
Бутилхидропероксид, не повече от 72% с вода“, добавете нов ред, който да се 
чете по следния начин: 

Тип средно 
големи 
контейнери 
за насипни 
товари 

Максимално количество (литри/кг.)  
Контролна температура  
Аварийна температура 

31HA1 1 000 

4.1.4.2, Инструкция за опаковане IBC520 Добавете следните нови записи: 

ООН 
№ 

Органичен пероксид 

Тип 
средно 
големи 
контейн
ери за 
насипни 
товари 

Максимално 
количество 
(litres/kg) 

Контролн
а 

температ
ура 

Аварийна 
температура 

3109 2,5-Диметил-2,5-ди(терт- 
бутилперпокси)хексан, 
не повече от 52% в 
разредител тип A 

31HA1 1000   

3109 3,6,9-Триетил-3,6,9-
триметил-1,4,7-
трипероксонан 
не повече от 27% в 
разредител тип A 

31HA1 1000   

3119 терт-амил перокси-2-
етилхексаноат, не повече 
от 62% в разредител тип A 

31HA1 1000 +15°C +20°C 

4.1.4.3, инструкция за опаковане LP902 В „Опаковани изделия“, заместете 
„Опаковки, съответстващи на експлоатационните характеристики на 
опаковъчна група III.“ с: 

„Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на 
опаковъчна група II, направени от: 

стомана (50А);  

алуминий (50В); 

метал, различен от стомана или алуминий (50N); 
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твърда пластмаса (50Н);  

естествено дърво (50С);  

шперплат (50D);  

възстановена дървесина (50F);  

твърд дървесновлакнест материал (50G).“. 

4.1.4.3, инструкция за опаковане LP902 В параграфа, под „Неопаковани 
изделия:“, изменете края на изречението със следното съдържание: „когато 
бъдат преместени до, от или между мястото, където са произведени и 
монтажен завод, включително междинни места за обработка.“. 

4.1.4.3, инструкция за опаковане LP903 Във второто изречение, заместете „ , 
включително за батерия,, съхранявана в оборудване“ с „и за единичен елемент 
от оборудване, съдържащо батерии,“. Изменете последното изречение преди 
допълнителните изисквания, така че да има следното съдържание: „Батерията 
или оборудването следва да бъдат опаковани, така че батерията или 
оборудването да бъдат защитени срещу щети, които могат да бъдат причинени 
от неговото движение или поставяне в по-големи опаковки.“ 

4.1.4.3, инструкция за опаковане LP904 Изменете със следното съдържание: 

В първото изречение, след „или дефектни батерии“, добавете „и за единични 
позиции оборудване, съдържащи повредени или дефектни клетки и 
батерии“. В края на първото изречение, заличете „включително онези, които 
се съдържат в оборудването“. 

Изменете второто изречение със следното съдържание: „Следните обемни 
опаковки са разрешени за единични повредени или дефектни батерии и за 
единични позиции оборудване, които съдържат повредена или дефектна 
батерия и за единичен елемент от оборудване, съдържащи повредени или 
дефектни клетки и батерии, при условие че са изпълнени общите разпоредби 
на 4.1.1 и 4.1.3.“. 

В третото изречение, заместете „За батерии и оборудване, съдържащи 
батерии, обемни опаковки, изградени от:“ с „За батерии и оборудване, 
съдържащи клетки и батерии:“. 

Преди „стомана (50A)“, вмъкнете следния нов ред: 

Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на 
опаковъчна група II, направени от:“. 
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След „шперплат (50D)“, заличете „Опаковките съответстват на нивото на 
характеристики на опаковъчна група II.“. 

В 1., изменете началото на първото изречение със следното съдържание: 
„Повредените или дефектните батерия или оборудване, съдържащи такива 
клетки или батерии, следва да бъдат...“. 

В 2., изменете началото на изречението със следното съдържание: 
„Вътрешната опаковка“. Заместете „непроводима“ с „електрически 
непроводима“. 

В 4., след „движение на батерията“, добавете „или оборудването“. Заместете 
„непроводима“ с „електрически непроводима“. 

В последното изречение, преди допълнителното изискване, заместете „За 
течащи батерии“ с „За течащи клетки и батерии“. 

В допълнителното изискване, заместете „Батерии“ с „Клетки и батерии“. 

4.1.4.3 Добавете следната нова инструкция за опаковане LP03: 

LP03 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОПАКОВАНЕ LP03 
Тази инструкция се прилага спрямо № по ООН от 3537 до 3548. 
(1) Следните големи опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите 
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 
Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на опаковъчна 
група II, направени от: 
стомана (50А);  
алуминий (50В); 
метал, различен от стомана или алуминий (50N); 
твърда пластмаса (50Н); 
естествено дърво (50С); 
шперплат (50D); 
възстановена дървесина (50F); 
твърд дървесновлакнест материал (50G). 
(2) Освен това следва да бъдат изпълнени следните условия: 
(a) Вътрешни съдове в изделия, съдържащи течности или твърди вещества, следва да 
бъдат изградени от подходящи материали и осигурени в изделието по такъв начин, че 
при нормални обстоятелства на превоз те не могат да се счупят, да бъдат пробити или 
техните съдържания да изтичат в самия артикул или във външната опаковка; 
(b) Вътрешни съдове, съдържащи течности с капачки следва да бъдат опаковани и 
техните капачки следва да бъдат опаковани с правилна ориентация. Освен това 
вътрешните съдове следва да съответстват на условията за изпитване за вътрешно 
налягане на 6.1.5.5; 
(c) Вътрешни съдове, които подлежат на счупване или лесно пробиване, като например 
такива направени от стъкло, порцелан или каменина или определени пластмасови 
материали, следва да бъдат надлежно осигурени. Каквото и да е изтичане на 
съдържанието не следва да възпрепятства съществено защитните свойства на изделието 
или на външната опаковка. 
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(d) Вътрешни съдове в рамките на артикули, съдържащи газове, отговарят на 
изискванията на Раздел 4.1.6 и Глава 6.2, както е приложимо или следва да могат да 
предоставят еквивалентно равнище на защита, както опаковъчни инструкции P200 или 
P208; и 
(e) В случаите, в които в изделието няма вътрешен съд, изделието трябва изцяло да 
обгражда опасните вещества и да предотвратява тяхното освобождаване при нормални 
условия на превоз. 
(3) Изделията следва да бъдат опаковани, така че да се предотврати движение и 
случайна експлоатация при нормални условия на превоз. 

4.1.4.3. Добавете следната нова инструкция за опаковане LP905: 

LP905 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОПАКОВАНЕ LP905 
Тази инструкция се прилага за производствени серии с № по ООН 3090, 3091, 3480 и 
3481, състоящи се от не повече от 100 клетки и батерии, както и на прототипи на 
клетки и батерии, когато тези прототипи се провеждат за изпитване. 
„Следните обемни опаковки са разрешени за единична батерия и за единична позиция 
оборудване, които съдържат повредени или дефектни клетки или батерии, при условие 
че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.“. 
(1) За единична батерия: 
Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на опаковъчна 
група II, направени от:  
стомана (50А);  
алуминий (50В); 
метал, различен от стомана или алуминий (50N); 
твърда пластмаса (50Н); 
естествено дърво (50С); 
шперплат (50D); 
възстановена дървесина (50F); 
твърд дървесновлакнест материал (50G). 

LP905 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОПАКОВАНЕ LP905 
Обемните опаковки следва да отговарят на следните изисквания: 
(a) Батерия с различен размер, форма или маса се опакова във външна опаковка от 
изпитван тип, посочен по-горе, при условие, че общата брутна маса на опаковката не 
превишава брутната маса, за която типът конструкция е изпитван; 
(b) Батерията следва да бъде опакована във вътрешна опаковка и да бъде поставена във 
външна опаковка; 
(c) Вътрешната опаковка следва да бъде напълно заобиколена от достатъчно 
незапалими и електрически непроводими топлоизолационни материали, за да се 
предпази от опасно развитие на топлина; 
(d) Следва да бъдат предприети подходящи мерки за свеждане до минимум на 
въздействието на вибрациите и ударите и да се предотврати движението на батерията в 
опаковката, което може да доведе до увреждане и опасно състояние по време на 
превоза. Когато се използва материал за уплътнение, за да се изпълни това изискване, 
той следва да бъде негорим и електрически непроводим; и 
(e) Незапалимостта се оценява в съответствие със стандарт, признат в страната, където 
обемната опаковка е проектирана или произведена; 
(2) За отделна позиция оборудване, съдържаща клетки или батерии: 
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Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на опаковъчна 
група II, направени от: 
Стомана (50А); 
Алуминий (50В); 
Метал, различен от стомана или алуминий (50N); Твърда пластмаса (50Н); 
Естествено дърво (50С); 
Шперплат (50D); 
Възстановена дървесина (50F); 
Твърд дървесновлакнест материал (50G). 
Обемните опаковки следва да отговарят на следните изисквания: 
(a) Единична позиция оборудване с различен размер, форма или маса се опакова във 
външна опаковка от изпитван тип, посочен по-горе, при условие, че общата брутна 
маса на опаковката не превишава брутната маса, за която е изпитван типа конструкция; 
(b) Оборудването се конструира или пакетира по такъв начин, че да се предотврати 
случайна експлоатация по време на превоза; 
(c) Предприемат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на 
вибрациите и ударите и да се предотврати движението на оборудването в опаковката, 
което може да доведе до увреждане и опасно състояние по време на превоза. Когато се 
използва материал за уплътнение, за да се изпълни това изискване, той следва да бъде 
негорим и електрически непроводим; и 
(d) Незапалимостта се оценява в съответствие със стандарт, признат в страната, където 
обемната опаковка е проектирана или произведена; 
Допълнително изискване: 
Клетките или батериите следва да бъдат защитени срещу късо съединение. 

4.1.4.3 Добавете следната нова инструкция за опаковане LP906: 

LP906 ИНСТРУКЦИЯ ЗА 
ОПАКОВАНЕ LP906 

Тази инструкция се прилага спрямо повредени или дефектни батерии с № по ООН 
3090, 3091, 3480 и 3481, подлежащи на бърз демонтаж, опасна реакция, предизвикване 
на пламък или опасно развитие на топлина, или опасна емисия на токсични, корозивни 
или запалителни газове или изпарения при нормални условия на превоз. 
Следните големи опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби 
на 4.1.1 и 4.1.3: 
За единична батерия и за една позиция оборудване, съдържащо батерии: 
Твърди големи опаковки, отговарящи на нивото на характеристики на опаковъчна 
група I, направени от: 
стомана (50A); алуминий (50B); 
метал, различен от стомана или алуминий (50N); твърда пластмаса (50Н); твърд 
дървесновлакнест материал (50G) 
(1) Опаковките следва да могат да отговарят на следните допълнителни изисквания за 
характеристики в случай на бърз демонтаж, опасна реакция, предизвикване на пламък 
или опасно развитие на топлина, или опасна емисия на токсични, корозивни или 
запалителни газове или изпарения на батериите: 
(A) Температурата на външната повърхност на завършената опаковка пакет не следва 
да има температура надхвърляща 100°C. Приемливо е моментно покачване на 
температурата до A 200°C; 
(b) Извън рамките на опаковката не следва да възниква пламък; 
(c) От пакета не следва да излизат искри; 
(d) Следва да бъде поддържана структурната цялост на опаковката; и 
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(e) Обемните опаковки следва да имат система за управление на газ (напр. филтърна 
система, въздушна циркулация, задържане за газ, газонепроницаема опаковка и т.н.), 
както е приложимо. 
(2) Допълнителни изисквания за обемни опаковки следва да бъдат сертификата чрез 
изпитване, както е посочено от компетентния орган на която и да е договаряща страна 
по ADR, която също така може да признае изпитване, посочено от компетентния орган 
на държава, която не е договаряща страна по ADR, при условие че това изпитване е 
посочен в съответствие с процедурата, приложима съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса 
IMDG или техническите инструкции на ИКАОa. 
По заявка има наличен доклад за сертификат. Като минимално изискване, 
наименованието на батерията, номерът на клетката или батерията, масата, типа, 
съдържанието на енергия на батериите, идентификацията на обемната опаковка и 
данните за изпитване съгласно метода за удостоверяване, както е посочено от 
компетентния орган следва да бъдат посочени в доклада за сертификат. 
(3) Когато сух лед или течен азот се използват като охладител, следва да бъдат 
приложени изискванията на раздел 5.5.3. Вътрешната и външната опаковка следва да 
поддържат своята цялост при температура на използвания охладител, както и 
температури и налягания, които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на 
охлаждането. 
Допълнително изискване: 
Батериите следва да бъдат защитени срещу късо съединение. 
a Следните критерии, както са приложими, могат да бъдат взети предвид за 
оценяване на характеристиките на обемната опаковка: 
(a) Оценката следва да бъде осъществена при система за управление на 
качеството (както е описано напр. в раздел 2.2.9.1.7 (e)), която позволява 
проследяването на резултати от изпитването, референтни данни и използван 
модел за характеризиране; 
(b) Списъкът с опасностите, които са очаквани в случай на топлинно излъчване за 
типа на батерията в състоянието, в които са превозвани (напр. Употреба на 
вътрешна опаковка, състояние на заряда (SOC), употребата на достатъчни 
незапалителни, електрически непроводим и абсорбиращ материал на обвивката и 
т.н), следва да бъдат ясно идентифицирани и количествено определено; 
референтният списък с възможни опасности за литиеви батерии (бърз 
демонтаж, опасна реакция, предизвикване на пламък или опасно развитие на 
топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или запалителни газове или 
пари) може да бъде използван за тази цел. Количественото определение на тези 
опасности се позовава на наличната научна литература; 
(c) Смекчаващият ефект на обемните опаковки следва да бъде идентифициран и 
характеризиран, на базата на предоставените средства за защита и свойствата 
на строителния материал. Списък с технически характеристики и чертежи 
следва да бъде използван за подкрепа на тази оценка (Плътност [kg·m-³], 
специфичен топлинен капацитет [Jkg-1·K-1], стойност на отопление [kJ·kg-1], 
топлопроводимост [W·m-1·K-1], температура на топене и температура на 
запалване [K], коефициент за топлинен трансфер на външната опаковка [W·m-2·K-

1], …); 
(d) Изпитването и каквито и да е помощни изчисления следва да оценяват 
резултатите от топлинно изтичане на батерията в обемната опаковката при 
нормални условия на превоз; 
 
(e) В случай, че SOC на батерията не са известни, използваната оценка следва да 
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бъде осъществена при най-висок възможен SOC, съответстващ на изискванията 
за експлоатация на батерията; 
(f) Условията на околната среда, в които обемната опаковка може да бъде 
използвана или пренасяна, следва да бъдат описани (включително за възможните 
последици от газови или димни емисии за околната среда, като например 
вентилация или други методи) съгласно системата за газово управление на 
опаковката; 
(g) Изпитванията или изчисленията на модела разглеждат най-лошите 
възможни сценарии за осъществяване на топлинно изтичане и разпространение в 
батерията; този сценарий включва възможно най-лошата неизправност при 
нормалното състояние на превоз, максималната температура и емисиите на 
пламък за потенциалното разпространение на реакцията; 
(h) Тези сценарии следва да бъдат оценени за период от време, така че да позволява 
възникването на потенциалните последици (напр. 24 часа). 

4.1.5.12 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

4.1.6.4 Във второто изречение, заместете „риск“ с „опасност“. 

4.1.6.15 В Таблицата, в колона „Референция“, заместете „ISO 11114-1: 2012“ с: 
EN ISO 11114 -1: 2012 + A1:2017“ 

4.1.6.15 В Таблицата, в колоната „Референция“, заместете „Анекс A от ISO 
10297:2006 или Анекс A от ISO 10297:2014“ с: „Анекс A от EN ISO 10297:2006 
или Анекс A от EN ISO 10297:2014 или Анекс A от EN ISO 10297:2014 + 
A1:2017“ 

4.1.6.15 В таблицата, за „4.1.6.8 Вентили с включена защита“, добавете 
следния нов ред 

4.1.6.8 Вентил с 
осигурена защита 

EN ISO 
17879:2017 

Бутилки за газ – Самозатварящи се вентили за 
бутилки – Изисквания и изпитване на типа 

4.1.9.1.5 Заместете „риск“ с „опасност“ (двукратно). 

4.1.10.4, MP 24 В Таблицата, вмъкнете нова колона и нов ред със следното 
заглавие: „0509“. При пресичането на тази нова колона/ред с 
колоните/редовете за № по ООН 0027, 0028, 0044, 0160 и 0161, вмъкнете: „B“ 

Глава 4.2 

4.2.1.19.1 Заместете „риск“ с „опасност“. 

4.2.5.2.6, инструкция за преносима цистерна T23 В първия ред след заглавието, 
в края, добавете ново изречение, което да се чете по следния начин: „Опасните 
товари, посочени по-долу, също може да се превозват съгласно метод на 
опаковане OP8 от опаковъчна P520 от 4.1.4.1, със същите контролни и 
аварийни температури, ако е приложимо.“. 
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4.2.5.2.6, инструкция за преносима цистерна T23, бележка под линия (d) 
Заместете „риск” с „опасност“. 

4.2.5.3, специална разпоредба за преносима цистерна TP10 Добавете следното 
ново изречение в края: „Преносима цистерна може да бъде предложена за 
транспортиране след датата на изтичане на инспекцията на обвивката за 
период, който не надхвърля три месеца след тази дата, след изпразване, но 
преди почистване, за целите на осъществяването на следващото изпитване или 
инспекция преди повторно напълване.“. 

4.2.5.3, специални разпоредби за преносима цистерна TP38 и TP39 Заличете и 
добавете „Заличено“. 

Глава 4.3 

4.3.2.2.1 (a) Заместете „рискове“ с „опасности“. 

4.3.3.5 Преномерирайте втория параграф, като започнете от „Контейнер-
цистерните не следва да бъдат предлагани за транспортиране:“ съгласно 
4.3.3.6. 

4.3.4.1.3 Добавете следващото ново изречение в края на първи параграф: 
„Изискванията за тези цистерни са посочени в следващите кодове за цистерни, 
допълнени от съответните специални разпоредби, посочени в колона (13) от 
Таблица A в Глава 3.2.“. 

Заместете под-параграфи от (a) до (i) със следната таблица: 

Клас № по 
ООН Име и описание Код на 

цистерна 
1 0331 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 

БРИЗАНТНИ, ТИП B 
(АГЕНТ, БРИЗАНТЕН, ТИП B) 

S2.65AN 

4.1 2448 Сяра, стопена LGBV 
3531 Полимеризиращо се вещество, твърдо, стабилизирано, Н.У.К. SGAN 
3533 Полимеризиращо се вещество, твърдо, стабилизирано, с 

контролирана температура, Н.У.К. 
3532 Полимеризиращо се вещество, течно, стабилизирано, Н.У.К. L4BN 
3534 Полимеризиращо се вещество, течно, стабилизирано, с 

контролирана температура, Н.У.К. 
4.2 1381 Фосфор, бял или жълт, сух, под вода или в разтвор L10DH 

2447 Фосфор, бял, разтопен 
4.3 1389 Смес на алкален метал, течна L10BN 

1391 Дисперсия на алкален метал или дисперсия на алкален земен 
метал 

1392 Смес на алкален земен метал, течна 
1415 Литий 
1420 Калиеви метални сплави, течни 
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1421 Алкална метална сплав, течна, N.O.S. 
1422 Калиеви метални сплави, течни 
1428 Натрий 
2257 Калий 
3401 Смес на алкален метал, твърда 
3402 Смес на алкален земен метал, твърда 
3403 Калиеви метални сплави, твърди 
3404 Калиеви натриеви сплави, твърди 
3482 Дисперсия на алкален метал, запалителна или дисперсия на 

алкален земен метал, запалителна 
1407 Цезий L10CH 
1423 Рубидий 
1402 Калциев карбид, опаковъчна група I S2.65AN 

5.1 1873 Перхлорна киселина с повече от 50%, но не повече от 72% 
киселина, по маса 

L4DN 

2015 Водороден пероксид, воден разтвор, стабилизиран с повече от 
70% водороден пероксид 

L4DV 

2014 Водороден пероксид, воден разтвор с не по-малко от 20%, но не 
повече от 60% водороден пероксид 

L4BV 

2015 Водороден пероксид, воден разтвор, стабилизиран с повече от 
60% водороден пероксид, но не повече от 70% водороден 
пероксид 

2426 Амониев нитрат, течен, горещ концентриран разтвор с повече от 
80%, но не повече от 93% 

3149 Водороден пероксид и смес от пероксиоцетна киселина, 
стабилизирана 

a Без да противоречи на общите изисквания на този параграф, използваните 
за радиоактивния материал цистерни могат да бъдат използвани само за 
превоз на други товари, при условие че са спазени изискванията на 5.1.3.2.“. 
4.3.5 Добавете следните нови специални разпоредби: 

„TU42 Цистерни с корпус, изграден от алуминиева сплав, включително такава 
със защитна обвивка, следва да бъдат използвани само ако стойността на pH на 
веществото не е по-ниска от 5.0 и не е по-висока от 8.0.“. 

„TU43 Празна непочистена цистерна може да бъде използвана след датата на 
изтичане на последната проверка на обвивката за период, който не следва да 
надхвърля три месеца след тази дата за целите на извършване на следващата 
проверка на обвивката преди повторното напълване (вижте специална 
разпоредба TT2 в 6.8.4 (d)).“. 

Глава 5.2 
5.2.1 След заглавието, преномерирайте Забележката като Забележка 1 и 
добавете нова Забележка 2: 

„ЗАБЕЛЕЖКА 2: Съгласно GHS, GHS пиктограма, която не се изисква 
съгласно ADR, следва да бъде поставена само при превози като част от пълен 
GHS етикет, а не самостоятелно (вижте GHS 1.4.10.4.4).“. 
5.2.1.3 След „Опаковки за повредени товари“, добавете „включително големи 
опаковки за повредени товари“. 
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5.2.1.10.1 Във второто тире, след края, заличете „и“. В третото тире, в края, 
заместете запетаята с „; и“. Добавете следното ново четвърто тире: 

„- машини или апарати, съдържащи течни опасни товари, когато това се 
изисква да се гарантира, че течните опасни товари следва да запазят своята 
планирана ориентация (вижте специална разпоредба 301 от Глава 3.3),“. 

Добавете следния нов под-раздел 5.2.2.1.12: 

„5.2.2.1.12 Специални разпоредби за поставянето на етикети за изделия, 
съдържащи опасни товари, превозвани като № по ООН 3537, 3538, 3539, 
3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546,3547 и 3548 

5.2.2.1.12.1 Опаковка, съдържащи изделия или изделия, превозвани без 
опаковка, следва да имат етикети, съответстващи на 5.2.2.1, които отразяват 
видовете опасност, установени съгласно 2.1.5, с изключение на това, че за 
изделия, които освен това съдържат литиеви батерии, не се изисква 
маркировка за литиева батерия или знак за опасност, съответстващи на модел 
№ 9A. 

5.2.2.1.12.2 Когато се изисква да се гарантира, че артикули съдържащи течни 
опасни товари запазват своята планирана ориентация, следва да бъдат 
поставени ориентационни стрелки, които отговарят на изискванията на 
5.2.1.10.1 на минимум две срещуположни страни на опаковката или на 
неопакованото изделие, когато е възможно, като стрелките следва да сочат в 
правилната посока нагоре.“. 

5.2.2.2.1.1.2 Заместете второто и третото изречение с „Минималните размери 
следва да бъдат 100 mm x 100 mm. Следва да има линия в границите на ръба, 
който образува формата на каре, която следва да бъде успоредна и на 
приблизително разстояние 5 mm от външната част на тази линия до края на 
етикета.“. 

5.2.2.2.1.1.3 В първото изречение, след „размерите могат да бъдат редуцирани, 
добавете „пропорционално“. Заличете второто и третото изречение („Линията 
в границите на ръба следва да остане на 5 mm от ръба на етикета. 
Минималната широчина на линията в границите на ръба следва да остане 2 
mm.“). 

5.2.2.2.1.2 Изменението в първия параграф не се прилага към версията на 
английски език. В параграфа след Забележката, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.2.2.2.1.3 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

5.2.2.2.1.5 Заместете „риск“ с „опасност“. 

5.2.2.2.2 Изменете със следното съдържание: 

„5.2.2.2.2 Образци на знаци за опасност 
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Глава 5.3 

В заглавието на Глава 5.3, след „КОНТЕЙНЕРИ“, въведете „ , КОНТЕЙНЕРИ 
ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ“. 

5.3 След заглавието, преномерирайте Забележката като Забележка 1 и след 
„контейнери“, вмъкнете „контейнери за насипни товари,“. Добавете следната 
нова Забележка 2: 

„ЗАБЕЛЕЖКА 2: Съгласно GHS, GHS пиктограма, която не се изисква 
съгласно ADR, следва да бъде поставена само при превози като част от пълен 
GHS етикет, а не самостоятелно (вижте GHS 1.4.10.4.4).“. 

5.3.1.1.1 В първото изречение, след „контейнери“, вмъкнете „контейнери за 
насипни товари“. Във второто изречение, след „контейнер“, вмъкнете 
„контейнер за насипни товари“. 

5.3.1.1.1 В края добавете: „Предупредителните обозначения следва да бъдат 
климатично-устойчиви и да гарантират надлежна маркировка по време на 
цялото пътуване.“. 

5.3.1.1.3 В първия параграф, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.3.1.1.5 Заместете „риск“ с „опасност“ (двукратно). 

5.3.1.2 В заглавието, след „контейнери“, вмъкнете „контейнери за насипни 
товари“. В параграфа след Забележката, в края, добавете „и към двете 
срещуположни страни на контейнера за насипни товари“. 

5.3.1.3 В заглавието, след „контейнери“, вмъкнете „контейнери за насипни 
товари“. В параграфа, след Забележката, след „контейнери“, вмъкнете 
„контейнери за насипни товари“. 

5.3.2.1.4 Заместете „транспортни единици“ с „превозни средства“ и 
„транспортна единица“ с „превозно средство“ навсякъде, където са посочени. 

5.3.2.1.4 В първото изречение, заместете „и контейнери“ с „контейнери и 
контейнери за насипни товари“ и заместете „или контейнер с“ с „ , контейнер 
или контейнер за насипни товари“. Във второто изречение, заместете „или в 
контейнера“ (първото споменаване) с „ , в контейнера или в контейнера за 
насипни товари“. 

След „контейнери“, вмъкнете „контейнери за насипни товари“. 

5.3.2.3.2 За номер за идентификация на опасност 20, заместете „риск“ с 
„опасност“. 
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5.3.3 Добавете следващото ново изречение в края на втория параграф: 
„Маркировката следва да бъде устойчива на атмосферни влияния и да 
гарантира надлежно обозначение по време на цялото пътуване.“. 

5.3.6.1 и 5.3.6.2 След „контейнери“, вмъкнете „контейнери за насипни товари“. 

5.3.6.1 Добавете следното ново изречение в края: „Това не се прилага спрямо 
изключенията, посочени в 5.2.1.8.1“. 

Глава 5.4 

5.4.1.1.1 (c) В Забележката, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.4.1.1.1 (d) В Забележката, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.4.1.1.1 (f) Изменете Забележка 1 със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА 1: В случай на планирано приложение на 1.1.3.6, общото 
количество и изчислителната стойност на опасни товари за всяка 
транспортна категория следва да бъде посочена в транспортния документ 
съгласно 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.“. 

5.4.1.1.5. В заглавието и следното изречение, след „опаковки за повредени 
товари“, добавете „включително големи опаковки за повредени товари“. 

5.4.1.1.6.2.1 (b) В първия параграф, заместете „риск(ове)“ с „опасност(и)“. Във 
втория параграф, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.4.1.1.15 Заместете „2.2.41.1.17“ с „7.1.7“. 

5.4.1.1.19 В първия параграф, заместете „риск(ове)“ с „опасност(и)“. Във 
втория параграф, заместете „риск“ с „опасност“. 

5.4.1.2.3.1 Заместете „от 2.2.52.1.15 до 2.2.52.1.17“ с „2.2.52.1.15“. 

5.4.1.2.5.1 (b) В последното изречение, заместете „риск“ с „опасност“. 

Глава 6.1 

6.1.1.1 (b) Заместете „(вижте Глава 6.3, Забележка и инструкция за опаковане 
P621 от 4.1.4.1)“ с „(вижте Забележка под заглавието на Глава 6.3 и инструкция 
за опаковане P621 от 4.1.4.1)“. 

6.1.3, Забележка 3 Изменението не се прилага спрямо версията на английски 
език. 

6.1.5.8.1 Под точка 8, добавете следното изречение в края: „За пластмасови 
опаковки, подложени на изпитване за вътрешно налягане в 6.1.5.5, 
температурата на използваната вода.“. 

Глава 6.2 
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6.2.1.6.1 Заместете съществуващата Забележка 2 със следната: 

„ЗАБЕЛЕЖКА 2: За безшевни стоманени бутилки и тубуси проверката по 
6.2.1.6.1 (b) и изпитването на хидравличното налягане от 6.2.1.6.1 (d) могат 
да бъдат заменени с процедура, отговаряща на ISO 16148:2016 „Бутилки за 
газ. Безшевни стоманени бутилки и тръби за газ за многократно пълнене. 
Изпитване чрез акустична емисия (AT) и последващо ултразвуково изпитване 
(UT) за периодичен контрол и изпитване“. 

6.2.1.6.1 В Забележка 3, заместете „Изпитване за хидравлично налягане може 
да бъде заменено“ с „Проверката на 6.2.1.6.1 (b) и изпитването за хидравлично 
налягане на 6.2.1.6.1 (d) може да бъде заменена“. 

6.2.2.1.1 В таблицата за ISO 11118:1999, в колона „Приложими за 
производство“, заместете „До следващо разрешение“ с „До 31 декември 2020 
г.“. 

6.2.2.1.2 В таблицата след ISO 11118:1999 въведете нова линия, която да се 
чете по следния начин: 

ISO 11118:2015 
Бутилки за газ – Метални Бутилки за газ 
за еднократна употреба – Спецификация 
и методи за изпитване 

До следващо 
разрешение 

6.2.2.1.2 В таблицата за ISO 11120:1999, в колона „Приложими за 
производство“, заместете „До следващо разрешение“ с „До 31 декември 2022 
г.“. 

6.2.2.1.2 В таблицата след ISO 11120:1999 въведете нова линия, която да се 
чете по следния начин: 

ISO 11120:2015 

Бутилки за газ – Безшевни стоманени 
тубуси с воден капацитет за многократно 
пълнене между 150 литра и 3 000 л. – 
Проектиране, производство и изпитване 

До следващо 
разрешение 

6.2.2.1 Вмъкнете нов параграф 6.2.2.1.8 със следното съдържание. 

„6.2.2.1.8 Следните стандарти се прилагат за проектирането и първоначалната 
проверка и изпитване на барабаните под налягане на ООН, освен факта, че 
изискванията за инспекция, свързани със системата за оценка на 
съответствието и одобрението следва да бъде в съответствие с 6.2.2.5: 

Приложим 
стандарт Заглавие Приложимо за 

производство 

ISO 21172-1:2015 Бутилки за газ – Барабани под налягане от заварена 
стомана с капацитет до 3 000 литра за транспортиране на 

До следващо 
разрешение 
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газове – Проектиране и строителство – Част 1: Капацитет 
до 1 000 литра ЗАБЕЛЕЖКА: Без оглед на раздел 6.3.3.4 
от този стандарт, газови барабани под налягане от 
заварена стомана с изпъкнали дъна, изпъкващи спрямо 
налягане, могат да бъдат използвани за 
транспортирането на корозивни вещества, при 
условие че са изпълнени всички приложими изисквания 
на ADR. 

ISO 4706:2008 
Бутилки за газ – Безшевни стоманени цилиндри за 
многократно пълнене – Изпитвателно налягане 60 bar и 
по-ниско 

До следващо 
разрешение 

ISO 18172-1:2007 
Бутилки за газ – Заварени цилиндри от неръждаема 
стомана за многократно пълнене – Част 1: Налягане за 
изпитване 6 MPa и по-ниско 

До следващо 
разрешение 

6.2.2.3 В първата таблица, за „ISO 13340:2001“, в колона „Приложими за 
производство“, заместете „До последващо уведомление“ с „До 31 декември 
2020 г.“. 

6.2.2.3 В първата таблица, вмъкнете следните редове в края: 

ISO 14246:2014 Бутилки за газ – Цилиндрични вентили – 
Изпитвания и проверки при производство 

До следващо 
разрешение 

ISO 17871:2015 Бутилки за газ - Бързодействащи вентили - 
Изисквания и изпитване на типа 

До следващо 
разрешение 

6.2.2.4. Изменете края на уводното изречение със следното съдържание: 
„...изпитване на цилиндрични бутилки на ООН и техните капачки:“. 

Преместете последния ред на таблицата в нова таблица след съществуващата, 
със същото заглавие и ново уводно изречение със следното съдържание: 
„Следният стандарт се прилага спрямо периодичната инспекция и изпитването 
на системи на ООН за съхранение за метален хидрид:“. 

6.2.2.4. В първата таблица, за „ISO 11623:2002“, в колона „Приложимо“, 
заместете „До последващо уведомление“ с „До 31 декември 2020 г.“. След реда 
за „ISO 11623:2002”, добавете следния нов ред: 

ISO 11623:2015 Бутилки за газ - Композитна конструкция - 
Периодичен контрол и изпитване 

До следващо 
разрешение 

6.2.2.4 В края на първата таблица, вмъкнете следния нов ред: 

ISO 22434:2006 

Транспортируеми бутилки за газ - Инспекция и 
поддръжка за Вентили за бутилки. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изисквания могат да бъдат 
изпълнени в моменти различни от периодичния 
контрол и изпитване на цилиндрични бутилки на 
ООН 

До следващо 
разрешение 
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6.2.2.7.4 В под-параграф (m), вмъкнете нова Забележка със следното 
съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно обозначения, които могат да бъдат 
използвани за идентификация за резба за цилиндри е предоставена в ISO/TR 
11364, Бутилки за газ - Съчетание от национални и международни резби за 
шпиндел на вентил/гърло на бутилка за газ и тяхната система за 
идентификация и маркировка.“. 

Добавете нов 6.2.3.5.3 със следното съдържание: 

„6.2.3.5.3 Общи разпоредби за замяна на специализирани проверка(и) за 
периодични инспекции и изпитвания съгласно изискванията на 6.2.3.5.1 

6.2.3.5.3.1 Този параграф се прилага само спрямо типовете съдове под 
налягане, които са проектирани и произведени съгласно стандартите, посочени 
в 6.2.4.1 или технически код в съответствие с 6.2.5 и за които присъщите 
свойства на техния дизайн възпрепятства проверките (b) или (d) за периодична 
инспекция и изпитване, които съгласно 6.2.1.6.1 се изисква да бъдат 
приложени или резултатите от тях да бъдат тълкувани. 

За такива съдове под налягане, тази проверка(и) следва да бъде заменена с 
алтернативен метод(и), свързани с характеристиките на специфичния проект, 
посочен в 6.2.3.5.4 и подробно описан в специална разпоредба на Глава 3.3 или 
стандарт, посочен в 6.2.4.2. 

Алтернативните методи следва да посочат кои проверки и изпитвания 
съгласно 6.2.1.6.1 (b) и (d) следва да бъдат заместени. 

Алтернативният метод(и) в съчетание с оставащите проверки съгласно 
6.2.1.6.1 от (a) до (e) следва да гарантира равнище на безопасност като 
минимум еквивалентно на равнището на безопасност на съдове под налягане 
със сходни размери и експлоатация, които периодично биват инспектирани и 
изпитвани съгласно 6.2.3.5.1. 

Алтернативният метод(и) освен това следва да включват следните елементи: 

- Описание на приложимите типове съдове под налягане; 

- Процедурата за изпитването(ията); 

- Спецификациите на критериите за одобрение; 

- Описание на мерките, които следва да бъдат предприети в случай на 
отхвърляне на съдовете под налягане. 

6.2.3.5.3.2 Без изпитване на разрушаване като алтернативен метод 
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Проверката(ите), идентифицирани в 6.2.3.5.3.1, следва да бъдат допълнени или 
заменени от един (или повече) безразрушителни методи за изпитване, които 
следва да бъдат осъществени за всеки индивидуален съд под налягане. 

6.2.3.5.3.3 Безизпитване на разрушаване като алтернативен метод 

Ако никой безразрушителен метод за изпитване не води до еквивалентно 
равнище на безопасност, проверката(ите), идентифицирани в 6.2.3.5.3.1, с 
изключение на проверката на вътрешните разпоредби, посочени в 6.2.1.6.1 b, 
следва да бъдат допълнени или заменени от един (или повече) методи за 
изпитване на разрушаване, в съчетание с неговото статистическо оценяване. 

В допълнение към описаните по-горе елементи, подробният метод за 
изпитване на разрушаване следва да документира следните елементи: 

- Описание на приложимата представителна извадка на съдовете под налягане; 

- Процедура за вземане на образец на случаен принцип от индивидуални 
съдове под налягане, които следва да бъдат изпитвани; 

- Процедура за статистическото оценяване на резултатите от изпитването, 
включително критериите за отхвърляне; 

- Спецификация за периодичността на разрушителните изпитвания на 
образците; 

- Описание на мерките, които следва да бъдат предприети ако са изпълнени 
критериите за приемане, но при спазване на приложимото по отношение на 
безопасността влошаване на свойствата на материала, което следва да бъде 
използвано за определяне на края на жизнения цикъл; 

- Статистическо оценяване относно равнището на безопасност, постигнато 
чрез алтернативния метод.“. Добавете следната нова 6.2.3.5.4: 

„6.2.3.5.4 Отлети цилиндрични бутилки, съгласно 6.2.3.5.3.1, подлежат на 
периодични проверка и изпитване съгласно специална разпоредба 674 от Глава 
3.3.“. 

6.2.3.6.1 Изменете първия параграф след таблицата със следното съдържание: 

„За съдове под налягане за многократно пълнене, оценка на съответствието на 
вентилите и другите сменяеми аксесоари, които имат директна функция по 
отношение на безопасността, могат да бъдат транспортирани отделно от 
съдовете под налягане. За съдове под налягане за еднократно пълнене, оценка 
на съответствието на вентилите и другите сменяеми аксесоари, които имат 
директна функция по отношение на безопасността следва да бъдат 
транспортирани заедно с оценката на съдовете под налягане.“. 
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6.2.3.9.6 Добавете „или барабан под налягане“, след „цилиндрична бутилка“ 
двукратно. 

6.2.4.1 В таблицата, под „за капачки“, за стандарт „EN ISO ISO 11120:1999 + 
A1:2013“, в колона (4), заместете „До следващо разрешение“ с „Между 1 
януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.“. След стандарт „EN ISO 11120: 1999 + 
A1:2013“ въведете следния нов ред: 

EN ISO 
11120:2015 

Бутилки за газ – Безшевни стоманени бутилки 
за многократно пълнене с водна вместимост 
между 150 l и 3 000 l – Проектиране, 
производство и изпитване 

6.2.3.1 
и 

6.2.3.4 

До 
допълнително 
уведомление 

6.2.4.1 Изменете Таблицата, под „За проектиране и конструкция“ със следното 
съдържание: 

- Изменете Забележката, която е посочена под заглавието на стандарт EN 1251-
2:2000 със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартите EN 12521:1998 и EN 1626, посочени в този 
стандарт, са приложими и за затворени криогенни съдове за транспортиране на 
№ по ООН 1972 (МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН или ПРИРОДЕН ГАЗ, 
ПРЕОХЛАДЕН, ВТЕЧНЕН).“ 

6.2.4.1 В таблицата, под „за проектиране и строителство“, за „EN 14140:2014 + 
AC:2015“, в колона (1), заличете „(освен отлети цилиндрични бутилки)“. 

6.2.4.1 Изменете Таблицата под „за капачки“ със следното съдържание: 

- За стандарт „EN ISO 10297:2014“ в колона (2), заличете: „(ISO/DIS 
10297:2012)“. 

- За стандарт „EN ISO 10297:2014“ в колона (4) заместете „До следващо 
разрешение“ с: „Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.“. 

- След стандарт „EN ISO 10297:2014“ въведете следния нов ред: 

EN ISO 
10297:2014 + 

A1:2017 

Бутилки за газ – Вентили за бутилки – 
Изисквания и изпитване на типа 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До 
допълнително 
уведомление 

 

- Под заглавието на стандарт EN 1626:2008, вмъкнете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт също е приложим и за транспортиране на 
вещество с № по ООН 1972 (МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН или 
ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРЕОХЛАДЕН, ВТЕЧНЕН) 

6.2.4.1 В таблицата, под „за капачки“, за стандарт „EN ISO 17871:2015“, в 
колона (4), заместете „До следващо разрешение” с „Между 1 януари 2017 г. и 
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31 декември 2020 г.“. След стандарт „EN ISO 17871:2015“ въведете следния 
нов стандарт: 

EN ISO 
17871:2015 + 

A1:2018 

Бутилки за газ – Бързодействащи 
вентили – Спецификация и 
изпитване на типа 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 и 
6.2.3.4 

До 
следващо 

разрешение 

 

6.2.4.1 В таблицата, под „за капачка“, добавете следния нов ред: 

EN ISO 
17879:2017 

Бутилки за газ – Самозатварящи се 
вентили за бутилки – 
Спецификация и изпитване на 
типа 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 
последващо 
уведомление 

 

6.2.4.1 Изменете Таблицата, под „За проектиране и конструкция“ със следното 
съдържание: 

- Изменете Забележката, която е посочена под заглавието на стандарт EN 1251-
2:2000 със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартите EN 12521:1998 и EN 1626, посочени в този 
стандарт, са приложими и за затворени криогенни съдове за транспортиране на 
№ по ООН 1972 (МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН или ПРИРОДЕН ГАЗ, 
ПРЕОХЛАДЕН, ВТЕЧНЕН).“ 

6.2.4.1 В таблицата, под „за проектиране и строителство“, за „EN 14140:2014 + 
AC:2015“, в колона (1), заличете „(освен отлети цилиндрични бутилки)“. 

6.2.4.1 Изменете Таблицата под „за капачки“ със следното съдържание: 

- За стандарт „EN ISO 10297:2014“ в колона (2), заличете: „(ISO/DIS 
10297:2012)“. 

- За стандарт „EN ISO 10297:2014“ в колона (4) заместете „До следващо 
разрешение“ с: „Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.“. 

- След стандарт „EN ISO 10297:2014“ въведете следния нов ред: 

EN ISO 
10297:2014 + 

A1:2017 

Бутилки за газ – Вентили за бутилки – 
Изисквания и изпитване на типа 

6.2.3.1  
и  

6.2.3.3 

До 
допълнително 
уведомление 

 

- Под заглавието на стандарт EN 1626:2008, вмъкнете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт също е приложим и за транспортиране на № по 
ООН 1972 (МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН или ПРИРОДЕН ГАЗ, 
ПРЕОХЛАДЕН, ВТЕЧНЕН) 

6.2.4.1 В таблицата, под „за капачки“, за стандарт „EN ISO 17871:2015“, в 
колона (4), заместете „До следващо разрешение“ с „Между 1 януари 2017 г. и 
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31 декември 2020 г.“. След стандарт „EN ISO 17871:2015“ въведете следния 
нов стандарт: 

EN ISO 
17871:2015 + 

A1:2018 

Бутилки за газ – Бързодействащи 
вентили – Спецификация и 
изпитване на типа 

6.2.3.1, 
и 

6.2.3.4 

До следващо 
разрешение 

 

6.2.4.1 В таблицата, под „за капачка“, добавете следния нов ред: 

EN ISO 
17879:2017 

Бутилки за газ – Самозатварящи се 
вентили за бутилки – 
Спецификация и изпитване на 
типа 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До следващо 
разрешение 

 

6.2.42 В таблицата заличете редовете за „EN ISO 11623:2002 (с изключение на 
член 4“, „EN 14912:2005“ и „EN 1440:2008 + A1:2012 (освен анекси G и H)“. За 
стандарт „EN 1440:2016 (с изключение на Анекс C)“, в колона 3), заместете 
„Задължително от 1 януари 2019 г.“ с „До 31 декември 2020 г.“. След стандарт 
„EN 1440:2016“ (освен Анекс C) , добавете следния нов стандарт: 

EN 1440:2016 (с 
изключение на 
Приложение С) 

Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми 
заварени и споени стоманени бутилки за втечнен 
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене от 
традиционна заварена и армирана стомана – 
Проверка 

Задължително 
от 1 януари 
2021 г. 

6.2.4.2. За стандарт „EN 16728:2016 (освен разпоредба 3.5, Анекс F и Анекс 
G)“, в колона (3), заместете „Задължително от 1 януари 2019 г.“ до „До 31 
декември 2020 г.“. След стандарт „EN ISO 16728:2016 (с изключение на точка 
3.5, Приложение F и Приложение G)“, въведете следния нов ред: 

EN 16728:2016 
+A1:2018 

Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG) – Транспортируеми 
бутилки за LPG за многократно пълнене, различни от 
заварени и споени стоманени бутилки – Периодичен 
контрол 

Задължително 
от 1 януари 
2021 г. 

6.2.6.4 В края на третото тире, заличете „ , с изключение на член 9“ и добавете 
следното ново изречение: „Освен обозначенията, които се изискват по този 
стандарт, следва да бъде маркиран газовия патрон „UN 2037/EN 16509“.“. 

Глава 6.5 

6.5.6.9.3 Изменете последния параграф със следното съдържание: 

„Същата IBC или различна IBC с един и същ дизайн могат да бъдат използвани 
за всяко изпускане.“ 
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6.5.6.14.1 Под точка 8, добавете следното изречение: „За твърда пластмаса и 
композитни IBCs, подложени на изпитване за хидравлично налягане в 6.5.6.8, 
температурата на използваната вода.“. 

Глава 6.7 

6.7.2.2.16 Изменението не се прилага към версията на английски език. 

Глава 6.8 

6.8.2.1.9 В първия параграф, заместете „в съществена степен“ със 
„значително“. 

6.8.2.1.23 В първото изречение от първи параграф, след „Способността на 
производителя“, добавете „ , или цех за поддръжка или ремонт“, а в края 
заличете „ , който издава одобрението на типа“. Във второто изречение от 
първи параграф, в края, добавете „или цехът за поддръжка или ремонт“ 

6.8.2.1.23 В последното изречение от първия параграф, след „ултразвук“, 
въведете позоваване на бележка под линия 6, със следното съдържание: 

„6 свързвания с препокриване, използвани за свързване на накрайник към 
стена на корпуса, могат да бъдат изпитвани чрез използването на алтернативни 
методи за радиография или ултразвук.“. 

В Глава 6.8, преномерирайте бележки под линия от 6 до 16 на бележки под 
линия от 7 до 17. 

6.8.2.1.23 Изменете второто изречение под „X = 0.8“, със следното 
съдържание: 

„Безразрушителните проверки следва да включват всички заваръчни Т-образни 
свързвания, всички използвани вложки, използвани за избягване на пресичане 
на заварки и всички заварки в зоната на края на цистерните.“. 

6.8.2.1.23 Изменете второто изречение под „X = 0.9“ със следното съдържание: 

„Неразрушимите проверки следва да включват всички връзки и всички 
вложки, използвани за предотвратяване на пресичането на заваръчните шевове 
и всички заварки за монтаж на апарати с голям диаметър.“ 

6.8.2.2.2 След втората група от тирета, заместете думите „ебонит или 
термопластмасово покритие“ с „защитна обвивка“. 

6.8.2.2.3 Добавете следният нов параграф в края: 

„Искроуловителите за вентилационни приспособления следва да бъдат 
подходящи за изпаренията, отделяни от транспортираните вещества 
(максимална експериментална защитна - MESG), температурен обхват и 
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приложение. Те следва да отговарят на изискванията и изпитванията на EN 
ISO 16852:2016 (Ограничители за пламък – Изисквания за експлоатационни 
характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба) за 
ситуациите, посочени в таблицата по-долу: 

Приложение/Инсталация Изисквания за изпитване 
Директна контакст с атмосферата EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1 
Комуникация с тръбопроводна система EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (прилага се 

спрямо комбинации между 
вентил/ограничител за пламък, когато биват 
изпитвани заедно) 
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (прилага се 
спрямо ограничители за пламък, изпитвани 
независимо от вентилите) 

“. 

6.8.2.2.10 Изменете първото изречение от втория под-параграф със следното 
съдържание: 

„Разкъсващата се мембрана следва да се разрушава при номинално налягане 
между 0.9 и 1.0 пъти налягането на изпитване, освен за цистерните, 
предназначени за транспортиране на компресирани, втечнени или разтворени 
газове, където закрепването на разкъсващата се мембрана и предпазния вентил 
следва да бъдат такива, че да отговарят на изискванията на компетентния 
орган.“. 

В края на втория под-параграф, заличете: „които могат да възпрепятстват 
действието на предпазния вентил“. 

6.8.2.2.11 Добавете следния нов параграф: „Не следва да бъдат използвани 
Стъклени нивопоказатели и нивопоказатели от друг чуплив материал, които са 
в директна комуникация със съдържанието на корпуса.“. 

6.8.2.3.1 Изменете второто тире със следното съдържание следното (изтрива се 
разделителната линия): 

„– номер на одобрение за типа, който се състои от отличителния знак, 
използван на превозните средства в международния автомобилен транспорт9 
на Държавата, в чиято територия е издадено одобрението и регистрационен 
номер;“. 

6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3 Добавете следния нов параграф в края: 

„Защитните облицовки следва да бъдат визуално разгледани за дефекти. В 
случай на възникнали дефекти, състоянието на обвивката следва да бъде 
оценено чрез подходящо изпитване(ия).“. 
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6.8.2.6.1 Изменете таблицата под „за проектиране и конструкция“ със следното 
съдържание: 

- Изменете Забележката, която е посочена под заглавието на стандарт EN 
13530-2:2002+A1:2004 със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартите EN 12521:1998 и EN 1626, посочени в този 
стандарт, са приложими и за затворени криогенни съдове за транспортиране по 
№ по ООН 1972 (МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ, 
ПРЕОХЛАДЕН, ВТЕЧНЕН).“ 

6.8.2.6.1 Изменете таблицата под „За принадлежности“ със следното 
съдържание: 

- Под заглавието на стандарт EN 1626:2008, вмъкнете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт също е приложим спрямо вентили за 
транспортиране по № по ООН 1972 

(МЕТАН, ПРЕОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРЕОХЛАДЕН, 
ВТЕЧНЕН).“ 

6.8.2.6.1 В таблицата, под „За принадлежности“, за стандарт „EN 13317:2002 + 
A1:2006“, в колона (4), заместете „До последващо уведомление“ с „Между 1 
януари 2009 г. и 31 декември 2020 г.“ След стандарт „EN 13317: 2002 + 
A1:2006“, добавете следния нов стандарт: 

EN 
13317:2018 

Цистерни за превоз на опасни товари – 
Съоръжение за обслужване на 
цистерни – Капак на отвор за достъп на 
хора 

6.8.2.2 
и 
6.8.2.4.1 

До 
допълнително 
уведомление 

 

6.8.2.6.1. Изменете таблицата под „За принадлежности“ със следното 
съдържание: 

- За стандарт „EN 14595:2005“ в колона (4) заместете „До ново известие“ с „От 
1 януари 2007 г. до 31 декември 2020 г.“. 

- След стандарт „EN 14595:2005“ въведете следния нов ред: 

EN 14595:2016 

Цистерни за превоз на опасни товари 
– Съоръжения за обслужване на 
цистерни – Отдушник за 
свръхналягане и вакуум 

6.8.2.2 
и 
6.8.2.4.1 

До 
допълнително 
уведомление 

 

6.8.3.2.6 Заличете първото изречение 

6.8.3.2.9 В края добавете следния нов под-параграф: 

„Предпазните вентили следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да 
предотвратяват или да бъдат защитени от навлизането на вода или други 



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  125   

91 
 

чужди материи, които могат да нарушат тяхното правилно функциониране. 
Каквато и да е защита не следва да нарушава техните показатели.“.“. 

6.8.3.2.21 В края заличете „Основните изисквания на този параграф следва да 
се считат за спазени ако са приложени следните стандарти: (Запазено).“. 

6.8.3.6 В таблицата за стандарт „EN ISO 13807:2003“, в колона (4), заместете 
„До следващо разрешение“ с „Между 1 януари 2005 г. и 31 декември 2020 г.“. 
След стандарт „ISO 13807:2003“, добавете следния нов стандарт: 

EN 13807:2017 

Транспортируеми бутилки за 
газ - Батерии за пътни превозни 
средства и многоелементни 
контейнери за газ (MEGCs) – 
Проектиране, производство, 
идентификация и изпитване 

6.8.3.1.4, 6.8.3.1.5, 
от 6.8.3.2.18 до 

6.8.3.2.28, 
от 6.8.3.4.12 до 

6.8.3.4.14 и 
от 6.8.3.5.10 до 

6.8.3.5.13 

До 
допълнително 
уведомление 

 

6.8.4 (d), специална разпоредба TT2 В края, добавете „(вижте специална 
разпоредба TU43 в 4.3.5)“. 6.8.5.1.2 (a) В края добавете следното ново тире: 

- Аустенитно-феритни неръждаеми стомани, до понижена температура -40 
°C;“. 

6.8.5.2.1 В края на второто тире, заместете „или аустенитна хром-никелова 
стомана“ с „аустенитна хром-никелова стомана; или аустенитно-феритна 
неръждаема стомана“. 

6.8.5.4 Заместете „EN 1252-1:1998 Криогенни съдове – Материали – Част 1: 
Изисквания за якост при температури по-ниски от -80°C“ от „EN ISO 21028-
1:2016 Криогенни съдове – Изисквания за якост за материали при криогенна 
температура – Част 1: Температури по-ниски от -80°C“. 

Глава 6.9 

6.9.3.1 Заместете „и 6.8.2.2.4“ с „ , 6.8.2.2.4 и 6.8.2.2.6“. 

Глава 6.10 

6.10.1.2.1 В третия параграф, в първото изречение, заместете „с изключение на 
изискванията, които са заменени от специална разпоредба в тази Глава“ с 
„освен случаите, в които са заместени от специална разпоредба в тази Глава“. 

6.10.3.8 (f) Във второто изречение, заместете „Контролни стъкла“ с „Стъклени 
нивопоказатели и нивопоказатели от друг подходящ прозрачен материал“. 

Глава 7.1 

Изменете заглавието със следното съдържание „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И 
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА“. 
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Добавете следната нова 7.1.7: 

„7.1.7 Специални разпоредби, приложими спрямо транспортирането на 
самореагиращи вещества от Клас 4.1, органични пероксиди от Клас 5.2 и 
вещества стабилизирани чрез контрол на температурата (различни от 
самореагиращи вещества и органични пероксиди) 

7.1.7.1 Всички самореагиращи вещества, органични пероксиди и 
полимеризиращи се вещества следва да бъдат защитени от пряка слънчева 
светлина и всички източници на топлина и да бъдат поставени в добре 
проветрени зони. 

7.1.7.2 Всички самореагиращи вещества, органични пероксиди и 
полимеризиращи вещества следва да бъдат защитени от пряка слънчева 
светлина и всички източници на топлина и да бъдат поставени в добре 
проветрени зони. 

7.1.7.3 Изисквания за контрол на температурата 

7.1.7.3.1 Тези изисквания се прилагат спрямо определени самореагиращи 
вещества, когато това се изисква от 2.2.41.1.17 и определени органични 
пероксиди, когато това се изисква от 2.2.52.1.15 и определени 
полимеризиращи вещества, когато това се изисква от 2.2.41.1.21 или специална 
разпоредба 386 от Глава 3.3, които могат да бъдат транспортирани само в 
условия, при които температурата е контролирана. 

7.1.7.3.2 Тези разпоредби се прилагат също спрямо транспортирането на 
вещества, за които: 

(a) Официалното транспортно наименование, както е посочено в колона 2 от 
Таблица A от Глава 3.2 или съгласно 3.1.2.6 съдържа думата 
„СТАБИЛИЗИРАНО“; и 

(b) Самоускоряващата се температура на разпад (SADT) или самоускоряващата 
се температура на полимеризация (SAPT), определени за веществото (с или без 
химическа стабилизация) във вида, в който са предлагани за транспортиране, е: 

(i) 50°C или по-ниска за единични опаковки и IBCs; или 

(ii) 45°C или по-ниска за цистерни. 

Когато не се използва химическо инхибиране за стабилизиране на реактивно 
вещество, което може да генерира опасни количества топлина и газ или пари 
при нормални условия на транспортиране, това вещество следва да бъде 
транспортирано при условия на контрол на температурата. Тези разпоредби не 
се прилагат спрямо вещества, които са стабилизирани чрез добавянето на 
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химически индикатори, така че SADT или SAPT да са по-високи от 
предписаното в (b) (i) или (ii) по-горе. 

7.1.7.3.3 Освен това ако самореагиращо вещество или органичен пероксид или 
вещество, официалното транспортно наименование на което съдържа думата 
„СТАБИЛИЗИРАНО“ и за което обичайно не се изисква да бъде 
транспортирано при контрол на температурата се превозва при условия, в 
които температурата може да надхвърля 55°C, това може да изисква контрол 
на температурата. 

7.1.7.3.4 „Контролната температура“ е максималната температура, на която 
веществото може да бъде безопасно транспортирано. Допуска се, че по време 
на транспортиране, температурата на близката околна среда около опаковката 
не надхвърля 55°C и запазва стойността за относително кратък период от 
време само по време на всеки период от 24 часа. В случай на загуба на контрол 
на температурата, може да бъде необходимо да се внедрят аварийни 
процедури. „Аварийната температура“ е температурата, при която тази 
процедура следва да бъде внедрена. 

7.1.7.3.5 Отклонение на контролни и аварийни температури 

Тип съд SADTa /SAPTa Контролна температура Аварийна температура 
Единично 20°C или по-ниска 20°C под SADT/SAPT 10°C под SADT/SAPT 
опаковки и над 20°C до 35°C 15 °C под SADT/SAPT 10°C под SADT/SAPT 
IBCs над 35 °C 10°C под SADT/SAPT 5°C под SADT/SAPT 
Цистерни ≤45°C 10°C под SADT/SAPT 5 °C под SADT/SAPT 

a напр. SADT/SAPT на веществото, както е опаковано при транспортиране. 

7.1.7.3.5 Контролните и аварийните температури са получени чрез 
използването на таблицата в 7.1.7.3.5 от SADT или от SAPT, които са 
дефинирани като най-ниската температура, на която самоускоряващото 
разграждане или самоускоряващата полимеризация може да възникне с 
вещество в опаковката, IBC или резервоар, както са използвани при 
транспортиране. SADT или SAPT следва да бъдат определени за да се вземе 
решение дали веществото следва да бъде подложено на температурен контрол 
по време на транспортиране. Разпоредбите за определянето на SADT и SAPT 
са посочени в Част II, раздел 28 от Ръководството за изпитвания и критерии. 

7.1.7.3.7 Контролна и аварийна температура, където е приложимо, са 
предвидени за текущо определените самореагиращи вещества в 2.2.41.4 и за 
текущо зададените формулации за органичен пероксид в 2.2.52.4. 
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7.1.7.3.8 Действителната температура на транспортиране може да бъде по-
ниска от контролната температура, но следва да бъде избрана така че да 
избягва опасното разделяне на фазите. 

7.1.7.4 Транспортиране с контрол на температурата 

7.1.7.4.1 Поддръжката на предписаната температура е съществена 
характеристика на безопасното транспортиране на вещества, стабилизирани с 
температурен контрол. В обобщение, следва да има: 

(a) Пълна инспекция на товарната транспортна единица преди натоварване; 

(b) Инструкции на превозвача относно експлоатацията на охладителната 
система, включително списък с доставчици на охладител, които са на 
разположение по маршрута; 

(c) Процедури, които следва да бъдат следвани в случай на загуба на контрол; 

(d) Регулярно наблюдение на експлоатационните температури; и 

(e) Предоставяне на резервируема охладителна система или резервни части. 

7.1.7.4.2 Каквито и да е контролни и сензорни приспособления в 
охладителната система следва да бъдат достъпни и всички електрически 
връзки следва да бъдат климатично защитени. Температурата на въздушното 
пространство в рамките на товарната транспортна единица следва да бъде 
измерена от два независими сензора и изходът следва да бъде записан по такъв 
начин, че температурните изменения да бъдат лесни за установяване. 
Температурата следва да бъде проверявана веднъж на всеки четири до шест 
часа и следва да бъде регистрирана. Когато се превозват вещества, които са с 
контролна температура по-ниска от +25°C, товарната транспортна единица 
следва да бъде оборудвана с видими и звукови аларми, захранвани независимо 
от охлаждащата система, за които е зададено да оперират при или под 
контролната температура. 

7.1.7.4.3 Ако по време на транспортиране контролната температура бъде 
надхвърлена, следва да бъде започната процедура за известяване, която 
включва каквито и да е необходими ремонти на охладителното оборудване или 
увеличение на охладителния капацитет (напр. чрез добавяне на течни или 
твърди охладителни вещества). Температурата следва да бъде проверявана 
редовно и следва да бъдат направени подготовки за изпълнението на 
аварийната процедура. Ако бъде достигната аварийна температура, следва да 
бъдат започнати аварийни процедури. 
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7.1.7.4.4 Пригодността на конкретни средства за температурен контрол за 
транспортиране зависи от определен брой фактори. Факторите, които 
подлежат на разглеждане, включват: 

(a) Контролна температура(и) на превозваното веществото(а); 

(b) Разликата между контролната температура и очакваните условия на 
температура на околната среда; 

(c) Ефективността на топлинната изолация; 

(d) Продължителността на транспортиране; и 

(e) Позволение за предпазен марж при забавяния. 

7.1.7.4.5 Подходящи методи за превенция на надхвърлянето на контролната 
температура, с цел повишаване на капацитета за контрол. 

(a) Топлинна изолация, при условие, че първоначалната температура на 
транспортираното вещество(а), е достатъчно по-ниска от контролната 
температура; 

(b) Топлинна изолация с охладителна система, при условие, че: 

(i) Транспортирано е адекватно количество незапалителен охладител (напр. 
течен азот или твърд въглероден диоксид), което позволява разумен марж за 
забавяне или са осигурени средства за възстановяване; 

(ii) Течен кислород или въздух не се използват като охладител; 

(iii) Съществува единен охладителен ефект дори след консумация на по-
голямата част от охладителя; и 

(iv) Необходимостта от вентилиране на транспортната единица преди влизане 
е ясно указана с предупреждение на вратата(ите) на транспортната единица; 

(c) Топлинна изолация и еднократно механично охлаждане, при условие, че за 
транспортираното вещество(а), с температура на запалване по-ниска от сумата 
на аварийната температура плюс 5°C, в охладителния отсек следва да бъде 
използвана взривозащитна електрическа арматура EEx IIB T3, за да се 
предотврати запалването на запалителни пари от веществата; 

(d) Топлинна изолация и комбинирана механична охладителна система; при 
условие, че: 

(i) Двете системи са независими една от друга; 

(ii) Условията в (b) и (c) са спазени; 
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(e) Топлинна изолация и двойна механична охладителна система; при условие, 
че: 

(i) Освен вграденото звено за електрозахранване, двете системи са независими 
една от друга; 

(ii) Всяка система самостоятелно е способна да поддържа адекватен 
температурен контрол; и 

(iii) За транспортирано вещество(а) с температура на запалване по-ниска от 
сумата на аварийната температура плюс 5°C, в охладителния отсек следва да 
бъде използвана взривозащитна електрическа арматура EEx IIB T3, за да се 
предотврати запалването на запалителни пари от веществата. 

Методите, описани в 7.1.7.4.5 (d) и (e) могат да бъдат използвани за всички 
органични пероксиди, самореагиращи вещества и полимеризиращи вещества. 

Методът, описан в 7.1.7.4.5 (c) може да бъде използван за органични 
пероксиди и самореагиращи вещества от Тип C, D, E и F и когато 
максималната температура на околната, която следва да се очаква по време на 
транспортиране, не надхвърля контролната температура с повече от 10°C за 
органични пероксиди и самореагиращи вещества от Тип B и полимеризиращи 
вещества. 

Методът, описан в 7.1.7.4.5 (b) може да бъде използван за органични 
пероксиди и самореагиращи вещества от Тип C, D, E и F и полимеризиращи 
вещества, когато максималната температура на околната, която следва да се 
очаква по време на транспортиране, не надхвърля контролната температура с 
повече от 30 °C. 

Методът, описан в 7.1.7.4.5 (a) може да бъде използван за органични 
пероксиди и самореагиращи вещества от Тип C, D, E и F и полимеризиращи 
вещества, когато максималната температура на околната, която следва да се 
очаква по време на транспортиране, е минимум с 10°C по-ниска от 
контролната температура. 

7.1.7.4.7 В случаите, в които се изисква вещества да бъдат транспортирани в 
изолирани, охлаждани или механично охлаждани превозни средства или 
контейнери, тези превозни средства или контейнери следва да отговарят на 
изискванията на Раздел 9.6. 

7.1.7.4.8 Ако вещества са съхранявани в защитни опаковки, запълнени с 
охладител, те следва да бъдат натоварени в затворени или покрити превозни 
средства или затворени или покрити контейнери. Ако използваните превозно 
средство или контейнери са затворени, те следва да имат подходяща 
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вентилация. Покритите превозни средства и контейнери следва да бъдат 
оборудвани със странични и задни защити. Покритията на тези превозни 
средства и контейнери следва да бъдат изградени от непромокаем и 
незапалителен материал.“. 

Глава 7.2 

7.2.4, V8 Изменете със следното съдържание: 

„V8 Вижте 7.1.7. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази специална разпоредба V8 не се прилага спрямо вещества, 
които са посочени в 3.1.2.6, когато веществата са стабилизирани с 
добавянето на химически инхибитори, така че SADT е по-висок от 50°C. В 
този случай температурен контрол може да се изисква при условията на 
транспортиране, където температурата може да надхвърля 55°C.“. 

Глава 7.3 

7.3.2.10 Под заглавието, вмъкнете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Гъвкави контейнери за насипни товари, обозначени съгласно 
6.11.5.5, но които са одобрени в държава, която не е договаряща страна по 
ADR, въпреки това могат да бъдат използвани за транспортиране по ADR.“. 

7.3.3.1 След първия параграф, вмъкнете Забележка със следното съдържание: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите, в които VC1 код е показан в колона (17) от 
Таблица A от Глава 3.2, BK1 контейнер за насипни товари може да бъде 
съответно използван за наземен транспорт, при условие, че са изпълнени 
допълнителните разпоредби на 7.3.3.2. В случаите, в които VC2 код е показан 
в колона (17) от Таблица A от Глава 3.2, BK2 контейнер за насипни товари 
може да бъде съответно използван за наземен транспорт, при условие, че са 
изпълнени допълнителните разпоредби на 7.3.3.2. 

Глава 7.5 

7.5.1.1 Заместете „Превозното средство и неговия водач“ с „Превозното 
средство и екипажът на превозното средство“. 

7.5.1.2 Заместете „показва, че превозното средство, водачът“ с „показва, че 
превозното средство и екипажът на превозното средство“. 

7.5.2.2 В таблицата, бележка b, заместете „риск“ с „опасност“. Второто 
изменение не се прилага спрямо текста на английски език. 

7.5.7.1 Изменете посочената бележка под линия 1 със следното съдържание: 
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„1 Ръководство относно складиране на опасни товари се съдържа в 
Практическия кодекс за опаковане на товарни транспортни единици на 
ММО/МОТ/ИКЕ/ООН (Кодекс за товарни транспортни единици) (вижте 
напр. Глава 9 Опаковане на товари в товарни транспортни единици и Глава 
10 Допълнителни съвети относно опаковането на опасни товари) и в 
„Ръководство за най-добри европейски практики за осигуряване на товари 
при транспорт по шосе“, публикувани от Европейската комисия. Налични са 
и други ръководства, издадени от компетентните органи и органите в 
индустрията.“. 

7.5.7.4 Изменете със следното съдържание: 

7.5.7.4 Разпоредбите на 7.5.7.1 следва да се прилагат също по отношение на 
натоварването, складирането и свалянето на контейнери, цистерни-
контейнери, преносими цистерни и MEGCs на и от превозни средства. Когато 
цистерни-контейнери, преносими цистерни и MEGCs не включват, според 
конструкция, ъглова арматура, както е дефинирано в ISO 1496-1 Серия 1 
Товарни контейнери – Спецификация и изпитване – Част 1: Универсални 
контейнери за общи товари, следва да бъде удостоверено, че системите, които 
са използвани в цистерни-контейнери, преносими цистерни или MEGCs, са 
съвместими със системата на превозното средство и са в съответствие с 
изискванията на 9.7.3.“. 

7.5.7.6.1 В Забележката, след „посочени в 7.5.7.1“, заличете „и към 
Практическия кодекс за опаковане на товарни транспортни единици на 
ММО/МОТ/ИКЕ/ООН (Кодекс за товарни транспортни единици)“. 

7.5.11, специална разпоредба CV20 Заместете „и специални разпоредби V1 и 
V8 (5) и (6) от Глава 7.2“ с „и 7.1.7.4.7 и 7.1.7.4.8, както и специална 
разпоредба V1 от 7.2“. 

7.5.11, специална разпоредба CV21 В третия параграф, заместете „съгласно 
методи R2 или R4 на специална разпоредба V8 (3) от Глава 7.2“ с „съгласно 
методите, описани в 7.1.7.4.5 (b) или (d)“. 

7.5.11 Изменението на специална разпоредба CV36 не се прилага спрямо 
текста на английски език. 

Глава 8.1 

8.1.2.1 (a) Заместете „сертификат за опаковане на голям контейнер или 
превозно средство“ с: „сертификат за опаковане на контейнер/превозно 
средство“. 
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8.1.5.2 В четвъртото тире, заместете „стандарт EN 471:2003+ A1:2007“ с 
„стандарт EN ISO 20471“. 

Глава 8.2 

Измененията не се прилагат към версията на английски език. 

Глава 8.5 

8.5, S4  Изменете със следното съдържание: 

„S4 Вижте 7.1.7. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази специална разпоредба S4 не се прилага спрямо вещества, 
които са посочени в 3.1.2.6, когато веществата са стабилизирани с 
добавянето на химически инхибитори, така че SADT е по-висок от 50°C. В 
този случай температурен контрол може да се изисква при условия на 
транспортиране, при които е възможно температурата може да надхвърли 
55 °C.“. 

8.5, S6 Заместете „риск“ с „опасност“. 

8.5, S12 В първото изречение, заместете „риск“ с „опасност“. 

Глава 9.1 

9.1.3.3 В края добавете следния нов параграф: 

„Удостоверенията за превозни средства EX/III, предназначени за превоз на 
взривни вещества в цистерни в съответствие с изискванията на 9.7.9 следва да 
съдържа следната забележка под № 11: „Превозно средство в съответствие с 
9.7.9 от ADR за превоз на взривни вещества в цистерни“.“. 

Глава 9.2 

9.2.2.2.1 Във втория параграф, в края, заличете „посочено в ISO 16750-4:2010 и 
ISO 16750-5:2010,“. 

9.2.2.9.1 „части 1,2, 5, 6, 7, 11, 15 или 18“ с „части 1,2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 или 
28“. 

Глава 9.6 

9.6.1 (a) Заместете „2.2.52.1.16“ с „2.2.52.1.15“. 

9.6.2 Изменете първото изречение, което да се чете по следния начин: 
„Подходящи методи за предотвратяване на надхвърлянето на контролна 
температура са посочени в 7.1.7.4.5.“ 

Глава 9.7 
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7.2.3 Изменете със следното съдържание: 

„9.7.3 Закрепване 

9.7.3.1 Закрепванията следва да бъдат проектирани така че да издържат 
статични и динамични натоварвания при нормални условия на превоз. 
Закрепванията следва да включват също каквито и да е носещи рамки, 
използвани за монтаж на строителното оборудване (вижте дефиницията в 
1.2.1) към превозното средство. 

9.7.3.2 Закрепванията в случай на автоцистерни, батерийни превозни средства 
и превозни средства, превозващи цистерни-контейнери, сменяеми цистерни, 
преносими цистерни, MEGCs или MEGCs по ООН следва да бъдат способни да 
абсорбират, при максимално позволено тегло, следните отделно прилагани 
статични сили: 

- По посоката на движение: два пъти по общата маса, умножена по 
гравитационното ускорение (g)1; 

- Хоризонтално, под прави ъгли спрямо посоката на движение: общата маса, 
умножена по гравитационното ускорение (g)1; 

- Вертикално в посока нагоре: общата маса, умножена по гравитационното 
ускорение (g)1; 

- Вертикално в посока надолу: два пъти по общата маса, умножена по 
гравитационното ускорение (g)1. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията на този параграф не се прилагат спрямо 
приспособление за завързване със заключване чрез завъртане в съответствие 
с ISO 1161:2016 „Серия 1 товарни контейнери – Спецификация на ъглови 
фитинги“. Обаче изискванията се прилагат спрямо каквито и да е рамки или 
други приспособления, използвани за поддържане на тези приспособления за 
закрепване на превозното средство.“. 

Бележка под линия 1 е със следното съдържание: „За целите на изчисление g = 
9.81 m/s2.“. Преномерирайте съществуващата бележка под линия 1 в Глава 9.7 
като бележка под линия 2. 

9.7.3 Добавете следния нов параграф: 

„9.7.3.3 За автоцистерни, батерийни превозни средства и превозни средства, 
превозващи сменяеми цистерни, приспособленията за закрепване следва да 
издържат на минимален натиск, както е дефинирано от 6.8.2.1.11 до 6.8.2.1.13, 
6.8.2.1.15 и 6.8.2.1.16.“. 
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9.7.8.2 Заместете „части 1, 2, 5, 6, 7, 11 или 18“ с „части 1,2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 
или 28“. 
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Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

ПОПРАВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И 
„В“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА 

ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

1. Глава 1.6, изменение по 1.6.1.40 за замяна на „обозначение за 
допълнителен риск“ с „обозначение за допълнителна опасност“ 
Заличете 

2. Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.1.44 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

3. Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.3.49 
Вместо номинално налягане на разкъсваща се мембрана, да се чете налягане 
на разрушаване на разкъсващата се мембрана 

4. Глава 1.6, след нова преходна мярка 1.6.3.53 
Вмъкнете Преномериране на 1.6.3.50 като 1.6.3.100. 

5. Глава 1.6, нова преходна мярка 1.6.4.51 
За номинално налягане на разкъсващата се мембрана, да се чете налягане на 
разрушаване на разкъсващата се мембрана 

6. Глава 1.8, изменение на 1.8.3.1 
За съществуващият текст заменете: 

1.8.3.1 В началото заменете „дейностите на които трябва да включва 
превоза или свързаните опаковане, натоварване, пълнене или 
разтоварване на опасни товари по шосе“ с „дейностите на които 
включват изпращането или превозът на опасни товари по шосе или 
свързаните опаковане, натоварване, пълнене или разтоварване“. 

7. Глава 2.1, нова секция 2.1.5 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

8. Глава 2.2, изменение на 2.2.51.1.3 
За тринадесето тире, да се чете тринадесето и четиринадесето тире 

9. Глава 2.2, изменение на 2.2.51.2.2, под тирето, което завършва с „освен 
№ по ООН 2067;“ 
Вмъкнете 
ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „компетентен орган“ означава компетентният 
орган на държавата на произход. Ако държавата на произход не е 
договаряща страна по ADR, класификацията и условията на превоз трябва да 
бъдат признати от компетентния орган на първата държава, договаряща се 
страна по ADR, в която е пристигнала пратката. 

10. Глава 2.2, 2.2.8.2.1, второ споменаване 
Вместо 2.2.8.2.1, да се чете 2.2.8.2.2 

11. Глава 2.2, изменение по 2.2.9.1.7, нов под-параграф (g), след „клетки 
или батерии“ 
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Вмъкнете произведени след 30 юни 2003 г. 

12. Глава 3.2, таблица A, за № по ООН № 2071 
Заличете В Колона (3b), вмъкнете „M11“. 

13. Глава 3.2, таблица A, за № по ООН № 2381 
Вместо TP38, да се чете TP39 

14. Глава 3.2, таблица A, за № по ООН № 3148 
Вместо TP39, да се чете TP38 

15. Глава 3.2, таблица A, за № по ООН № 3528, 3529 и 3530 
В съществуващия текст, заменете 

Вместо номер по ООН 3528 в Колона (15), вмъкнете 

(D)“. 

Вместо номер по ООН 3529 в Колона (15), вмъкнете „(B)“. 
За номер по ООН 3530 в Колона (15), вмъкнете 

„(E)“. 

16. Глава 3.3, изменение по специална разпоредба 251, под-параграф (a) 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

17. Глава 3.3, изменение по специална разпоредба 251, в края на под-
параграф (a) 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

18. Глава 3.3, изменение по специална разпоредба 307, второ изречение 
За тринадесето тире, да се чете тринадесето и четиринадесето тире 

19. Глава 3.3, нова специална разпоредба 388, параграф четири 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

20. Глава 3.3, нова специална разпоредба 391 
За 391, да се чете 390-391 

21. Глава 3.3, в нова специална разпоредба 392, в под-параграф (a), в 
таблицата (петкратно) 
За Правило ИКЕ, да се чете Правило на ООН 

22. Глава 3.3, в нова специална разпоредба 392, в под-параграф (a), в 
таблицата, предпоследен ред, колона втора 
За Превозни средства задвижвани с водородни и горивни клетки (HFCV) да се 
чете Единни разпоредби относно одобрението на превозни средства и техните 
компоненти във връзка с експлоатационните характеристики за безопасност на 
превозни средства с водородно гориво (HFCV) 

23. Глава 3.3, в нова специална разпоредба 392, в под-параграф (b), 
Забележка 1 
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Вместо ISO 11623:2015 Транспортируеми бутилки за газ – Периодична 
проверка и изпитване на композитни бутилки за газ да се чете ISO 11623:2015 
Бутилки за газ – Композитна конструкция – Периодична проверка и изпитване 

24. Глава 3.3, нова специална разпоредба 392, примери в края 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

25. Глава 4.1, изменение по инструкция за опакованеP801 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

26. Глава 4.1, 4.1.4.1, нова инструкция за опакованеP006 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

27. Глава 4.1, 4.1.4.3, нова инструкция за опакованеLP03 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

28. Глава 4.3, 4.3.4.1.3, таблица, за Клас 4.1, за № по ООН 3533 и 3534 
Заличете стабилизиран, 

29. Глава 4.3, 4.3.4.1.3, таблица, за Клас 5.1, за № по ООН 3375 (две 
позиции) 
Не е приложима спрямо текста на английски език. 

30. Глава 5.2, 5.2.2.2.2, в таблицата, за № на образеца  2.1, в колона 
„Подклас или категория“ 
Заличете (освен както е предвидено в 5.2.2.2.1.6 d)) 

31. Глава 5.2, 5.2.2.2.2, в таблицата, за № на образеца  2.1, в колони 
„Символ и цвят на символ“ и „Цифра в долния ъгъл (и цвят на цифрата)“ 
в края 
Вмъкнете (освен както е предвидено в 5.2.2.2.1.6 (d)) 

32. Глава 5.2, 5.2.2.2.2, таблица, за опасност Клас 4.1, 
Вместо твърди десенсибилизирани взривни вещества и полимеризиращи 
вещества да се чете полимеризиращи вещества и твърди десинсибилизирани 
взривни вещества 

33. Глава 5.3, изменение на 5.3.1.2 
Вместо съществуващия текст, заменете 

5.3.1.2 В заглавието, след „контейнери“, вмъкнете: „контейнери за насипни 
товари,“. 

5.3.1.2 Изменете първия параграф след Забележката, както следва: 

„Предупредителните табели следва да бъдат прикрепени към двете страни и на 
всеки край на контейнера, контейнер за насипни товари, многоелементни 
газови контейнери, контейнер-цистерна или преносима цистерна и в две 
срещуположни страни в случай на контейнери за насипни товари.“. 

34. Глава 6.2, 6.2.4.1, изменение свързано със стандарт EN ISO 17871:2015 
и нов стандарт EN ISO 17871:2015 + A1:2018 
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Заличете 
35. Глава 6.2, 6.2.4.2, всички изменения 
За съществуващият текст, заменете 

6.2.4.2 В таблицата заличете редовете за „EN ISO 11623:2002 (с 
изключение на член 4“, „EN 14912:2005“ и „EN 1440:2008 + A1:2012 
(освен анекси G и H)“ 

36. Глава 6.8, 6.8.2.1.23, първо изменение 
За съществуващият текст, заменете 

6.8.2.1.23 Заменете първите две изречение със следното: 

„Способността на производителя да извършва заваръчни операции се 
проверява и потвърждава от компетентния орган или от органа, 
определен от този орган. Способността на сервиза за поддръжка и 
ремонт да извършва заваръчни операции се проверява и потвърждава 
от контролния орган съгласно 6.8.2.4.5. Система за осигуряване на 
качеството на заваръчните шевове следва да се управлява от 
производителя или от сервиза за поддръжка и ремонт. 

37. Глава 6.8, изменение на 6.8.2.2.10 
За съществуващият текст, заменете 

6.8.2.2.10 Изменете втория параграф както следва: 

„С изключение на цистерни, предназначени за превоз на 
компресирани, втечнени или разтворени газове, при които 
закрепването на разкъсващата се мембрана и предпазния клапан ще 
бъдат такива, че да удовлетворят компетентния орган, налягането на 
разрушаване на разкъсващата се мембрана изпълнява следните 
изисквания: 

- минималното налягане на разрушаване при 20°C, включително 
допустимите отклонения, ще бъде по-високо от или равно на 0.8 пъти 
изпитвателното налягане; 

- максималното налягане на разрушаване при 20°C, включително 
допустимите отклонения, ще бъде по-високо от или равно на 1.1 пъти 
изпитвателното налягане; и 

- налягането на разрушаване при максимална температура на 
обслужване ще бъде по-голямо от максималното работно налягане. 

Манометърът или друг подходящ индикатор следва да бъдат 
предоставени в пространството между разкъсващата се мембрана и 
предпазния клапан, за да позволи откриването на каквото и да е 
разкъсване, перфорация или теч на мембраната“. 

38. Глава 6.8, 6.8.2.2.11 
След Добавете следния нов параграф вмъкнете 6.8.2.2.11 

39. Глава 6.8, 6.8.2.6.1, изменение свързано със стандарт EN 13317:2002 + 
A1:2006 и нов стандарт EN 13317:2018 
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Заличете 
40. Глава 6.8, в новото тире под 6.8.5.1.2 (a) 
Вместо -40°C, да се чете -60°C 
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(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа 
към Организацията на обединените нации на своето сто и четвърто заседание (2018 г.), ноти-

фицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2019 г.)
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ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „А“ И 

„В“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА 

ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) 

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия 

за Европа към Организацията на обединените нации на своето сто и четвърто 

заседание (2018 г.) нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила 

на 1 януари 2019 г.). 

Глава 1.1 
1.1.3.6.3 В Таблицата, под транспортна категория 0, за Клас 4.3, след „3131,“ 
добавете: „3132,“. 

Глава 1.2 
1.2.1 В дефиницията на „Правило ИКЕ“ заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на 
ООН“ и преместете дефиницията под „U“. 

Глава 1.6 
1.6.1 Добавете следната преходна мярка: 

„1.6.1.47 Литиеви клетки и батерии, които не изпълняват изискванията на 2.2.9.1.7 
(g) могат да продължат да бъдат превозвани до 31 декември 2019 г.“. 

1.6.5.7 В първото изречение и свързаната бележка под линия заменете „Правило 
ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

1.6.5.13 Заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

1.6.5.16 Заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

Глава 1.8 
1.8.7.2.5 Не се отнася за английския текст. 

Глава 2.2 
2.2.9.2 В първото тире заменете „специални разпоредби 188, 230, 310 или 636 от 
Глава 3.3“ със „специални разпоредби 188, 230, 310, 636 или 670 от Глава 3.3“. 

Глава 3.2 
3.2.1. Таблица A 

За номер по ООН 1202 втори запис, в Колона (2) заместете „EN 590:2013 + 
AC:2014“ с „EN 590:2013 + AC:2017“ (два пъти). 

За номер по ООН 2031, втори запис, в колона (18), въведете: „CV24“. 

Глава 4.1 
4.1.1.21.6 В Таблица 4.1.1.21.6, за ООН № 1202, първи и четвърти запис, в Колона 
(2b) заменете „EN 590:2013 + AC:2014“ с „EN 590:2013 + A1:2017“. 
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4.1.6.8 В първото изречение, след „Вентили“ въведете: „и други компоненти, които 
ще останат свързани към вентила по време на превоз (напр. приспособления за 
захващане или адаптери)“. 

Глава 4.3 
4.3.2.2.1 c) Изменението не се отнася за английския текст. 

Глава 5.2 
5.2.1.5 Изменете второто изречение, както следва: 

„Обозначението, което ще бъде ясно четливо и незаличимо, ще бъде на един или 
повече езици, един от които трябва да бъде френски, немски или английски език, 
освен ако не са сключени други споразумения между съответните страни, 
участващи в транспортната операция.“ 

5.2.2.2.1.6 (d) Заменете „за газове с номер по ООН № 1011, 1075, 1965 и 1978“ със 
„за втечнени нефтени газове“. 

Глава 5.3 
5.3.1.7.1 Измененията на втория параграф във версията на френски език не се 
прилагат във версията на английски език. 

5.3.1.7.1 В края добавете следното изречение: „Отклоненията, посочени в 5.2.2.2.1, 
второ изречение, 5.2.2.2.1.3, трето изречение, и 5.2.2.2.1.5 за етикети за опасност, 
също се прилагат спрямо предупредителни обозначения.“ 

5.3.2.3.2 Изменението във версията на френски език не се отнася за английския 
текст. 

5.3.3 Изменението във версията на френски език не се отнася за английския текст. 

Глава 6.2 
6.2.4.1 Изменете Таблицата под „за проектиране и производство“, както следва: 

- За стандарт „EN 1442:2006 + A1:2008“ в колона (4) заместете „До следващо 
разрешение“ с: „От 1 януари 2009 г. до 31 декември 2020 г.“. 
- След стандарт „EN 1442: 2006 + A1:2008“ въведете следния нов ред: 

EN 1442:2017 Съоръжения и 
принадлежности за втечнен 
нефтен газ (LPG). 
Транспортируеми заварени 
стоманени бутилки за LPG за 
многократно пълнене. 
Проектиране и производство 

6.2.3.1 
и 
6.2.3.4 

До 
допълнително 
уведомление 

 

6.2.4.1 Изменете Таблицата под „за проектиране и производство“, както следва: 

- За стандарт „EN 12245:2002“ в колона (5) въведете: „31 декември 2019 г., за 
бутилки и тубуси без обвивка, произведени  съставни двукомпонентни“. 

6.2.4.1 Изменете Таблицата, под „за проектиране и производство“, както следва: 
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- За стандарт „EN 12245:2009 + A1:2011“ в колона (2), добавете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт не трябва да бъде използван за бутилки и тубуси 
без обвивка, произведени съставни двукомпонентни.“ 
- За стандарт „EN 12245:2009 + A1:2011“, в колона (5), вмъкнете: „31 декември 2019 
г., за бутилки и тубуси без обвивка, произведени съставни двукомпонентни“. 

6.2.4.1 Изменете Таблицата под „за капачки“, както следва: 

- За стандарт „EN ISO 14246:2014“ в колона (4) заместете „До следващо 
разрешение“ с: „Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.“. 

- След стандарт „EN ISO 14246:2014“ въведете следния нов ред: 

EN ISO 
14246:2014 + 
A1:2017 

Бутилки за газ – Вентили за бутилки – 
Изпитвания и проверки при 
производство 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 
допълнително 
уведомление 

 

Глава 6.8 
6.8.2.1.2 В текста на дясната колона, след „Контейнер-цистерна“, въведете 
позоваване на бележка под линия 1, която да гласи следното: 

„1 Виж също 7.1.3.“ 

Бележките под линия от1 до 18 се преномерират на бележки под линия от 2 до 19. 

6.8.2.3.4 Изменението във версията на френски език не се отнася за английския 
текст. 

6.8.2.6.1 Изменете таблицата под „за проектиране и производство“, както следва: 

- За стандарт „EN 13094:2015“, в колона (2), добавете следната Забележка: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководството на уебсайта на секретариата на Икономическа 
комисия за Европа при ООН (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html) също е 
приложима.“. 
6.8.2.6.1 Изменете таблицата под „За оборудване“, както следва: 

- За стандарт „EN 14432:2014“, изменете Забележката в колона (2) както следва: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт може да се използва също за цистерни с 
гравитационно разтоварване на товара“ 
- За стандарт „EN 14433:2014“, изменете Забележката в колона (2) както следва: 

„ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт може да се използва също за цистерни с 
гравитационно разтоварване на товара.“ 
6.8.5.4 Заменете „EN 1252-2:2001 Криогенни съдове – Материали – Част 2: 
Изисквания за вискозитета при температури между минус 80°C и минус 20°C“ с: 
„EN ISO 21028-2:2018 Криогенни съдове – Изисквания за якост на материалите при 
криогенна температура – Част 2: Температури между -80°C и -20°C“. 

Глава 7.5 
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7.5.7.6.1 Във второто изречение и свързаната бележка под линия 2 заменете 
„Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

Глава 9.1 
9.1.1.2 В дефиницията за „превозно средство FL“, в под-параграф (a) заменете 
„EN 590:2013 + AC:2014“ с „EN 590:2013 + AC:2017“ (двукратно). 

9.1.1.2 В дефиницията за „превозно средство с одобрение на типа“  и в бележка под 
линия 2 заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

9.1.2.1 В последния параграф и в бележка под линия 3 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

9.1.2.2 В първия параграф и в бележка под линия 2 заменете „Правило ИКЕ” с: 
„Правило на ООН“ (двукратно). 

Глава 9.2 
9.2.1.1 Заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“ (двукратно). 

9.2.2.6.2 Във второто изречение и свързаната бележка под линия 2 заменете 
„Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

9.2.3.1.1 В текста на параграфа и в бележка под линия 4 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

9.2.3.1.2 Заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

9.2.4.3 В параграф (b) (трикратно) и в бележки под линия 5, 6 и 7 заменете „Правило 
ИКЕ“ с: „Правило на ООН“. 

9.2.4.4 Заменете „Правило ИКЕ“ с: „Правило на ООН“ (четирикратно). 

9.2.4.7.1 В текста на параграфа и в бележка под линия 8 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

9.2.5 В първото изречение заменете „устройство за ограничение на скоростта“ със 
„устройство или функция за ограничение на скоростта“. В последното изречение, в 
началото заменете „устройство“ с „устройство или функция“. 
9.2.5 В първото изречение в бележка под линия 9 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

9.2.5 В края заличете „ , като се вземе предвид технологичното допустимо 
отклонение на устройството“. 

9.2.6 В текста на параграфа и в бележка под линия 2 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

Глава 9.7 
9.7.4 В заглавието заменете „Заземяване“ със „Замасяване“. 

9.7.5.2 В първото изречение и в бележка под линия 1 заменете „Правило ИКЕ“ с: 
„Правило на ООН“. 

Глава 9.8 
9.8.3 В заглавието заменете „Заземяване“ със „Електрическо свързване“. 

410
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 2 
от 28 януари 2021 г.

за утвърждаване на медицински стандарт 
„Ревматология“

Член единствен. С тази наредба се утвърж-
дава медицински стандарт по медицинската 
специалност „Ревматология“ съгласно при-
ложението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения привеждат дей-

ността си в съответствие с тази наредба в срок 
до 6 месеца от влизането є в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, 
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от-
меня Наредба № 6 от 2016 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ, 
бр. 93 от 2016 г.).

Министър: 
Костадин Ангелов

Приложение 
към член единствен

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ 
„РЕВМАТОЛОГИЯ“

1. Основна характеристика на медицин-
ската специалност „Ревматология“

1.1. Дефиниция, основни цели и задачи.
1.1.1. Дефиниция – медицинската специал-

ност „Ревматология“ е с интердисциплинарни 
връзки за взаимодействие с други специал-
ности в областта на профилактиката, диаг-
ностиката, лечението и рехабилитацията на 
заболяванията на опорно-двигателния апарат 
и съединителната тъкан.

1.1.2. Основната цел на медицинската спе-
циалност „Ревматология“ е подобряване на 
обусловеното от здравето качество на живот 
на пациентите чрез превенция на ревматич-
ните заболявания, ранната им диагностика, 
ефективното им лечение и рехабилитация.

1.1.3. Основни задачи за изпълнението на 
целта са: осигуряване на висококвалифици-
рана ранна диагностика на заболявания, ано-
малии и травми в сферата на ревматологията, 
адекватно и качествено специфично лечение, 
прогнозиране на изхода от заболяването, 
промоция на здравето, ефективна първична 
и вторична профилактика, рехабилитация и 
здравни грижи за нуждаещите се.

1.2. Видове дейности в обхвата на меди-
цинската специалност „Ревматология“.

1.2.1. Промоция на здравето и профилак-
тика на ревматичните заболявания:

1.2.1.1. разясняване на рисковите фактори 
за развитие на ревматичните заболявания и 
възможностите за укрепване и подобряване 
на здравето, развитие на позитивни здравни 

характеристики и утвърждаване на положи-
телни здравни навици и жизнени умения, в 
това число: здравословно хранене, двигателна 
активност, режим на труд и почивка и др.;

1.2.1.2. извършване на консултативни прег-
леди след насочване от лекар от първичната 
извънболнична медицинска помощ или друг 
лекар-специалист на пациенти с установени 
рискови фактори за развитие на ревматично 
заболяване;

1.2.1.3. дейности по национални или реги-
онални здравни програми за профилактика 
и скрининг на ревматичните заболявания.

1.2.2. Диагностично-лечебната и рехаби-
литационна дейност в лечебни заведения 
за болнична помощ включват диагностика, 
лечение и рехабилитация на остри и изос-
трени хронични ревматични заболявания, 
след насочване от лекар от първичната или 
специализираната извънболнична медицин-
ска помощ:

1.2.2.1. снемане на анамнеза и провеждане 
на обстоен физикален преглед на пациента с 
функционална оценка на опорно-двигателния 
апарат;

1.2.2.2. назначаване на необходимите ла-
бораторни и образни изследвания;

1.2.2.3. поставяне на първична диагноза, 
определяне на диференциално-диагностич-
ния план и необходимостта от прилагане 
на допълнителни диагностични методи и 
консултации;

1.2.2.4. провеждане на консервативно лече-
ние на пациенти с ревматични заболявания 
и определяне на необходимостта от други ле-
чебни и/или рехабилитационни мероприятия, 
в това число оперативно лечение, хоспита-
лизиране в специализирана ревматологична 
структура или лечение в специализирани 
структури по физикална и рехабилитационна 
медицина;

1.2.2.5. диагностициране и консервативно 
лечение на пациенти с остри и изострени хро-
нични ревматични заболявания – извършва се 
само в лечебни заведения за извънболнична 
и болнична помощ, в които се осъществява 
дейност по медицинската специалност „Рев-
матология“;

1.2.2.6. консултиране с други специалисти 
на пациенти с ревматични заболявания със 
системни прояви и съмнение за съчетаване 
или припокриване на симптомите с тези на 
друго заболяване.

1.2.3. Диспансеризация на лица с ревма-
тични заболявания.

1.3. Интердисциплинарни дейности между 
медицинската специалност „Ревматология“ и 
други медицински специалности и дефини-
ране на взаимодействието и координацията 
между тях.
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1.3.1. Ревматичните заболявания, особено 
системните, често пъти протичат със засягане 
на различни органи и системи. Това изисква 
провеждането на различни клинико-лабора-
торни, имунологични, генетични, микроби-
ологични, образни, патолого-анатомични и 
други изследвания, както и консултации със 
съответните специалисти.

1.3.2. При пациенти с ревматични забо-
лявания, независимо от системните прояви, 
цялостният лечебно-диагностичен процес 
се организира и контролира от лекуващия 
ревматолог по време на всички етапи на 
лечението.

1.3.3. След преценка на лекуващия ревма-
толог и консултиращия специалист, че воде-
що е друго, а не ревматичното заболяване, 
пациентът се насочва към съответно лечебно 
заведение за извънболнична помощ или към 
съответна клиника или отделение на лечебно 
заведение за болнична помощ и лечението 
продължава под контрола на съответните 
специалисти в извънболничната или болнич-
ната медицинска помощ по тяхна преценка.

1.3.4. При водеща увреда от страна на даден 
орган и/или изразена органна недостатъчност 
лечението се провежда в специализирани 
структури съобразно органната патология: 
специализирани клиники и отделения, струк-
тури за интензивно лечение, диализни цен-
трове и др.

2. Изисквания към лицата, осъществяващи 
професионална дейност по специалността

2.1. Изисквания към дейността на специ-
алиста по ревматология (лекар с призната 
медицинска специалност „Ревматология“):

2.1.1. снемане на анамнеза и общ статус;
2.1.2. физикално изследване на опорно-

двигателния апарат;
2.1.3. назначаване на лабораторни, иму-

нологични, инструментални и биопсични 
изследвания и интерпретация на получените 
резултати; поставяне на диагноза и назнача-
ване на лечение;

2.1.4. диагностична ставна пункция;
2.1.5. изследване на синовиална течност 

(брой клетки, диференциално броене, крис-
тали);

2.1.6. вътреставно и периставно инжекти-
ране на лекарствени продукти;

2.1.7. перидурална инфилтрация;
2.1.8. контрастиране на стави;
2.1.9. химическа и радиоизотопна сино-

вектомия;
2.1.10. ставна биопсия, лаваж на става, 

кожно-мускулна биопсия;
2.1.11. ултразвуково изследване на колянна, 

раменна и тазобедрена става;
2.1.12. обучение на пациенти с различни 

ревматични заболявания.

2.2. Изисквания към дейността на лекар 
без призната специалност, специализант по 
„Ревматология“ и лекар с друга клинич-
на специалност – извършва дейностите по 
т. 2.1.1 – 2.1.3 и 2.1.12 под контрола и ръко-
водството на специалист по ревматология.

2.3. Дейности в обхвата на медицинската 
специалност „Ревматология“, изискващи до-
пълнителна квалификация:

2.3.1. мускулно-скелетна сонография (сер-
тификат от висше училище, което провежда 
обучение за придобиване на образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ по 
специалност „Медицина“, за степен на ком-
петентност първо и/или второ ниво, съглас-
но Консенсуса на Българското дружество 
по ревматология (БДР) или сертификат на 
European League Against Rheumatism (EULAR) 
за ниво на компетентност intermediate и/
или advancеd). Лекарите с първо ниво на 
компетентност или intermediate работят под 
контрола и ръководството на лекари с второ 
ниво на компетентност или advancеd;

2.3.2. образни изследвания на опорно-
двигателния апарат – конвенционална рент-
генография, компютърна томография и МРТ 
(сертификат от висше училище, което про-
вежда обучение за придобиване на образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“ 
по специалност „Медицина“, за следдипломно 
обучение или EULAR за степен на компе-
тентност);

2.3.3. остеодензитометрия, разчитане на 
дензитометрия, консултиране и провеждане 
на лечение на пациенти с остеопороза (сер-
тификат от висше училище, което провежда 
обучение за придобиване на образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ по 
специалност „Медицина“, за следдипломно 
обучение или EULAR за степен на компе-
тентност или Certified Clinical Densitometrist 
от International Society for Clinical Densitometry 
(ISCD) за придобита квалификация);

2.3.4. лаваж на става, синовиална и кож-
но-мускулна биопсия (сертификат от висше 
училище, което провежда обучение за при-
добиване на образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по специалност „Медици-
на“, за следдипломно обучение или EULAR 
за степен на компетентност);

2.3.5. контрастиране на стави (надграж-
дащо условие) – химическа и радиоизотопна 
синовектомия (сертификат от висше училище, 
което провежда обучение за придобиване 
на образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „Медицина“, за 
следдипломно обучение или EULAR за степен 
на компетентност);

2.3.6 капиляроскопия (сертификат от вис-
ше училище, което провежда обучение за 
придобиване на образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ по специалност 
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„Медицина“, за следдипломно обучение по 
капиляроскопия или сертификат на EULAR 
за проведено обучение по капиляроскопия).

2.4. Изисквания за осигуреността и дей-
ността на медицинските специалисти, осъ-
ществяващи здравни грижи.

2.4.1. За осигуряване на качествени здрав-
ни грижи за пациентите се препоръчва 
съотношение 1:2 между лекари и меди-
цински сестри; при определяне на броя на 
медицинските сестри може да се прилага 
Методиката за изчисляване на необходим 
персонал (медицински сестри), препоръчана 
от Международния съвет на медицинските 
сестри (International Council of Nurses – ICN).

2.4.2. Желателно е умение за работа със 
специфичен софтуер.

2.5. В структурата в зависимост от обема 
на дейността и потребностите на пациентите 
от здравни грижи може да работят и меди-
цински секретар, санитари, болногледачи, 
здравни асистенти.

3. Изисквания за осъществяване на дей-
ността по специалността „Ревматология“

3.1. Изисквания за осъществяване на 
дейността в първичната извънболнична ме-
дицинска помощ:

3.1.1. снемане на анамнеза и провеждане 
на обстоен физикален преглед;

3.1.2. назначаване на основни лабораторни 
и образни изследвания;

3.1.3. насочване за консултация със спе-
циалист-ревматолог;

3.1.4. когато лечението в извънболнична 
среда не може да постигне желания терапев-
тичен ефект, пациентите с ревматологични 
заболявания се насочват за хоспитализация.

3.2. Изисквания за осъществяване на дей-
ността в специализираната извънболнична 
медицинска помощ:

3.2.1. снемане на анамнеза и провеждане 
на обстоен физикален преглед на пациента 
с функционална оценка на опорно-двигател-
ния апарат;

3.2.2. назначаване и интерпретация на 
лабораторни изследвания в обем за извънбол-
нична медицинска помощ – кръвна картина 
и биохимия, урина, имунология, микро-
биология и вирусология, анализ на данни 
от изследването на синовиалния пунктат 
и биопсии, анализ на данни от калциево-
фосфорната обмяна, анализ на различните 
параметри на имунния отговор;

3.2.3. анализ на инструментални изслед-
вания – от конвенционална рентгенография, 
компютърна томография, ядрено-магнитен 
резонанс, ставна ехография, измерване на 
костна плътност;

3.2.4. поставяне на първична диагноза, 
определяне на диференциално-диагностич-
ния план и необходимостта от прилагане на 
допълнителни диагностични методи;

3.2.5. изграждане на индивидуален лечебен 
план за отделния пациент;

3.2.6. провеждане на консервативно лече-
ние на пациенти с ревматични заболявания 
и определяне на необходимостта от други 
лечебни и/или рехабилитационни меро-
приятия в съответствие на изискванията 
на медицински стандарт по „Физикална и 
рехабилитационна медицина“, в това число 
оперативно лечение и/или лечение в специ-
ализирани структури по ревматология и/или 
физикална и рехабилитационна медицина;

3.2.7. извършване на вътреставни и пе-
риставни терапевтични и диагностични 
манипулации, микроскопско изследване на 
синовиална течност, директно микроскопско 
изследване на синовиална течност за бакте-
рии и обучение на пациента;

3.2.8. извършване при възможност на 
ставна ехография;

3.2.9. консултиране с други специалисти 
на пациенти с ревматични заболявания със 
системни прояви и съмнение за комбиниране, 
съчетаване или припокриване на симптомите 
с тези на друго заболяване;

3.2.10. насочване на ревматично болните 
пациенти за хоспитализация, когато извън-
болничното лечение не може да постигне 
желания терапевтичен ефект;

3.2.11. осигуряване оказването на спешна 
медицинска помощ при необходимост;

3.2.12. периодичен контрол на състоянието 
на пациента и корекции на лечението при 
нужда, съгласно правилата за добра клинична 
практика (консенсуси и препоръки на БДР 
и EULAR);

3.2.13. създаване на база данни съобразно 
нуждите на практиката и Българското дру-
жество по ревматология;

3.2.14. диагностициране и консервативно 
лечение на пациенти с остри и изострени хро-
нични ревматични заболявания се извърш-
ва само в амбулатории за специализирана 
медицинска помощ, в които се осъществява 
дейност по медицинската специалност „Рев-
матология“.

3.2.15. Лекарският кабинет в лечебните 
заведения по т. 3.2.14 трябва да е обзаведен 
и оборудван с апаратура, медицински изде-
лия, консумативи и лекарствени продукти 
съобразно изискванията на действащата 
нормативна уредба и да разполага с ръсто-
мер, кантар, мек шивашки метър, ъгломер 
и светлинен микроскоп с предметни стъкла.

3.3. Изисквания при оказване на медицин-
ска помощ по медицинската специалност в 
структури на лечебни заведения за болнич-
на помощ за активно лечение (по нива на 
компетентност).

А. Клиника/отделение по ревматология от 
второ ниво на компетентност
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3.3.1. Изисквания към структурата (кли-
ника, отделение по ревматология от второ 
ниво на компетентност) за осъществяване 
на дейността.

3.3.1.1. Дейността по ревматология от 
второ ниво на компетентност може да се 
осъществява:

3.3.1.1.1. в самостоятелна клиника или 
отделение по ревматология;

3.3.1.1.2. в отделение по ревматология към 
клиника по вътрешни болести от най-малко 
второ ниво на компетентност;

3.3.1.1.3. като дейност по ревматология в 
клиника/отделение по вътрешни болести от 
минимум второ ниво на компетентност, без да 
се разкрива обособена структура (отделение/
клиника) по ревматология, при спазване на 
останалите изисквания за структура от второ 
ниво на компетентност по ревматология.

3.3.1.2. Осигуреност със структури/дей-
ности (други условия), които могат да бъдат 
осигурени по договор с други лечебни за-
ведения, с конкретизиране на територията:

3.3.1.2.1. лечебното заведение, в което има 
структура по ревматология от второ ниво 
на компетентност трябва да разполага със 
собствено отделение/клиника по образна ди-
агностика, разположено/а на адреса, на който 
се осъществява дейността по ревматология, 
или да е осигурило по договор обслужване на 
пациентите от отделение/клиника по образна 
диагностика, в което има налични рентгенов 
апарат и компютърен томограф, разположени 
на адреса, на който се осъществява дейността 
по ревматология;

3.3.1.2.2. лечебното заведение трябва да 
разполага със собствено отделение/клиника 
по физикална и рехабилитационна медицина 
или да е осигурило по договор обслужване 
на пациентите от отделение/клиника по 
физикална и рехабилитационна медицина, 
намиращо се на територията на населеното 
място, в което се осъществява дейността по 
ревматология;

3.3.1.2.3. лечебното заведение трябва да 
разполага със собствени или осигурени по 
договор микробиологична и клинична лабо-
ратория от най-малко второ ниво на компе-
тентност съгласно съответните медицински 
стандарти, намиращи се на територията на 
населеното място, в което се осъществява 
дейността по ревматология, като с догово-
ра трябва да се обезпечава задължително 
24-часово осъществяване на необходимите 
медико-диагностични дейности;

3.3.1.2.4. лечебното заведение трябва да 
разполага със собствена или осигурена по 
договор имунологична лаборатория от най-
малко второ ниво на компетентност съгласно 
медицинския стандарт по клинична имуноло-
гия, намираща се на територията на страната.

3.3.1.3. Изисквания за персонал – задъл-
жителни:

3.3.1.3.1. в структура по ревматология 
от второ ниво на компетентност работят 
най-малко 4 лекари, от които най-малко 2 с 
призната специалност „Ревматология“;

3.3.1.3.2. в случаите на т. 3.3.1.1.3 общият 
брой лекари се осигурява в рамките на кли-
никата/отделението по вътрешни болести, 
като най-малко 2 от лекарите трябва да са с 
призната специалност „Ревматология“;

3.3.1.3.3. числеността на лекарския състав 
трябва да гарантира оптимално 24-часово 
осъществяване на дейността;

3.3.1.3.4. броят на медицинските сестри се 
определя от обема и натовареността на здрав-
ните грижи, които се извършват в клиниката/
отделението, и възможността за осигуряване 
на непрекъснати качествени здравни грижи 
в рамките на 24 часа.

3.3.2. В структура от второ ниво на ком-
петентност се извършват следните дейности:

3.3.2.1. лечение на пациенти със следните 
заболявания: възпалителни ставни заболя-
вания (ревматоиден артрит, болест на Бех-
терев, псориатичен артрит, ревматизъм и 
болест на Райтер, както и други реактивни 
артрити); системни заболявания на съеди-
нителната тъкан (системен лупус еритема-
тодес, системна склеродермия, васкулити, 
полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и 
автоинфламаторни синдроми); дегенеративни 
ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, 
спондилартроза и др.); мекотъканен ревма-
тизъм (бурсити, тендинити, фибромиалгия, 
полимиалгия ревматика); заболявания на 
костите (остеопороза, болест на Пейджет, 
алгодистрофия, асептични некрози); забо-
лявания, причинени от кристали (подагра, 
пирофосфатна и апатитна болест); хипермо-
билен синдром и наследствени ревматични 
заболявания;

3.3.2.2. извършват се основните медицин-
ски дейности за уточняване на диагнозата 
(анамнеза, статус, изследвания, поставяне 
на диагнозата, определяне на индивидуа-
лен лечебен план, медицинска експертиза, 
информиране на пациента и близките му, 
взимане на писмено съгласие от пациента, 
обучение на пациента), като при необходимост 
се извършват: диагностична и терапевтична 
ставна пункция, периставни инфилтрации, 
вътреставно лечение с хиалуронати и друга 
вискосуплементация; ехографско изследване 
на опорно-двигателния апарат;

3.3.2.3. в структурата по ревматология 
при необходимост може да се осъществява 
и интензивно наблюдение, като за целта се 
осигурява необходимият брой легла в зави-
симост от осъществявания обем дейност, 
с монитори за проследяване на основните 
жизнени показатели, аспиратор, апаратура 
за кардиопулмонална ресусцитация, перфу-
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зори или инфузионни помпи, кислородна 
инсталация с изводи за кислород за всяко 
болнично легло;

3.3.2.4. при изписването на пациента се 
назначават контролни прегледи за проследя-
ване състоянието и изготвяне на база данни 
по съответните проблеми съобразно нуждите 
на практиката и БДР; дават се препоръки за 
режима, който трябва да спазва пациентът, и 
наблюдението, което трябва да се осъществя-
ва от страна на лекарите в извънболничната 
медицинска помощ.

3.3.3. Критерии и показатели за качество 
на осъществяваната медицинска дейност:

3.3.3.1. анализ и проследяване на ефекта 
от лечението на трети и шести месец след 
започване на терапията съгласно консенсусите 
на Българското дружество по ревматология 
и EULAR;

3.3.3.2. анализ и проследяване на възникна-
лите усложнения в резултат от диагностичните 
и лечебните дейности;

3.3.3.3. брой рехоспитализации на пациен-
тите и причините за това;

3.3.3.4. анализ на информация по различни 
нозологични единици и видове лечение;

3.3.3.5. проучване на мнението на па-
циентите на структурата по ревматология 
чрез провеждане на анкети, разглеждане и 
отчитане на получени жалби, сигнали, пред-
ложения и др.;

3.3.3.6. резултатите по показателите за 
качество се анализират и обсъждат с пер-
сонала на клиниката/отделението ежегодно, 
като се представят и на ръководството на 
лечебното заведение; периодичният контрол 
на качеството е задължителен и се извършва 
и документира от органите за управление в 
лечебното заведение.

Б. Клиника/отделение по ревматология от 
трето ниво на компетентност

3.3.1. Изисквания към структурата за осъ-
ществяване на дейността.

3.3.1.1. Дейността по ревматология от 
трето ниво на компетентност може да се 
осъществява:

3.3.1.1.1. в самостоятелна клиника/отделе-
ние по ревматология;

3.3.1.1.2. в отделение по ревматология към 
клиника по вътрешни болести от трето ниво 
на компетентност;

3.3.1.1.3. като дейност по ревматология 
в клиника/отделение по вътрешни болести 
от трето ниво на компетентност, без да се 
разкрива обособена структура (отделение/
клиника) по ревматология, при спазване на 
всички изисквания за структура от трето ниво 
на компетентност по ревматология.

3.3.1.2. Структурата по ревматология трябва 
да разполага със:

3.3.1.2.1. манипулационна за вътреставни 
и периставни манипулации, оборудвана с 
необходимия инструментариум;

3.3.1.2.2. манипулационна за извършване 
на ставна биопсия, кожно-мускулна биопсия, 
лаваж на става и други, оборудвана с необ-
ходимия инструментариум;

3.3.1.2.3. набор за овладяване на животоза-
страшаващи състояния, кислородни бутилки 
и апарат за ЕКГ.

3.3.1.3. Осигуреност със структури/дей-
ности (други условия), които могат да бъдат 
осигурени по договор с други лечебни заве-
дения:

3.3.1.3.1. трябва да се изпълнява изискването 
на т. А – 3.3.1.2.1, като се осигурява и достъп 
до ядрено-магнитен резонанс – собствен или 
по договор с друго лечебно заведение, на тери-
торията на областта, в която се осъществява 
дейността по ревматология;

3.3.1.3.2. трябва да се изпълнява изиск-
ването на т. А – 3.3.1.2.2, по отношение на 
клиника/отделение по физикална и рехаби-
литационна медицина;

3.3.1.3.3. лечебното заведение трябва да 
разполага със собствени или осигурени по 
договор микробиологична и клинична ла-
боратория, отговарящи на изискванията за 
най-малко второ ниво на компетентност, 
съгласно съответните медицински стандарти, 
разположени на адреса, на който се осъщест-
вява дейността по ревматология, с възможност 
за изследване на ставна течност – кристали, 
брой клетки, диференциално броене и др., 
като задължително се обезпечава 24-часово 
осъществяване на необходимите медико-ди-
агностични дейности;

3.3.1.3.4. лечебното заведение трябва да 
разполага със собствена или осигурена по 
договор имунологична лаборатория от най-
малко второ ниво на компетентност съгласно 
медицинския стандарт по клинична имуноло-
гия, намираща се на територията на страната.

3.3.1.4. Изисквания за персонал – задъл-
жителни:

3.3.1.4.1. в структура по ревматология от 
трето ниво на компетентност работят най-
малко 6 лекари, от които най-малко 4 с приз-
ната специалност „Ревматология“;

3.3.1.4.2. в случаите на т. 3.3.1.1.3 общият 
брой лекари се осигурява в рамките на кли-
никата/отделението по вътрешни болести, 
като най-малко 4 от лекарите трябва да са с 
призната специалност „Ревматология“;

3.3.1.4.3. числеността на лекарския състав 
трябва да гарантира нормално 24-часово 
осъществяване на дейността, като е препо-
ръчително поне 2/3 от всички работещи в 
клиниката/отделението лекари да бъдат с 
призната специалност „Ревматология“.

3.3.2. В структура от трето ниво на ком-
петентност се извършват следните дейности:
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3.3.2.1. всички дейности от компетентността 
на структура по ревматология от второ ниво на 
компетентност (т. А – 3.3.2), както и следните 
специфични за трето ниво на компетентност 
дейности, за които се изисква необходимата 
квалификация:

3.3.2.1.1. ставна ехография, отговаряща на 
второ ниво на компетентност, съгласно Кон-
сенсуса на БДР или на advanced на EULAR;

3.3.2.1.2. остеодензитометрия и анализ на 
резултатите;

3.3.2.1.3. ставна пункция и изследване на 
синовиална течност;

3.3.2.1.4. паравертебрални и перидурални 
апликации при дискова патология и други 
заболявания на гръбнака;

3.3.2.1.5. синовиална биопсия, кожно-мус-
кулна биопсия;

3.3.2.1.6. лаваж на стави;
3.3.2.1.7. артрография с последващо при-

ложение на лекарствен продукт или друго 
лечебно средство, включително изотопи и 
химически агенти;

3.3.2.1.8. регионерен блок;
3.3.2.1.9. провеждане на пулсни терапии с 

кортикостероиди, имуносупресори, поликло-
нални имуноглобулини, биологични средства, 
клетъчни продукти;

3.3.2.1.10. провеждане на инфузии с венозни 
бифосфонати при лечение на остеопороза;

3.3.2.1.11. капиляроскопия;
3.3.2.1.12. осъществява се и лечение на па-

циенти с ревматични заболявания, насочени 
от клиниките/отделенията по ревматология от 
второ ниво на компетентност или специали-
сти ревматолози от извънболничната помощ, 
представляващи труден диагностичен или 
лечебен проблем, както и подбор и насоч-
ване на пациенти за: оперативно лечение на 
ревматичните заболявания; за изотопна или 
химическа синовектомия; за лечение с пулсни 
терапии, венозни бифосфонати, биологични 
средства; за биопсични изследвания; за кон-
трастиране на стави и вътреставно лечение 
с различни лекарствени продукти.

3.3.3. Критерии и показатели за качество на 
осъществяваната медицинска дейност – при-
лагат се изискванията на т. А – 3.3.3.

3.4. Дейности по ревматология, които се 
извършват в структури за продължително 
лечение:

3.4.1. хоспитализират се болни, които по 
време на лечението си в болниците за активно 
лечение не са успели да постигнат ремисия 
или ниска болестна активност;

3.4.2. назначават се допълнителни диаг-
ностични изследвания, резултатите от които 
се интерпретират и сравняват с предходните;

3.4.3. определя се лечебен план във връзка 
със състоянието на пациента и процесите на 
продължително лечение.
685

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  

И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 5 

от 9 февруари 2021 г.
за разрешаване пускането на пазара и упот-
ребата на продукти за растителна защита

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията 
и редът за:

1. разрешаване за пускане на пазара и 
употреба на продукти за растителна защита 
(ПРЗ);

2. подновяване на разрешение за пускане 
на пазара и употреба на ПРЗ;

3. изменение, отнемане или прекратяване 
на разрешение за пускане на пазара и упо-
треба на ПРЗ.

Чл. 2. (1) Българската агенция по без-
опасност на храните (БАБХ) осъществява 
дейности те по разрешаване на ПРЗ, с изклю-
чение на извършването на оценка с доклад 
за оценка на продуктите.

(2) Центърът за оценка на риска по хра-
нителната верига (ЦОРХВ) извършва оценка 
с доклад за оценка на ПРЗ.

(3) За осъществяване на дейностите по ал. 1 
изпълнителният директор на БАБХ дава за-
дължителни указания и утвърждава образци на 
заявления, декларации, доклади, разрешения 
и други документи по тази наредба, които се 
публикуват на интернет страницата на БАБХ.

(4) За дейностите по ал. 1 се заплащат такси 
съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона 
за Българската агенция по безопасност на 
храните (ЗБАБХ).

(5) За дейностите по ал. 2 се заплащат такси 
съгласно тарифата по чл. 6, ал. 4 от Закона за 
Центъра за оценка на риска по хранителната 
верига (ЗЦОРХВ).

Чл. 3. При осъществяване на дейностите по 
разрешаване се прилагат относимите ръковод-
ства на Европейската комисия, Европейския 
орган за безопасност на храните, Европейс-
ката и средиземноморска организация по 
растителна защита (ЕРРО) и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие 
(OECD), които са в сила към момента на 
подаване на заявление.

Чл. 4. Лицата, които имат достъп до конфи-
денциална информация, свързана с дейностите 
по разрешаване на ПРЗ, подписват декларация 
за конфиденциалност – длъжностните лица 
на ЦОРХВ в съответствие с чл. 9, ал. 3 от 
ЗЦОРХВ, а длъжностните лица на БАБХ по 
образец, одобрен от изпълнителния директор 
на БАБХ, с която се задължават да не раз-
пространяват представената им информация 
и да не я използват в своя полза или в полза 
на трети лица.
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Г л а в а  в т о р а

РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА 
И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАС-

ТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I
Изисквания за пускане на пазара и употреба 

на продукти за растителна защита

Чл. 5. (1) Лицата, които желаят да получат 
разрешение за пускане на пазара и употреба 
на ПРЗ, подновяване или изменение на раз-
решение за пускане на пазара и употреба, 
подават в Централно управление (ЦУ) на 
БАБХ заявление по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Длъжностни лица от БАБХ извършват 
административна проверка за допустимост 
на заявленията.

(3) При установяване на непълноти изпъл-
нителният директор на БАБХ или определено 
от него длъжностно лице писмено уведомява 
заявителя, като определя срок за отстраня-
ването им, съгласно чл. 37, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. 
относно пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, 
L 309 от 24 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009).

(4) При неотстраняване на непълнотите 
по ал. 3 заявителят се информира, че заяв-
лението му е недопустимо съгласно чл. 37, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, а 
производството се прекратява със заповед на 
изпълнителния директор на БАБХ.

(5) Когато се установи, че заявлението 
е допустимо, БАБХ предава екземпляр от 
документите за разрешаване на ЦОРХВ по 
служебен път.

(6) Центърът за оценка на риска по хра-
нителната верига извършва оценка с доклад 
за оценка на ПРЗ. В случаите, когато за 
извършване на оценката с доклад за оценка 
е необходима допълнителна информация, 
директорът на ЦОРХВ или определено от 
него длъжностно лице писмено уведомява 
заявителя и определя срок за представянето 
є съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗЦОРХВ.

(7) За извършване на оценката директорът 
на ЦОРХВ или определено от него длъжностно 
лице уведомява заявителя за дължимата такса 
съгласно тарифата по чл. 6, ал. 4 от ЗЦОРХВ. 
В 14-дневен срок от уведомлението заявите-
лят представя в ЦОРХВ документ за платена 
такса, когато плащането не е извършено по 
електронен път.

(8) В случаите, когато ЦОРХВ уведоми 
БАБХ, че заявителят не е представил до-
пълнителна информация за извършване на 
оценката в срока по чл. 11, ал. 1 от ЗЦОРХВ, 
изпълнителният директор на БАБХ прекратява 

със заповед административното производство 
съгласно чл. 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009.

(9) Центърът за оценка на риска по храни-
телната верига предава по служебен път на 
БАБХ доклада за оценка на ПРЗ в срока по 
чл. 10 от ЗЦОРХВ.

(10) Документите за разрешаване и докладът 
за оценка на ПРЗ се представят за разглеж-
дане на Съвета по продукти за растителна 
защита (СПРЗ).

(11) За разглеждане на доклада за оценка 
на ПРЗ от СПРЗ длъжностни лица на БАБХ 
уведомяват заявителя за дължимата такса 
съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ. В 7-дневен 
срок от уведомлението заявителят представя 
в БАБХ документ за платена такса, когато 
плащането не е извършено по електронен път.

(12) Съветът по продукти за растителна 
защита прави предложения до изпълнител-
ния директор на БАБХ за разрешаване или 
отказ по реда на чл. 54 от Закона за защита 
на растенията (ЗЗР).

(13) В 14-дневен срок от получаване на 
предложението от СПРЗ изпълнителният 
директор на БАБХ със заповед разрешава 
пускането на пазара и употребата на ПРЗ и 
издава разрешение по образец или със запо-
вед отказва разрешаването на продукта при 
условията и по реда на чл. 55 – 69 от ЗЗР.

Чл. 6. Продуктите за растителна защита се 
разрешават за пускане на пазара и употреба, 
когато отговарят на изискванията на глава 
III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Чл. 7. (1) Продуктите за растителна защита 
се категоризират в професионална или непро-
фесионална категория на употреба съгласно 
чл. 80 от ЗЗР по следните критерии:

1. професионална категория на употреба 
са ПРЗ, които:

а) са класифицирани в съответствие с 
Рег ламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, за изме-
нение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО 
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353 от 31 декември 
2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) в 
някой от класовете и съответните категории 
на опасност:

аа) остра токсичност, категория на опас-
ност 1, 2 или 3;

бб) корозия на кожата, категория на опас-
ност 1;

вв) сериозно увреждане на очите, категория 
на опасност 1;

гг) респираторна или кожна сенсибилиза-
ция, категория на опасност 1А или 1В;

дд) мутагенност за зародишни клетки, 
категория на опасност 1А, 1В или 2;

ее) канцерогенност, категория на опасност 
1А, 1В или 2;
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жж) токсичност за репродукцията, катего-
рия на опасност 1А, 1В или 2;

зз) опасност при вдишване, категория на 
опасност 1;

ии) специфична токсичност за определени 
органи – еднократна експозиция, категория 
на опасност 1;

кк) специфична токсичност за определени 
органи – повтаряща се експозиция, категория 
на опасност 1;

лл) експлозиви от подкласове 1.1 – 1.5;
мм) корозивни за метали, категория на 

опасност 1;
б) при оценката на риска за оператора и/

или работника са показали, че опасността 
без използване на лични предпазни средства 
надвишава допустимите нива на експозиция 
на въздействие на активните вещества в със-
тава на продукта, посочени в заключението 
на Органа по чл. 12, параграф 4 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009;

в) притежават свойства, нарушаващи функ-
циите на ендокринната система;

г) съдържат вещество, считано за устойчиво, 
биокумулиращо и токсично (РВТ), съгласно 
т. 3.7 от Приложение II от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009;

2. непрофесионална категория на употреба 
са ПРЗ, които не отговарят на нито един от 
критериите по т. 1.

(2) Продуктите за растителна защита от 
професионална категория се категоризират в 
подкатегории по следните критерии:

1. в първа професионална категория на 
употреба са продукти, които се прилагат 
при фумигация и/или са класифицирани в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(CLP) в някой от класовете и съответните 
категории на опасност:

а) остра токсичност, категория на опасност 
1 и 2;

б) мутагенност за зародишни клетки, ка-
тегория на опасност 1;

в) канцерогенност, категория на опасност 1;
г) токсичност за репродукцията, категория 

на опасност 1;
д) експлозиви от подкласове 1.1 – 1.3;
2. във втора професионална категория на 

употреба са продукти, които не отговарят на 
нито един от критериите по т. 1.

Чл. 8. (1) Продуктите за растителна защита, 
заявени от различни лица, се разрешават с 
различни търговски наименования съгласно 
чл. 44, ал. 4 от ЗЗР.

(2) Вече използвано или заявено търговско 
наименование на ПРЗ може отново да бъде 
заявено при разрешаване на друг продукт 
на друго лице, включително и в 5-годишния 
срок по чл. 44, ал. 5 от ЗЗР, само в случаи-
те, когато се представя писмено съгласие 
или споразумение с предходния заявител/
притежателя на разрешението за пускане на 
пазара и употреба на ПРЗ.

Чл. 9. (1) Етикетът за пускане на пазара 
и/или употреба на ПРЗ съдържа съответна-
та информация, посочена в Регламент (ЕС) 
№ 547/2011 на Комисията от 8 юни 2011 г. за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 
на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на изискванията за етикетира-
не на продукти за растителна защита (ОВ, 
L 155 от 11 юни 2011 г.) и Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 (CLP).

(2) Информацията по ал. 1 трябва да е в 
съответствие с разрешението за пускане на 
пазара и употреба на ПРЗ.

Раздел II
Оценка на продуктите за растителна защита

Чл. 10. (1) Съответствието на ПРЗ с 
изискванията на раздел I се установява с 
извършване на оценка на продукта и на ак-
тивното вещество, включено в него.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва съгласно 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 2, ал. 1, 
т. 2 и 3 от ЗЦОРХВ от Центъра за оценка 
на риска по хранителната верига.

(3) Оценката по ал. 1 обхваща:
1. идентичност, еквивалентност, физични, 

химични и технически свойства и аналитични 
методи на активни вещества и ПРЗ;

2. токсикологични характеристики на 
активни вещества и ПРЗ;

3. остатъчни вещества от ПРЗ;
4. съществуване и поведение в околната 

среда на активни вещества и ПРЗ;
5. екотоксикологични характеристики на 

активни вещества и ПРЗ;
6. биологични характеристики на ПРЗ.

Раздел III
Разрешение за пускане на пазара и употреба 

на продукти за растителна защита

Чл. 11. Най-малко в 6-месечен срок преди 
подаване на заявление за разрешаване пус-
кането на пазара и употребата на ПРЗ, съ-
държащ одобрено активно вещество съгласно 
чл. 33 – 39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
лицата по чл. 5, ал. 1 подават в ЦУ на 
БАБХ и в ЦОРХВ уведомление по образец 
по електронен път на български език и/или 
английски език.

Чл. 12. (1) Лицата, които желаят да 
получат разрешение за пускане на пазара 
и употреба на ПРЗ, съдържащ одобрено 
активно вещество съгласно чл. 33 – 39 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, подават в ЦУ 
на БАБХ заявление по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на БАБХ, към 
което прилагат:

1. документите по чл. 33, параграфи 3 
и 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на два 
електронни носителя на български език и/
или английски език, като проектът на ети-
кет за пускане на пазара и употреба е на 
български език;
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2. писмо за достъп до доклади за изпит-
вания и изследвания по чл. 33, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато тези 
доклади не се представят, с официален пре-
вод на български език, на хартиен носител;

3. документите по чл. 34, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато ПРЗ е 
заявен като идентичен с разрешен ПРЗ по 
спецификация и съдържание на активни 
вещества, антидоти и синергисти, вид на 
формулация и съдържа същите или еквива-
лентни коформуланти;

4. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

(2) Продукт за растителна защита по ал. 1 
може да се заяви за разрешаване и когато съ-
държа все още неодобрено активно вещество, 
при условие че за това активно вещество е 
започната процедура на одобрение съгласно 
чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(3) В процедурата по разрешаване на ПРЗ 
Република България е държавата членка, раз-
глеждаща заявлението, или заинтересована 
държава членка по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009.

Чл. 13. (1) Когато Република България е 
държавата членка, разглеждаща заявлението, 
ЦОРХВ предава на БАБХ доклада за оценка 
на ПРЗ, като в срока за оценка съгласно 
чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗЦОРХВ:

1. изготвя проект на доклад за оценка 
на ПРЗ;

2. представя проекта на доклад за оценка 
на ПРЗ по т. 1 и таблица за коментари за 
период до 45 дни на:

а) останалите държави членки в Южната 
зона, а когато ПРЗ е заявен за употреба в 
култивационни съоръжения, при третиране 
след прибиране на реколтата, при третиране 
на празни складови помещения и при трети-
ране на семена – на всички държави членки;

б) заявителя, като в случаите, когато 
заявителят е представил писмо за достъп 
до данни, докладът не включва посочените 
изпитвания и изследвания;

3. отразява в проекта на доклад за оценка 
на ПРЗ получените по т. 2 коментари.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ 
издава разрешение или със заповед отказва 
разрешаването на продукта за растителна 
защита в срок до 12 месеца от получаване на 
заявлението. Заповедта за отказ се съобщава 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Когато заявеният ПРЗ съдържа все 
още неодобрено активно вещество, срокът за 
извършване на оценката по ал. 1 започва да 
тече от получаване и на проект на доклад за 
оценка по чл. 12, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009.

Чл. 14. (1) Когато Република България е 
заинтересована държава членка, ЦОРХВ при 
получаване на проект на доклад за оценка 

на ПРЗ, изготвен от компетентния орган на 
държавата членка, разглеждаща заявлението, 
може да представи на същия компетентен 
орган коментарите си по проекта на доклад 
във формата на таблица за коментари.

(2) След разрешаване на ПРЗ за пускане 
на пазара и употреба в държавата членка, 
разглеждаща заявлението, заявителят пред-
ставя в ЦУ на БАБХ копие от разрешението 
на продукта, заверено с „вярно с оригинала“, 
с официален превод на български език на 
два електронни и един хартиен носител.

(3) Изпълнителният директор на БАБХ 
издава разрешение или със заповед отказва 
в случаите по чл. 36, параграф 3 от Регла-
мент (ЕО) № 1107/2009 разрешаването на 
продукта за растителна защита в срок до 
120 дни от получаване на доклада за оценка 
и на копието на разрешението от държавата 
членка, разглеждаща заявлението. Заповедта 
за отказ се съобщава на заявителя и може 
да се обжалва по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Когато ПРЗ съдържа все още 
неодобрено активно вещество, докладът за 
оценка се представя на СПРЗ след одобря-
ване на активното вещество с регламент за 
одобрение по чл. 13, параграф 2, буква „а“ 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Чл. 16. Когато Република България е 
държава членка, разглеждаща заявлението, 
БАБХ предава на притежателя на разреше-
нието екземпляр от доклада за оценка на 
ПРЗ, с изключение на частите от доклада, 
за които заявителят е представил писмо за 
достъп, и таблицата за коментари.

Чл. 17. (1) За разрешаване пускането на 
пазара и употребата на ПРЗ, разрешен в 
друга държава членка (референтна държава 
членка), чрез взаимно признаване на разре-
шения съгласно чл. 40 – 42 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 притежателят на разрешението 
на ПРЗ подава в ЦУ на БАБХ заявление по 
образец, утвърден от изпълнителния дирек-
тор на БАБХ, към което прилага:

1. документите по чл. 42, параграф 1, букви 
„а“, „б“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
на два електронни носителя на български 
и/или на английски език; копието на разре-
шението е на хартиен носител с официален 
превод на български език;

2. проект на етикет за пускане на пазара и 
употреба на ПРЗ на два електронни носителя 
на български език;

3. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

(2) Когато заявителят не разполага с до-
кументите по чл. 42, параграф 1, буква „г“ 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009, БАБХ ги 
изисква от референтната държава членка по 
служебен път.
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(3) Когато ПРЗ по ал. 1 се заявява съгласно 
чл. 40, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, към заявлението се прилагат:

1. документите по чл. 33, параграфи 3 и 4 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на два електронни 
носителя на български и/или на английски 
език в следните области:

а) остатъчни вещества от ПРЗ, проведени 
в държава от зона Южна Европа и Среди-
земноморието;

б) съществуване и поведение в околната 
среда и екотоксикологични характеристики на 
активни вещества и ПРЗ, съдържащи изпитва-
ния, проведени в държава членка от Южната 
зона, и модели, приложими за същата зона;

в) биологични характеристики на ПРЗ, 
проведени в държава членка от Южната зона 
и/или Югоизточната зона, или

2. научна обосновка за съпоставимост на 
селскостопанските практики, фитосанитар-
ните и екологичните (включително клима-
тичните) условия в Република България и 
референтната държава членка, при които е 
изпитван заявеният ПРЗ, изготвена от научен 
колектив от хабилитирани лица.

(4) Документите по ал. 3 се представят на 
два електронни носителя на български и/или 
на английски език.

(5) Изпълнителният директор на БАБХ 
издава разрешение или със заповед отказва 
разрешаването на продукта за растителна 
защита в срок до 120 дни от датата на заяв-
лението. Заповедта за отказ се съобщава на 
заявителя и може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел IV
Особени случаи на разрешаване

Чл. 18. (1) За разрешаване пускането на 
пазара и употребата на ПРЗ с нисък риск съ-
гласно чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
заявителят подава в ЦУ на БАБХ заявление 
по образец, утвърден от изпълнителния ди-
ректор на БАБХ, към което прилага:

1. документите по чл. 33, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на два електронни 
носителя на български и/или на английски 
език, като проектът на етикет за пускане на 
пазара и употреба е на български език, освен 
в случаите по чл. 34, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, когато срокът за защита 
на данните на доклади за изпитвания и из-
следвания е изтекъл;

2. писмо за достъп до доклади за изпит-
вания и изследвания по чл. 33, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато тези 
доклади не се представят, с официален превод 
на български език на хартиен носител;

3. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

(2) За разрешаване пускането на пазара 
и употребата на ПРЗ, разрешен като ПРЗ с 
нисък риск в друга държава членка (рефе-

рентна) от Южната зона, заявителят подава в 
ЦУ на БАБХ заявление по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на БАБХ, към 
което прилага:

1. копие на разрешението от референтна-
та държава членка с официален превод на 
български език;

2. проект на етикет за пускане на пазара 
и употреба на ПРЗ на електронен носител на 
български език;

3. доклад за оценка от референтната държава 
членка, съдържащ информация за оценката 
и решението относно ПРЗ; когато заявителят 
не разполага с него, БАБХ го изисква от ре-
ферентната държава членка по служебен път.

(3) В случаите по ал. 2 документите не се 
изпращат в ЦОРХВ за изготвяне на оценка с 
доклад за оценка. Изпълнителният директор 
на БАБХ издава разрешение или със заповед 
отказва в случаите по чл. 36, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 разрешаването 
на продукта за растителна защита в срок до 
60 дни от подаването на заявлението. Запо-
ведта за отказ се съобщава на заявителя и 
може да се обжалва по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

(4) За разрешаване пускането на пазара 
и употребата на ПРЗ с нисък риск по ал. 2 
такси не се заплащат.

Чл. 19. (1) За разширяване на обхвата на 
издадено разрешение за пускане на пазара 
и употреба на ПРЗ за минимална употреба 
съгласно чл. 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 притежателят на разрешението 
подава в ЦУ на БАБХ заявление по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, 
към което прилага:

1. доклади за изпитвания и изследвания 
в област „остатъчни вещества от ПРЗ“, про-
ведени в държава от зона Южна Европа и 
Средиземноморието, когато минималната 
употреба се отнася за растения и растителни 
продукти, които могат да бъдат използвани за 
храни или фуражи, на два електронни носи-
теля на български и/или на английски език;

2. данни от опити за ефикасност в област 
„биологични характеристики на ПРЗ“, про-
ведени в държава членка от Южната зона и 
Югоизточната зона, ако такива са налични, 
на два електронни носителя на български и/
или на английски език;

3. писмо за достъп до докладите по т. 1 
и 2, когато докладите не се представят, с 
официален превод на български език на 
хартиен носител;

4. оценка на риска за оператора, работника 
и случайните лица за заявената минимална 
употреба на ПРЗ, при необходимост, на два 
електронни носителя на български и/или на 
английски език;

5. проект на етикет за пускане на пазара и 
употреба на ПРЗ на два електронни носителя 
на български език.
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(2) Минималните употреби по смисъла на 
чл. 51, параграф 2, буква „а“ от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 се определят съобразно 
заповед на министъра на земеделието, хра-
ните и горите.

(3) Документите по ал. 1 се прилагат 
в съответствие със заявената минимална 
употреба.

(4) Заявлението по ал. 1 може да се подаде 
и от официални или научни органи, участващи 
в селскостопански дейности, професионални 
селскостопански организации или професи-
онални потребители.

(5) В случая по ал. 4 изпълнителният 
директор на БАБХ или определено от него 
длъжностно лице писмено уведомява при-
тежателя на разрешението за пускане на 
пазара и употреба на ПРЗ и определя срок за 
представяне на документите по ал. 1, т. 1 – 5, 
ако са налични.

(6) За разширяване на обхвата на издадено 
разрешение за пускане на пазара и употреба 
на ПРЗ за минимална употреба чрез взаимно 
признаване на разрешения съгласно чл. 51, 
параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
към заявлението по ал. 1 се прилагат доку-
ментите по чл. 19.

(7) За разширяване на обхвата на издадено 
разрешение за пускане на пазара и употреба 
на ПРЗ за минимална употреба такси не се 
заплащат.

(8) Изпълнителният директор на БАБХ 
издава разрешение или със заповед отказва 
разрешаването на продукта за растителна 
защита в срок до 120 дни от подаване на 
заявлението. Заповедта за отказ се съобщава 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20. (1) За разрешаване пускането на 
пазара и употребата на ПРЗ за паралелна 
търговия съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 заявителят подава в ЦУ на 
БАБХ заявление по образец, утвърдено от 
изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Не се разрешава ПРЗ за паралелна 
търговия, ако ПРЗ в държавата членка по 
произход е разрешен за ограничена и кон-
тролирана употреба, за извършване на науч-
ноизследователска и развойна дейност или за 
паралелна търговия.

(3) В етикета за пускане на пазара и упот-
реба на продукта по ал. 1 се включва текстът 
„Продукт от паралелна търговия“.

(4) Изпълнителният директор на БАБХ 
издава разрешение или със заповед отказва 
разрешаването на продукта за растителна 
защита в срок до 45 дни от подаване на за-
явлението. Заповедта за отказ се съобщава 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) При разрешаване на ПРЗ за паралел-
на търговия БАБХ уведомява едновременно 
притежателя на разрешението за пускане на 
пазара и употреба на референтния продукт и 

притежателя на разрешението за пускане на 
пазара и употреба на продукта за паралелна 
търговия.

Чл. 21. (1) За разрешаване пускането на 
пазара за ограничена и контролирана употреба 
на ПРЗ съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 заявителят попълва нотификация 
в Системата за Управление на Заявленията за 
Продукти за Растителна Защита (PPPAMS) и 
подава в ЦУ на БАБХ заявление по образец, 
утвърдено от изпълнителния директор на 
БАБХ, към което прилага:

1. обосновка от официални или научни 
органи, участващи в селскостопански дей-
ности и/или професионални селскостопански 
организации за специалните обстоятелства 
за наличието на опасност за растенията и 
растителните продукти по смисъла на чл. 53, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 
обосновката се предоставя по администра-
тивно-териториални единици – области, на 
два електронни и един хартиен носител на 
български език;

2. копие на разрешението на ПРЗ, изда-
дено в държава членка, когато заявеният 
ПРЗ е разрешен в държава членка, заверено 
с „вярно с оригинала“, с официален превод 
на български език на два електронни и един 
хартиен носител;

3. заверено копие на етикета на ПРЗ, с 
който продуктът се пуска на пазара в държа-
ва членка, когато заявеният ПРЗ е разрешен 
в държава членка, с официален превод на 
български език на два електронни и един 
хартиен носител;

4. информационен лист за безопасност на 
ПРЗ в съответствие с чл. 31 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за 
създаване на Европейска агенция по хими-
кали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО 
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Коми-
сията, както и на Директива 76/769/ЕИО на 
Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, 
L 396, 30 декември 2006 г.), на два електронни 
носителя на български език;

5. декларация, че при заявената употреба не 
се надвишават максималните граници на ос-
татъчни вещества, определени в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. 
относно максимално допустимите граници 
на остатъчни вещества от пестициди във и 
върху храни или фуражи от растителен или 
животински произход (ОВ, L 70, 16 март  
2005 г.);

6. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.
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(2) Производството по издаване на разре-
шението по ал. 1 приключва в срок 45 дни от 
подаване на заявлението по ал. 2.

Чл. 22. При допустимост на заявлението 
по чл. 21:

1. Българската агенция по безопасност на 
храните събира данни относно опасността за 
растенията и растителните продукти и съот-
ветните ПРЗ, средства и методи, необходими 
за овладяването на опасността;

2. Центърът за оценка на риска по хра-
нителната верига извършва научна оценка 
на необходимостта от прилагането на ПРЗ в 
съответствие с чл. 3 и съгласно чл. 3, ал. 1 от 
ЗЦОРХВ в срок 15 дни от датата на постъпване 
в ЦОРХВ на цялостната документация за ПРЗ.

Чл. 23. Центърът за оценка на риска по 
хранителната верига предава на БАБХ науч-
ната оценка на ПРЗ в срока по чл. 22, ал. 2.

Чл. 24. В тридневен срок от представяне 
на предложението на СПРЗ изпълнителният 
директор на БАБХ със заповед разрешава 
пускането на пазара за ограничена и контроли-
рана употреба на ПРЗ или мотивирано отказва 
разрешаването на продукта за ограничена и 
контролирана употреба при условията и по 
реда на чл. 62, ал. 2 – 6 от ЗЗР.

Чл. 25. Употреба на ПРЗ при извършване 
на научноизследователска и/или развойна 
дейност съгласно чл. 54 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 се разрешава на площ на терито-
рията на страната не по-голяма от 25 декара. 
Заявителят подава в ЦУ на БАБХ заявление 
по образец, утвърдено от изпълнителния ди-
ректор на БАБХ, към което прилага:

1. документите по чл. 33, параграф 3, букви 
„а“ и „б“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
два електронни носителя на български и/или 
на английски език;

2. информационен лист за безопасност на 
ПРЗ в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 (REACH) на два електронни но-
сителя на български и/или на английски език;

3. информация за опита, серията от опити 
или програмата от опити, при която ще се 
употребява ПРЗ;

4. списък на лицата, с които научноиз-
следователската и/или развойната дейност 
се провежда в сътрудничество, включително 
техните имена и адреси;

5. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на 
БАБХ издава заповед за разрешаване или 
заповед за отказ за употреба на ПРЗ при 
извършване на научноизследователска и/или 
развойна дейност в срок до 120 дни от полу-
чаване на заявлението по чл. 25. Заповедта 
за отказ се съобщава на заявителя и може да 
се обжалва по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

(2) Заповедта за разрешение по ал. 1 се 
вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЗР.

Чл. 27. (1) Продукт за растителна защита, 
чиято употреба е разрешена при извършване 
на научноизследователска и/или развойна 
дейност, може да се внесе или въведе само 
от лицата, които притежават разрешение по 
чл. 26, ал. 1.

(2) При внос или въвеждане ПРЗ се при-
дружава от заповедта по чл. 26, ал. 1.

Чл. 28. (1) Третираните растения и расти-
телни продукти при извършването на науч-
ноизследователска и/или развойна дейност, 
които могат да бъдат използвани за храни или 
фуражи, се унищожават за сметка на лицата, 
които притежават разрешение по чл. 26, ал. 1, 
по разработена от тях методика, одобрена от 
изпълнителния директор на БАБХ.

(2) За унищожаването на растенията и 
растителните продукти се съставя протокол 
от лицата, които притежават разрешение по 
чл. 26, ал. 1, в присъствието на инспектор по 
растителна защита от съответната областна 
дирекция по безопасност на храните, копие 
от който се представя в ЦУ на БАБХ.

(3) След приключване на дейността по ал. 1 
останалите количества от ПРЗ се обезвреждат 
съгласно Закона за управление на отпадъците 
от и за сметка на лицата, които притежават 
разрешение по чл. 26, ал. 1.

Раздел V
Подновяване на разрешение за пускане на 
пазара и употреба на продукти за растителна 

защита

Чл. 29. Разрешението за пускане на пазара 
и употреба на ПРЗ, съдържащ одобрено актив-
но вещество, се подновява съгласно чл. 43 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 след подновяване 
на одобрението на активното вещество с ре-
гламент за подновяване по чл. 20, параграф 1, 
буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Чл. 30. (1) За подновяване на разрешение 
за пускане на пазара и употреба на ПРЗ в 
тримесечен срок от датата на подновява-
не на одобрението на активното вещество 
притежателят на разрешението подава в ЦУ 
на БАБХ заявление по образец, утвърдено 
от изпълнителния директор на БАБХ, към 
което прилага:

1. документите по чл. 43, параграф 2 от Рег-
ламент (ЕО) № 1107/2009 на два електрон ни 
носителя на български и/или на английски 
език;

2. проект на етикет за пускане на пазара 
и употреба на ПРЗ;

3. писмо за достъп до доклади за изпитвания 
и изследвания по т. 1, когато тези доклади не 
се представят, с официален превод на българ-
ски език на хартиен носител;

4. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

(2) В случай че притежателят на разрешение 
не е подал заявление за подновяване на ПРЗ 
съгласно чл. 43, параграф 1 и в срока по чл. 43, 
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параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
разрешението се прекратява съгласно срока 
по чл. 32, параграф 2 от същия регламент, 
като могат да бъдат определени гратисни 
периоди съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009.

(3) Когато ПРЗ по ал. 1 съдържа и активно 
вещество, одобрението на което изтича до 12 
месеца от подновяване на одобрението на ак-
тивното вещество по чл. 31, ал. 1, документите 
по ал. 1, т. 1 – 3 се прилагат в тримесечен срок 
от датата на подновяване на одобрението на 
последното активно вещество и заявлението 
се актуализира.

(4) В процедурата по подновяване на раз-
решението Република България е държавата 
членка, разглеждаща заявлението, или заин-
тересована държава членка по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Чл. 31. (1) Когато Република България е 
държавата членка, разглеждаща заявлението, 
ЦОРХВ:

1. изготвя проект на доклад за оценка на 
ПРЗ;

2. представя проекта на доклад за оценка 
на ПРЗ и таблица за коментари на:

а) останалите държави членки в Южната 
зона; когато ПРЗ е заявен за употреба в кул-
тивационни съоръжения, при третиране след 
прибиране на реколтата, при третиране на 
празни складови помещения и при третиране 
на семена, проектът на доклад за оценка се 
предоставя на всички държави членки;

б) притежателя на разрешението, с из-
ключение на частите от доклада, за които е 
представил писмо за достъп;

3. отразява в проекта на доклад за оценка 
на ПРЗ получените по т. 2 коментари.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ 
подновява разрешението или със заповед от-
казва подновяването на продукта за растителна 
защита в срок до 3 месеца от приключване 
на оценката. Заповедта за отказ се съобщава 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 32. (1) Когато Република България е 
заинтересована държава членка, при получа-
ване на проект на доклад за оценка на ПРЗ, 
изготвен от компетентния орган на държавата 
членка, разглеждаща заявлението, ЦОРХВ 
представя на същия компетентен орган ко-
ментарите си по проекта във формата на 
таблица за коментари.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ 
подновява разрешението или със заповед от-
казва подновяването на продукта за растителна 
защита в срок до 3 месеца от приключване 
на оценката. Заповедта за отказ се съобщава 
на заявителя и може да се обжалва по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 33. Когато Република България е дър-
жава членка, разглеждаща заявлението, БАБХ 
предава екземпляр от доклада за оценка на 
ПРЗ, с изключение на частите от доклада, 

за които заявителят е представил писмо за 
достъп, и таблицата за коментари на прите-
жателя на разрешението.

Раздел VI
Изменение, отнемане или прекратяване на 
разрешение за пускане на пазара и употреба 

на продукти за растителна защита

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на 
БАБХ или упълномощено от него длъжност-
но лице писмено уведомява притежателя на 
разрешението за пускане на пазара и упо-
треба на продукта, че започва процедура за 
изменение или отнемане на разрешението в 
случаите по чл. 44, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009.

(2) В уведомлението по ал. 1 изпълнител-
ният директор на БАБХ или упълномощено 
от него длъжностно лице определя на прите-
жателя на разрешението срок за представяне 
на допълнителна информация или възражения.

(3) При необходимост БАБХ възлага на 
ЦОРХВ да извърши оценка с доклад за оценка 
на ПРЗ.

Чл. 35. (1) Изменение на разрешение за 
пускане на пазара и употреба на ПРЗ се из-
вършва по реда на раздел III.

(2) Изменение на разрешение за пускане 
на пазара и употреба на ПРЗ съгласно чл. 45 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 може да се 
заяви при следните случаи включително, но 
без да се ограничава до:

1. незначителна промяна в състава на ПРЗ;
2. промяна в размера и/или материала на 

опаковката на ПРЗ;
3. условията на употреба на ПРЗ – фаза 

на развитие на култура и/или на вредител; 
доза и брой на приложение; карантинен срок;

4. класификацията на ПРЗ;
5. промяна на притежателя на разрешени-

ето за пускане на пазара и употреба на ПРЗ 
или на данни, свързани с притежателя на 
разрешението;

6. ново или допълнително търговско наи-
менование на ПРЗ;

7. производителя на ПРЗ и/или на актив-
ното вещество, включено в него.

(3) За изменение на разрешение за пуска-
не на пазара и употреба на ПРЗ, свързано с 
промените по ал. 2, т. 1 – 4, притежателят на 
разрешението подава в ЦУ на БАБХ заявле-
ние по образец, утвърдено от изпълнителния 
директор на БАБХ, към което прилага:

1. документите по чл. 33, параграфи 3 и 4 
от Регламент (ЕО) № 1107/2009, които се отна-
сят за заявената промяна, на два електронни 
носителя на български и/или на английски 
език, като проектът на етикет за пускане на 
пазара и употреба е на български език;

2. информационен лист за безопасност на 
ПРЗ в съответствие с чл. 31 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) на два електронни 
носителя на български език, отразяващ зая-
вената промяна, когато е приложимо;
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3. документ за платена такса съгласно 
чл. 3, ал. 4 от ЗБАБХ, когато плащането не 
е извършено по електронен път.

(4) За изменение на разрешение за пуска-
не на пазара и употреба на ПРЗ, свързано с 
промените по ал. 2, т. 5 – 7, притежателят на 
разрешението подава в ЦУ на БАБХ заявле-
ние по образец, утвърдено от изпълнителния 
директор на БАБХ, и мотивирано искане за 
промяната.

Чл. 36. Когато заявеното изменение на 
разрешението изисква оценка на ПРЗ и/или 
активното вещество, включено в него, ЦОРХВ 
извършва оценка с доклад за оценка на ПРЗ.

Чл. 37. В случаите на чл. 35, ал. 2, т. 2 – 4 
изпълнителният директор на БАБХ със заповед 
изменя разрешението за пускане на пазара и 
употреба на ПРЗ в срок до 120 дни от полу-
чаване на заявлението или прави мотивиран 
отказ. Отказът се съобщава на заявителя и 
може да се обжалва по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Чл. 38. В случаите на чл. 35, ал. 2, т. 5 – 7 
изпълнителният директор на БАБХ със заповед 
изменя разрешението за пускане на пазара и 
употреба на ПРЗ в срок до 60 дни от полу-
чаване на заявлението или прави мотивиран 
отказ. Отказът се съобщава на заявителя и 
може да се обжалва по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Чл. 39. (1) За прекратяване на разрешение 
за пускане на пазара и употреба на ПРЗ съг-
ласно чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
притежателят на разрешението подава мотиви-
рано искане за прекратяване в ЦУ на БАБХ.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ 
прекратява разрешението в 14-дневен срок от 
получаване на заявлението по ал. 1.

Чл. 40. В заповедта за отнемане, измене ние 
или прекратяване на разрешение за пускане 
на пазара и употреба на ПРЗ, съответно по 
чл. 44 и 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
и чл. 67 и 68 от ЗЗР, се определят гратисни 
периоди за обезвреждане, съхранение, пуска-
не на пазара и употреба съгласно чл. 46 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 69 от ЗЗР. 
Гратисните периоди се определят по предло-
жение на СПРЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Карантинен срок“ е времето в дни, 

което се изчаква за прибиране на реколтата 
след последното третиране с продукт за рас-
тителна защита.

2. „Одобрено активно вещество“ е активно 
вещество, одобрено или считано за одобрено 
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

3. „Официален превод“ е превод, извършен 
от лице от списъка на физическите лица, ко-
ито извършват преводи на документи и други 
книжа от български на чужд език и от чужд на 
български език на територията на Република 
България, поддържан от Министерството на 

външните работи или от лице, определено 
от ръководителите на дипломатическите или 
консулските представителства на Република 
България в чужбина.

4. „Референтен продукт“ е разрешен за пус-
кане на пазара и употреба ПРЗ в държавата 
членка на въвеждане по смисъла на чл. 52 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009.

5. „Южна зона“ е Зона В – Южна, съгласно 
Приложение I на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 45, ал. 1 от Закона за защита на растенията.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага 
на изпълнителния директор на Българската 
агенция по безопасност на храните и ди-
ректора на Центъра за оценка на риска по 
хранителната верига.

§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на 
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., 
установяваща процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите регла-
менти и правила относно услугите на инфор-
мационното общество (ОВ, L 241, 17.9.2015 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Десислава Танева

891

Наредба за изменение на Наредба № 61 от 
2006 г. за условията и реда за официална 
идентификация на животните, за които не 
са предвидени изисквания в регламент на 
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; 
изм. и доп., бр. 90 от 2013 г. и бр. 65 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „утвърден от 
директора на ОДБХ“ се заменят с „утвърден 
от изпълнителния директор на БАБХ“.

§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „11“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Животни, идентифицирани с марки по 

ал. 1, които се придвижват или транспортират 
като свине за клане, както и такива, предназ-
начени за доотглеждане в технологично свър-
зани обекти, могат да запазят първоначално 
поставените ушни марки, като във ветери-
нарномедицинското свидетелство се записват 
номерът на марката и броят на животните.“

Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 6 от 2013 г. за изисквания та 

към средствата за официална идентификация 
на животните и използването им, условията, 
реда и контрола по събиране, въвеждане, 
поддържане и използване на информацията 
в Интегрираната информационна система на 
Българската агенция по безопасност на храните 
(обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32 
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от 2014 г., бр. 42 от 2015 г. и бр. 5 от 2018 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 1, т. 5 думите „и на елек-
тронната ушна марка“ се заличават.

2. В чл. 8:
а) в т. 9 думите „стопанството, в което“ се 

заменят с „животновъдния обект, в който“;
б) в т. 11 думите „и електронната ушна“ 

се заличават.
3. В чл. 9:
а) в ал. 1, т. 2 думите „и с максимални 

размери – дължина 35 мм и ширина 30 мм 
за всяка част, като максималната квадратура 
е 10,5 кв. см“ се заличават;

б) в ал. 3 думите „и групова“ се заличават.
4. В чл. 19:
а) в т. 1 след думите „пчелни семейства“ 

се добавя „птици“;
б) създават се т. 8а и 8б:
„8а. пробовземачите, свързани с контрола 

на качеството на суровото мляко;
8б. резултати от анализи на проби в акре-

дитирани лаборатории.“
5. В чл. 21, ал. 7 след думите „дейността 

му“ се добавя „или липса на събития или 
извършени мероприятия в обекта в три по-
следователни години“.

6. В чл. 22, т. 6 след думите „ветеринарен 
лекар“ се добавя „пробовземач на мляко“.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Лозана Василева

1020

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 6 от 2018 г. за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по Наци-
онална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 
69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 

101 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 91 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „0,04 лв.“ се заменят с 
„0,07 лв. без ДДС“.

2. В ал. 2 в изречение първо накрая се до-
бавя „налична в склада/помещението преди 
подаване на заявлението по чл. 92, ал. 2 и 
проверката на място по чл. 92, ал. 8.“

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „периода за прием по 
мярката“ се заличават, а след думите „бюджет 
по мярката“ се добавя „за съответния прием“.

2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. легализиран превод на свидетелство 

за съдимост, когато то подлежи на издаване 
от чуждестранен орган; когато в съответната 
чужда държава свидетелство за съдимост или 
еквивалентен документ не се издава, следва да 
се предостави декларация съгласно законода-
телството на държавата, в която е установено.“

3. В ал. 7 се създава изречение второ: „В 
случай че не може да се направи служебна 
проверка за обстоятелствата по чл. 90, ал. 4, 
ДФЗ уведомява писмено кандидата, който 
в срок до 10 работни дни от получаване на 
уведомлението следва да представи оригинал 
на свидетелство за съдимост.“

4. В ал. 8 накрая се добавя „и наличието 
на заявените партиди вино в склада/поме-
щението.“

5. Създават се ал. 10а и 10б:
„(10а) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или 

непълноти, за отстраняването на които е 
необходимо становище на други органи или 
институции – със срока за получаване на от-
говора или становището от съответния орган 
или институция;

2. са постъпили документи и/или инфор-
мация, които създават съмнения за нередност 
и/или измама – със заповед на изпълнителния 
директор на ДФЗ;

3. е постъпил сигнал от съответната про-
куратура или разследващи органи при уста-
новени съмнения за наличие на престъпни 
обстоятелства – до постановяване на влязъл 
в сила акт на компетентния орган;

4. са констатирани нередовности и/или 
непълноти, за отстраняването на които е из-
пратено уведомително писмо – със срока за 
получаване на отговор от кандидата.

(10б) В случаите по ал. 10а, т. 1, 2 и 3 ДФЗ 
уведомява кандидата за удължаването на срока 
и за съответното основание за удължаване.“

6. В ал. 11, т. 1 след думите „по ал. 9“ се 
добавя „и ал. 10а, т. 4“.

7. Създава се ал. 11а:
„(11а) Заявлението за предоставяне на 

финансова помощ получава частичен отказ, 
когато при проверката на място по ал. 8 се 
установи, че част от заявените партиди не 
са налични в склада/помещението или не 
отговарят на изискванията по тази глава. В 
тези случаи заявлението за предоставяне на 
финансова помощ получава одобрение само 
за наличните в склада/помещението партиди 
вино, които отговарят на изискванията.“

§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че при проверката на място 

по ал. 1 се установи неспазване на договоре-
ните задължения, изпълнителният директор 
на ДФЗ издава заповед за пълен или частичен 
отказ за изплащане на финансовата помощ в 
срок от 15 работни дни от извършването на 
проверката на място. Заповедта се съобщава 
и подлежи на обжалване по реда на АПК.“

2. В ал. 3 след думите „надхвърля бюджета“ 
се добавя „за съответния прием“.

3. Създават се ал. 4 – 11:
„(4) В случай че не бъдат осигурени средства 

по реда на ал. 3 и заявеният бюджет надхвър-
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ля бюджета за съответния прием, определен 
със заповед на изпълнителния директор на 
ДФЗ по чл. 92, ал. 1, същият се разпределя 
пропорционално между всички кандидати.

(5) Финансовата помощ може да бъде из-
платена авансово, при условие че със заявле-
нието за кандидатстване е заявено авансово 
плащане. Размерът на авансовата помощ е 
100 на 100 от договорената финансова помощ. 

(6) Заявление за авансово плащане се подава 
в ЦУ на ДФЗ до 1 месец от подписване на 
договора по чл. 92, ал. 13. Към заявлението 
за авансово плащане кандидатът прилага:

1. банкова гаранция в размер на 110 на сто 
от исканата за авансово плащане сума със 
срок на валидност не по-малко от 4 месеца 
след изтичане на срока за съхранение;

2. заверен препис на нотариално заверено 
пълномощно, когато заявлението се подава 
от упълномощено лице.

(7) При приемане на заявлението се про-
верява самоличността и представителната 
власт на заявителя.

(8) След подаване на заявлението за аван-
сово плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка 
на наличието и съответствието на документите 
по ал. 6, както и за наличието на изискуеми 
и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако 
е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията. 

(9) При установяване на нередовност и/
или непълнота на документите по ал. 6 ДФЗ 
писмено уведомява ползвателя на финансова 
помощ, който в срок до 10 работни дни от 
получаване на уведомителното писмо трябва 
да отстрани нередовностите и/или непълно-
тите и да предостави изисканите документи 
и/или писмени обяснения. В случай че не 
бъдат отстранени нередовностите и/или не-
пълнотите в посочения срок, заявлението за 
авансово плащане се отхвърля със заповед на 
изпълнителния директор на ДФЗ.

(10) В срок до 30 работни дни от подаване 
на заявлението за авансово плащане изпъл-
нителният директор на ДФЗ със заповед:

1. одобрява изплащането на авансово зая-
вената сума и писмено уведомява ползвателя; 

2. мотивирано отказва изплащането на 
авансово заявената сума; заповедта се съобща-
ва и подлежи на обжалване по реда на АПК.

(11) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или 

непълноти, за отстраняването на които е 
необходимо становище на други органи или 
институции – със срока за получаване на от-
говора или становището от съответния орган 
или институция;

2. са постъпили документи и/или инфор-
мация, които създават съмнения за нередност 
и/или измама – със заповед на изпълни-
телния директор на ДФЗ;

3. е постъпил сигнал от съответната про-
куратура или разследващи органи при уста-

новени съмнения за наличие на престъпни 
обстоятелства – до постановяване на влязъл 
в сила акт на компетентния орган.“

§ 4. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление за“ се 

добавя „окончателно“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „заявлението 

за“ се добавя „окончателно“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Заявление за окончателно плащане се 

подава и от заявителите, получили финансо-
вата помощ авансово.“

§ 5. В чл. 95 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думите „Заявлението за изпла-
щане на цялата финансова помощ“ се заменят 
със „Заявлението за окончателно плащане“.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението за окончателно плащане, 

подадено от кандидати, които не са получи-
ли финансовата помощ авансово, получава 
частичен отказ за партидите вино, за които 
се установи неспазване на изискванията на 
чл. 91, ал. 3 и чл. 92, ал. 4.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Заповедта по чл. 92, ал. 1 за 2021 г. 

се публикува на интернет страницата на ДФЗ 
в срок до 3 работни дни от обнародването на 
наредбата в „Държавен вестник“.

(2) Периодът за прием на заявления по 
чл. 92, ал. 2 за 2021 г. е 1 – 12 март 2021 г.

(3) В случай на наличен бюджет след 
приема по ал. 2 през 2021 г. може да бъде 
проведен втори прием на заявления по 
чл. 92, ал. 2 в периода 1 – 11 юни 2021 г., 
като заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува 
на интернет страницата на ДФЗ най-късно 
на 29 май 2021 г.

(4) При провеждане на втори прием по ал. 3 
не се предоставя финансово подпомагане за 
партиди вино за срок на съхранение, за който 
срок същите партиди са били одобрени за 
подпомагане по подадено заявление по чл. 92, 
ал. 2 през същата година на кандидатстване.

§ 7. (1) Мярка „Кризисно съхранение на 
вино“ се прилага през финансовата 2021 г. на 
основание Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 
на Комисията от 28 януари 2021 г. за изме-
нение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 
относно временни извънредни мерки за деро-
гация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета с цел преодоляване на смущенията 
на пазара в сектора на плодовете и зеленчу-
ците и лозаро-винарския сектор, породени 
от пандемията от COVID-19 и свързаните с 
нея мерки (OB, L 31, 29.01.2021 г.).

(2) Финансовата помощ по чл. 91 се 
предоставя за складирана партида вино с 
период на складиране между 16 октомври 
2020 г. и 20 септември 2021 г. включително 
и се изплаща до 15 октомври 2021 г. Когато 
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кандидатът е заявил авансово изплащане на 
помощта, периодът на складиране може да 
бъде до 31 декември 2021 г.

(3) В случай че кандидат е заявил авансово 
плащане със заявлението за кандидатстване, 
но не подаде заявление за авансово плащане 
в срока по чл. 93, ал. 5, същият има право на 
финансова помощ за период на съхранение 
до 20 септември 2021 г.

§ 8. За финансовата 2021 година по мярка 
„Събиране на реколтата на зелено“:

1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите 

за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на 

ДФЗ най-късно до 13 май 2021 г. документите 
по букви „а“ и „б“;

2. максималният размер на финансовата 
помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от су-
мата на преките разходи за операциите по 
отстраняване на гроздовете и на загубата 
на приходи, произтичаща от прилагането 
на мярката;

3. не се прилага чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в 

ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е 9 април 2021 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпъл-

нителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 
е не по-късно от 10 май 2021 г.;

7. срокът за подаване на заявления в 
ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 – 28 май  
2021 г.;

8. срокът за извършване на операциите 
по ръчно отстраняване на гроздовете е до 
28 юли 2021 г.;

9. се допуска прилагане на мярката за 
отделни парцели в стопанството; 

10. преките разходи за операциите по 
отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 
се възстановяват на база фиксирана цена 
1155,48 лв./ха;

11. не се прилагат чл. 85, ал. 3 и 4; в слу-
чай че заявената финансова помощ от всички 
кандидати надхвърля бюджета, определен със 
заповед на изпълнителния директор съглас-
но т. 1, буква „б“, необходимите средства за 
подпомагане на всички кандидати се оси-
гуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за 
преразпределяне между мерките на бюджета 
по Националната програма; допълнителният 
бюджет по мярката се определя със заповед 
на изпълнителния директор на ДФЗ. 

§ 9. За финансовата 2021 година по мярка 
„Застраховане на реколтата“:

1. не се прилага чл. 74, ал. 9; в случай 
че заявената финансова помощ от всички 
кандидати надхвърля бюджета, определен 
със заповед на изпълнителния директор съ-
гласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства 
за подпомагане на всички кандидати се оси-
гуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за 

преразпределяне между мерките на бюджета 
по Националната програма; допълнителният 
бюджет по мярката се определя със заповед 
на изпълнителния директор на ДФЗ;

2. за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3 се считат и 
„загуби, причинени от пандемии при хората“;

 3. финансовото подпомагане по чл. 68, 
ал. 3, т. 2 и 3 е 70 на сто от разходите за 
застрахователни премии, заплатени от произ-
водителите за застрахователни полици.

§ 10. За дейности по договори, сключени 
между 16 октомври 2020 г. и 15 октомври 
2021 г.: 

1. максималният размер на финансовата по-
мощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите 
за изпълнение на всяка конкретно определена 
дейност на база определени пределни цени по 
приложение № 1 и технологична карта към 
инвестиционния проект, сравнени с офертите 
по чл. 12, ал. 2, т. 7;

2. максималният размер на финансовата 
помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 
70 на сто и до 10 на сто от стойността на 
допустимите разходи;

3. участието на кандидата във финансира-
нето по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 
30 на сто и минимум 20 на сто;

4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е 
до 70 на сто;

5. максималният размер на финансовата 
помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто, 
35 на сто и 25 на сто;

6. максималният размер на финансовата 
помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на 
сто и до 10 на сто от допустимите разходи;

7. участието на кандидата във финансира-
нето по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 
30 на сто и минимум 20 на сто;

8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е 
до 70 на сто.

§ 11. За финансовата 2021 година, кога-
то невъзможността за изпълнение на опе-
рациите/действията върху цялата заяве-
на площ е в резултат на пандемията от  
COVID-19:

1. за мярка „Преструктуриране и конвер-
сия на лозя“ не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2; 
заявлението за окончателно плащане следва 
да бъде подадено до 15 октомври 2021 г. и да 
бъде придружено с доказателства;

 2. за мярка „Преструктуриране и конверсия 
на лозя“ и мярка „Събиране на реколтата на 
зелено“ не се прилагат съответно чл. 21, ал. 1 
и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се 
изчислява въз основа на установената при 
проверките на място площ преди оконча-
телно плащане.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“. 

За министър: 
Лозана Василева

1047
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1015 
от 17 декември 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното раз-
нообразие и т. 2 от Решение № 802 от 4.12.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), 
изменено с решения на Министерския съвет № 52 
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Реше-
ние на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на 
териториите от значение за Общността в Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда 
Камчия“ в землищата на с. Билка, с. Вишна, 
с. Дропла, с. Дъскотна, с. Каравельово, с. Листец, 
с. Люляково, с. Планиница, с. Рупча, с. Скалак, 
с. Соколец, с. Струя, с. Трънак, община Руен, 
област Бургас, с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия, 
с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, 
област Бургас, с обща площ 24 606,976 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ са:

2.1. следните типове природни местообитания 
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храсто-
ви съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи);

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa 
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae);

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори;

2.2. местообитанията на следните видове по 
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis 
lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра 
(Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Голям 
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък 
подковонос (Rhinolophus hipposideros);

2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe 
sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. риби – Европейска горчивка (Rhodeus 
amarus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), При-
морска мряна (Barbus bergi), Черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis);

2.2.4. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръм-
бар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия 
(Rosalia alpina), Ценагрион (Ручейно пъстриче) 
(Coenagrion ornatum), Обикновен паракалоптенус 
(Paracaloptenus caloptenoides), Вертиго (Дезмолинов 

спираловиден охлюв) (Vertigo moulinsiana), Вертиго 
(Тесноустен спираловиден охлюв) (Vertigo angustior), 
Бисерна мида (Unio crassus).

2 .2 .5. растения – Обикновена пърчовка 
(Himantoglossum caprinum).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, 
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, 
техните популации и разпространение в грани-
ците на зоната, за постигане и поддържане на 
благоприятното им природозащитно състояние 
в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите 
на природни местообитания с кодове 6210 (*важ-
ни местообитания на орхидеи), 91E0 * и 91M0;

3.3. подобряване на местообитанията на ви-
довете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

3.4. при необходимост подобряване на състо-
янието или възстановяване на типове природни 
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания 
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп-
ределени съобразно важността на защитената 
зона за постигане и поддържане на благопри-
ятното природозащитно състояние на типовете 
природни местообитания и видовете по т. 2 в 
Континенталния биогеографски регион, както и 
за свързаността и целостта на мрежата от защи-
тени зони в страната, като част от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Те определят 
и приоритетите при планиране и прилагане на 
мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона 
са типовете природни местообитания и видът по 
т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и 
2 от ЗБР, както и типовете природни местооби-
тания и видовете, за които са определени цели 
за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точ-
ките, определящи границата на защитена зона 
BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“, е посочен 
в приложението, неразделна част от настоящата 
заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки 
за защитената зона, както и картен материал 
с границите є са налични и се съхраняват в 
Министерството на околната среда и водите, 
РИОСВ – Бургас, и на интернет страницата на 
Информационната система за защитените зони 
от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре-

возни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и 

бъгита извън съществуващите пътища в неур-
банизирани територии; забраната не се прилага 
за определени на основание на нормативен акт 
трасета за движение на изброените моторни пре-
возни средства, както и при бедствия, извънредни 
ситуации и за провеждане на противопожарни, 
аварийни, контролни и спасителни дейности;
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8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми 
ивици на реки, промени в хидроморфологичния 
режим чрез отводняване, изземване на наносни 
отложения, коригиране, преграждане с диги на 
реки, с изключение на такива: в урбанизирани 
територии; в случаи на опасност от наводнения, 
които могат да доведат до риск за живота и здра-
вето на хората или настъпване на материални 
щети; при бедствия и аварии; за подобряване 
на състоянието на природните местообитания и 
местообитанията на видовете по т. 2;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, 
разораване, залесяване и превръщане в трайни 
насаждения на ливади, пасища и мери при полз-
ването на земеделските земи като такива;

8.5. разораване и залесяване на поляни, голини 
и други незалесени горски територии в границите 
на природно местообитание с код 6210 (* важни 
местообитания на орхидеи) освен в случаите на 
доказана необходимост от защита срещу ерозия 
и порои;

8.6. премахване на характеристики на ландшаф-
та (синори, жизнени единични и групи дървета, 
традиционни ивици заети с храстово-дървесна 
растителност сред обработваеми земи, защитни 
горски пояси, каменни огради и живи плетове) 
при ползването на земеделските земи като такива 
освен в случаите на премахване на инвазивни 
чужди видове дървета и храсти;

8.7. търсене и проучване на общоразпростра-
нени полезни изкопаеми (строителни и скално-
облицовъчни материали), разкриване на нови и 
разширяване на концесионните площи за добив 
на общоразпространени полезни изкопаеми 
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в 
териториите, заети от природните местообитания 
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в 
които към датата на обнародване на заповедта 
в „Държавен вестник“ има започната процедура 
за предоставяне на разрешения за търсене и/или 
проучване, и/или за предоставяне на концесия 
за добив по Закона за подземните богатства и по 
Закона за концесиите, или е започнала процедура 
за съгласуването им по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране 
на търговско откритие;

8.8. употреба на торове, подобрители на поч-
вата, биологично активни вещества, хранителни 
субстрати и продукти за растителна защита, 
които не отговарят на изискванията на Закона 
за защита на растенията;

8.9. употреба на минерални торове в ливади, 
пасища, мери, изоставени орни земи и горски 
територии, както и на продукти за растителна 
защита и биоциди от професионална категория на 
употреба в тези територии освен при каламитет, 
епифитотия, епизоотия или епидемия;

8.10. използване на органични утайки от 
промишлени и други води и битови отпадъци за 
внасяне в земеделските земи без разрешение от 
специализираните органи на Министерството на 
земеделието, храните и горите и когато концентра-
цията на тежки метали, металоиди и устойчиви 
органични замърсители в утайките превишава 
фоновите концентрации съгласно приложение 

№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 
допустимо съдържание на вредни вещества в 
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които 
съдържат вредни вещества и отпадъци над до-
пустимите норми;

8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни 
ивици и площи със суха и влаголюбива расти-
телност;

8.13. добив на дървесина и биомаса в горите 
във фаза на старост освен в случаи на уврежда-
не на повече от 50 % от площта на съответната 
гора във фаза на старост вследствие на природни 
бедствия и каламитети. В горите във фаза на 
старост, през които преминават съществуващи 
горски пътища и други инфраструктурни обекти, 
при доказана необходимост се допуска сеч на 
единични сухи, повредени, застрашаващи или 
пречещи на безопасното движение на хора и пътни 
превозни средства дървета или на нормалното 
функциониране на инфраструктурните обекти;

8.14. паша на домашни животни в горските 
територии, които са обособени за гори във фаза 
на старост;

8.15. извеждане на сечи в природно место-
обитание с код 91E0 *, с изключение за нуждите 
на съоръжения (елементи) на техническата ин-
фраструктура, за предотвратяване на опасности, 
застрашаващи живота и здравето на хората, при 
бедствия и аварии или за поддържане/подобряване 
на природните местообитания и местообитанията 
на видовете по т. 2.

9. Горските типове природни местообитания 
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпо-
редбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и 
за тях е задължително прилагането на „Система 
от режими и мерки за стопанисване на горските 
типове местообитания от приложение № 1 от 
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена 
от изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване 
на защитената зона са определени или могат да 
се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските 

планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление 
на водите;

10.4. националния план за действие за енер-
гията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегичес-

ки документи.
11. В границите на защитената зона се пре-

поръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които 

не са включени в сеитбооборот пет или повече 
години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване 
на обработваеми земи, които не са включени в 
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, 
„пасище“ или „мера“;



СТР.  162  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

Приложение  
към т. 6 от Заповед № РД-1015/17.12.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000137 „Река 
Дол на Луда Камчия“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1 516341,071 4748463,203 1948 499238,234 4744390,304 3895 501600,767 4743396,580 5842 514303,475 4746979,144

2 516341,342 4748459,116 1949 499261,666 4744397,248 3896 501608,504 4743382,521 5843 514308,067 4746964,418

3 516339,149 4748450,195 1950 499260,622 4744404,168 3897 501620,658 4743380,388 5844 514312,216 4746943,697

4 516333,701 4748443,228 1951 499258,932 4744415,293 3898 501642,882 4743376,487 5845 514304,208 4746955,748

5 516316,268 4748421,001 1952 499273,820 4744466,556 3899 501663,273 4743375,585 5846 514294,896 4746953,817

6 516313,480 4748407,218 1953 499304,649 4744461,211 3900 501674,585 4743375,078 5847 514294,684 4746924,228

7 516313,154 4748396,535 1954 499313,767 4744460,060 3901 501694,580 4743382,830 5848 514297,722 4746915,812

8 516317,669 4748382,198 1955 499321,952 4744461,494 3902 501722,630 4743394,562 5849 514312,315 4746915,707

9 516320,615 4748348,501 1956 499324,081 4744461,790 3903 501748,800 4743399,630 5850 514323,149 4746921,027

10 516322,053 4748339,803 1957 499332,827 4744463,095 3904 501791,944 4743405,572 5851 514320,512 4746929,443

11 516322,116 4748330,556 1958 499334,333 4744463,316 3905 501816,095 4743408,851 5852 514334,375 4746924,945

12 516319,141 4748325,269 1959 499350,148 4744465,671 3906 501830,700 4743410,840 5853 514355,760 4746924,292

13 516312,245 4748322,940 1960 499361,843 4744467,406 3907 501858,096 4743413,243 5854 514372,741 4746922,469

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и 
опазване на съществуващите постоянни пасища, 
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от раз-
пространението на нежелана растителност – ру-
дерални и инвазивни чужди видове, съгласно 
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат 
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти 
за изпълнение на Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския пар-
ламент и на Съвета), и публикуван на интернет 
страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на зат-
ревени площи като такива с висока природна 
стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене 
от центъра към периферията или от единия край 
на площта към другия с ниска скорост, като 
окосената трева се изсушава и събира на купове 
или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на живо-
тинските единици на цялата пасищна площ на 
стопанството, на която се извършва пашата, от 
0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-
дървесна растителност сред обработваеми земи, 
на каменни купчини и малки водни площи след 
предварително съгласуване с РИОСВ – Бургас;

11.6. подмяна на инвазивните чужди видове 
дървета и храсти с местни видове след премахва-
нето им от характеристики на ландшафта (синори, 
жизнени единични и групи дървета, традиционни 
ивици заети с храстово-дървесна растителност 
сред обработваеми земи, защитни горски пояси 
и живи плетове);

11.7. провеждане на противопожарни дейности 
с цел намаляване на риска от пожари;

11.8. прилагане на разновъзрастни лесовъдски 
системи в природно местообитание с код 91М0 
за превръщане на издънковите насаждения в 
семенни;

11.9. запазване и където е уместно възстановя-
ване на типовоспецифичните хидроморфологични 
условия в природно местообитание с код 91E0 *;

11.10. насърчаване на устойчивото управление 
на горите чрез запазване на биотопните дървета 
и на достатъчно количество мъртва дървесина в 
горските екосистеми, избягване на залесяването 
с неместни дървесни видове и произходи и съоб-
разяване на интензивността на дърводобива с 
растежния потенциал на дървостоите и предназ-
начението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност и 
употребата на биоциди, хормони и препарати за 
растителна защита;

11.11. поддържане на поне 10 % от общата 
площ на горските типове природни местооби-
тания по т. 2.1 в защитената зона като гори във 
фаза на старост.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгла-
суване/одобрение: планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, които не са непо-
средствено свързани или необходими за управле-
нието на защитените зони и които поотделно или 
във взаимодействие с други планове, програми, 
проекти или инвестиционни предложения могат 
да окажат значително отрицателно въздействие 
върху защитените зони, се подлагат на оценка 
за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на съответната защитена зона съгласно 
чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия 
закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и 
ограниченията на дейности, наложени по силата 
на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията 
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно ад-
министративнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда 
Камчия“ да се впише в регистрите на защите-
ните зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Бургас, 
съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването є в 
„Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е 
окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: 
Н. Кънчев
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№ X Y № X Y № X Y № X Y

14 516309,980 4748329,023 1961 499363,980 4744467,726 3908 501897,650 4743429,092 5855 514391,305 4746918,636

15 516311,172 4748337,761 1962 499373,538 4744469,149 3909 501925,176 4743433,291 5856 514406,375 4746915,231

16 516309,177 4748343,873 1963 499385,575 4744478,262 3910 501971,625 4743438,345 5857 514422,067 4746915,020

17 516298,522 4748328,706 1964 499388,248 4744480,289 3911 501987,466 4743436,069 5858 514432,282 4746917,644

18 516293,031 4748303,067 1965 499395,666 4744485,905 3912 501997,163 4743434,672 5859 514438,368 4746916,101

19 516287,587 4748295,348 1966 499404,771 4744489,152 3913 502026,418 4743418,139 5860 514454,610 4746908,987

20 516274,635 4748283,155 1967 499407,872 4744490,261 3914 502052,876 4743402,414 5861 514478,950 4746901,815

21 516271,196 4748279,073 1968 499420,552 4744494,776 3915 502073,619 4743385,873 5862 514498,742 4746901,674

22 516268,604 4748273,042 1969 499421,404 4744493,701 3916 502079,341 4743384,152 5863 514519,357 4746905,122

23 516266,473 4748265,732 1970 499450,545 4744456,685 3917 502105,990 4743376,124 5864 514537,114 4746914,091

24 516265,151 4748259,923 1971 499453,918 4744455,638 3918 502109,665 4743375,018 5865 514553,880 4746924,266

25 516260,076 4748247,755 1972 499456,645 4744454,782 3919 502131,654 4743373,093 5866 514562,094 4746926,407

26 516259,581 4748244,079 1973 499467,112 4744451,521 3920 502131,704 4743373,093 5867 514586,782 4746926,030

27 516259,631 4748241,530 1974 499484,879 4744445,991 3921 502157,082 4743372,660 5868 514595,967 4746924,264

28 516259,084 4748240,524 1975 499487,475 4744445,182 3922 502167,387 4743372,485 5869 514615,755 4746924,123

29 516242,225 4748236,977 1976 499492,076 4744443,743 3923 502192,162 4743379,139 5870 514633,461 4746925,695

30 516238,091 4748236,077 1977 499497,452 4744444,846 3924 502229,203 4743397,070 5871 514673,530 4746937,602

31 516230,749 4748257,741 1978 499535,516 4744452,629 3925 502254,254 4743412,788 5872 514698,378 4746945,622

32 516229,528 4748261,689 1979 499538,193 4744453,182 3926 502276,465 4743433,924 5873 514733,046 4746956,967

33 516228,433 4748265,135 1980 499548,658 4744455,323 3927 502297,961 4743443,454 5874 514736,852 4746957,937

34 516228,354 4748272,504 1981 499563,907 4744458,446 3928 502298,739 4743443,839 5875 514752,929 4746969,519

35 516228,227 4748280,750 1982 499570,621 4744459,820 3929 502318,308 4743453,561 5876 514775,098 4746980,356

36 516237,717 4748304,922 1983 499578,038 4744495,104 3930 502325,154 4743468,234 5877 514795,962 4746990,604

37 516244,713 4748322,865 1984 499577,609 4744645,102 3931 502344,894 4743475,649 5878 514813,016 4746998,876

38 516249,526 4748340,264 1985 499576,625 4744645,359 3932 502354,653 4743487,779 5879 514816,820 4746999,847

39 516253,770 4748357,726 1986 499575,174 4744645,736 3933 502358,616 4743490,829 5880 514831,693 4747010,737

40 516264,301 4748387,889 1987 499563,369 4744645,611 3934 502371,690 4743500,893 5881 514845,160 4747020,636

41 516270,197 4748418,204 1988 499548,115 4744645,446 3935 502379,108 4743506,604 5882 514861,392 4747039,911

42 516279,795 4748440,447 1989 499537,643 4744645,334 3936 502382,528 4743508,391 5883 514873,605 4747056,617

43 516285,505 4748452,270 1990 499534,961 4744645,307 3937 502406,475 4743520,845 5884 514881,482 4747067,356

44 516291,837 4748463,850 1991 499515,805 4744645,102 3938 502430,297 4743538,879 5885 514902,628 4747102,990

45 516292,126 4748464,603 1992 499512,633 4744644,430 3939 502454,903 4743552,305 5886 514911,754 4747120,917

46 516297,368 4748478,305 1993 499504,197 4744644,984 3940 502463,546 4743557,014 5887 514913,355 4747149,194

47 516304,141 4748498,559 1994 499496,878 4744644,904 3941 502478,004 4743557,917 5888 514913,473 4747165,688

48 516307,990 4748512,467 1995 499491,266 4744644,841 3942 502496,829 4743559,091 5889 514915,412 4747170,872

49 516299,068 4748496,596 1996 499486,900 4744644,804 3943 502497,333 4743559,122 5890 514919,246 4747176,041

50 516289,657 4748483,420 1997 499484,308 4744644,782 3944 502533,831 4743550,478 5891 514944,356 4747178,759

51 516276,808 4748464,404 1998 499466,560 4744644,628 3945 502539,108 4743549,155 5892 514956,760 4747180,071

52 516275,454 4748462,399 1999 499465,773 4744647,628 3946 502559,393 4743544,063 5893 514955,759 4747188,256

53 516261,453 4748443,577 2000 499466,110 4744650,660 3947 502577,319 4743542,864 5894 514955,721 4747188,275

54 516243,628 4748423,831 2001 499466,228 4744651,724 3948 502586,899 4743542,226 5895 514942,763 4747193,767

55 516225,612 4748403,850 2002 499477,393 4744669,376 3949 502613,450 4743540,104 5896 514934,694 4747253,099

56 516222,915 4748401,491 2003 499500,253 4744681,506 3950 502617,317 4743539,796 5897 514930,761 4747289,716

57 516210,271 4748390,335 2004 499513,286 4744686,640 3951 502625,944 4743539,103 5898 514917,965 4747345,384

58 516190,652 4748372,863 2005 499525,046 4744691,272 3952 502648,462 4743535,428 5899 514907,410 4747351,258

59 516176,496 4748367,148 2006 499517,397 4744689,915 3953 502649,141 4743535,318 5900 514892,079 4747359,665

60 516141,098 4748352,788 2007 499510,151 4744688,626 3954 502651,047 4743535,188 5901 514870,570 4747371,415

61 516092,084 4748339,836 2008 499496,713 4744693,677 3955 502662,173 4743534,405 5902 514858,497 4747388,393

62 516072,298 4748336,537 2009 499474,287 4744702,106 3956 502681,776 4743533,033 5903 514854,874 4747413,012

63 516015,964 4748326,947 2010 499469,421 4744707,919 3957 502685,795 4743532,751 5904 514861,655 4747438,352

64 515936,493 4748318,521 2011 499452,689 4744727,895 3958 502718,295 4743533,473 5905 514857,085 4747456,277

65 515914,794 4748316,238 2012 499424,003 4744762,139 3959 502737,653 4743534,151 5906 514839,355 4747478,996
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66 515911,241 4748316,703 2013 499404,946 4744763,929 3960 502760,670 4743537,835 5907 514830,091 4747511,150

67 515905,681 4748316,553 2014 499394,840 4744764,879 3961 502768,707 4743541,666 5908 514813,175 4747577,646

68 515878,011 4748317,502 2015 499385,127 4744772,972 3962 502769,780 4743538,858 5909 514804,092 4747620,996

69 515842,946 4748315,004 2016 499378,381 4744778,594 3963 502772,739 4743531,594 5910 514809,999 4747664,336

70 515769,673 4748307,664 2017 499377,040 4744803,970 3964 502772,744 4743531,585 5911 514810,169 4747687,925

71 515762,229 4748306,967 2018 499376,834 4744807,891 3965 502776,735 4743532,121 5912 514793,118 4747735,528

72 515759,468 4748305,607 2019 499356,217 4744827,030 3966 502788,753 4743533,715 5913 514776,415 4747776,032

73 515742,367 4748290,176 2020 499353,367 4744827,152 3967 502788,750 4743533,721 5914 514756,814 4747802,561

74 515734,764 4748275,677 2021 499332,602 4744828,031 3968 502782,962 4743544,976 5915 514735,993 4747798,511

75 515733,069 4748274,439 2022 499318,192 4744820,309 3969 502811,879 4743562,129 5916 514732,966 4747850,314

76 515721,704 4748266,523 2023 499289,752 4744818,906 3970 502836,996 4743564,534 5917 514742,531 4747873,835

77 515716,292 4748261,627 2024 499283,446 4744826,510 3971 502877,888 4743571,752 5918 514750,406 4747912,463

78 515709,256 4748256,179 2025 499277,940 4744833,359 3972 503009,905 4743580,266 5919 514764,729 4747944,348

79 515691,381 4748254,427 2026 499292,535 4744841,305 3973 503049,760 4743583,986 5920 514785,657 4747963,091

80 515662,611 4748233,583 2027 499338,518 4744866,316 3974 503094,420 4743585,493 5921 514812,045 4747976,996

81 515581,449 4748202,388 2028 499339,306 4744866,969 3975 503157,270 4743587,851 5922 514850,910 4748002,107

82 515566,003 4748196,402 2029 499339,347 4744872,730 3976 503224,678 4743592,465 5923 514881,062 4748010,887

83 515580,412 4748252,727 2030 499339,467 4744889,340 3977 503280,202 4743599,984 5924 514868,395 4748024,632

84 515548,853 4748260,769 2031 499336,550 4744900,855 3978 503332,855 4743607,189 5925 514861,124 4748032,520

85 515529,221 4748183,766 2032 499320,645 4744912,964 3979 503372,212 4743610,195 5926 514827,717 4748057,551

86 515517,738 4748138,720 2033 499299,604 4744923,674 3980 503378,822 4743611,729 5927 514808,132 4748076,475

87 515510,175 4748129,718 2034 499287,875 4744943,189 3981 503405,515 4743619,560 5928 514794,462 4748089,679

88 515507,680 4748128,029 2035 499270,042 4744965,308 3982 503437,274 4743625,263 5929 514760,295 4748134,204

89 515501,961 4748124,160 2036 499266,173 4744983,330 3983 503468,224 4743632,337 5930 514731,865 4748183,889

90 515493,000 4748119,985 2037 499262,333 4745005,349 3984 503499,994 4743642,846 5931 514706,907 4748244,244

91 515492,050 4748119,544 2038 499264,590 4745015,017 3985 503527,146 4743652,537 5932 514691,000 4748297,938

92 515490,753 4748118,394 2039 499276,442 4745021,241 3986 503535,283 4743667,887 5933 514676,903 4748339,222

93 515490,229 4748117,927 2040 499305,438 4745022,531 3987 503537,740 4743685,862 5934 514646,583 4748376,526

94 515488,845 4748117,006 2041 499333,676 4745010,132 3988 503539,294 4743689,999 5935 514631,490 4748390,900

95 515472,870 4748113,003 2042 499341,312 4745006,778 3989 503544,886 4743705,180 5936 514617,594 4748404,122

96 515457,616 4748108,604 2043 499360,166 4744987,652 3990 503527,222 4743760,104 5937 514594,722 4748420,781

97 515463,017 4748125,979 2044 499375,033 4744970,051 3991 503526,022 4743784,338 5938 514568,233 4748476,551

98 515493,620 4748225,528 2045 499382,722 4744961,875 3992 503529,590 4743811,575 5939 514551,951 4748497,606

99 515515,759 4748297,552 2046 499396,035 4744948,778 3993 503544,194 4743833,783 5940 514542,581 4748509,720

100 515529,852 4748311,066 2047 499398,318 4744962,238 3994 503544,677 4743835,629 5941 514526,408 4748526,230

101 515540,524 4748319,116 2048 499397,383 4744975,733 3995 503551,532 4743860,750 5942 514512,923 4748583,604

102 515547,388 4748325,374 2049 499385,348 4744985,120 3996 503554,429 4743860,547 5943 514498,833 4748625,887

103 515549,177 4748330,918 2050 499381,765 4744985,044 3997 503559,830 4743860,173 5944 514483,792 4748660,984

104 515555,156 4748338,124 2051 499367,403 4745003,233 3998 503567,637 4743860,117 5945 514466,777 4748685,895

105 515565,408 4748343,237 2052 499366,795 4745004,535 3999 503577,118 4743860,050 5946 514460,894 4748702,032

106 515559,621 4748344,799 2053 499348,219 4745016,703 4000 503589,965 4743862,832 5947 514482,664 4748712,971

107 515555,900 4748345,806 2054 499333,435 4745019,288 4001 503607,503 4743871,140 5948 514522,800 4748789,453

108 515499,803 4748329,215 2055 499329,600 4745019,960 4002 503607,560 4743869,015 5949 514537,742 4748815,855

109 515467,768 4748322,446 2056 499326,248 4745024,976 4003 503631,244 4743864,886 5950 514541,063 4748821,718

110 515431,329 4748305,306 2057 499296,869 4745040,312 4004 503627,941 4743845,246 5951 514559,653 4748854,562

111 515419,624 4748299,801 2058 499271,484 4745045,149 4005 503643,853 4743829,050 5952 514579,830 4748866,312

112 515383,537 4748296,942 2059 499251,463 4745057,905 4006 503653,060 4743805,251 5953 514621,587 4748876,808

113 515362,664 4748295,362 2060 499223,379 4745062,654 4007 503645,924 4743800,556 5954 514769,373 4748896,837

114 515340,922 4748284,003 2061 499210,731 4745060,676 4008 503644,314 4743799,373 5955 514826,029 4748906,296

115 515297,948 4748260,383 2062 499213,366 4745064,600 4009 503629,541 4743788,380 5956 514854,341 4748911,020

116 515288,100 4748254,324 2063 499213,855 4745072,812 4010 503607,210 4743782,841 5957 514858,150 4748912,392

117 515265,760 4748240,681 2064 499217,434 4745101,704 4011 503592,384 4743780,957 5958 514869,518 4748880,923
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118 515226,774 4748214,032 2065 499234,174 4745125,105 4012 503592,404 4743780,951 5959 514926,632 4748872,017

119 515208,380 4748201,358 2066 499251,452 4745152,181 4013 503595,372 4743776,932 5960 514957,224 4748872,496

120 515164,406 4748167,567 2067 499264,034 4745168,138 4014 503625,566 4743763,818 5961 514992,575 4748853,950

121 515160,132 4748164,220 2068 499269,353 4745161,910 4015 503671,860 4743751,392 5962 515011,465 4748839,620

122 515137,524 4748147,949 2069 499269,476 4745153,611 4016 503712,311 4743746,801 5963 515040,713 4748820,117

123 515096,726 4748114,075 2070 499270,044 4745126,105 4017 503744,802 4743747,367 5964 515071,202 4748792,209

124 515066,758 4748090,231 2071 499270,082 4745118,027 4018 503765,314 4743750,220 5965 515084,362 4748787,418

125 515035,540 4748066,534 2072 499271,885 4745093,959 4019 503789,643 4743755,541 5966 515108,739 4748785,641

126 515018,809 4748051,661 2073 499276,002 4745069,682 4020 503807,154 4743758,013 5967 515138,001 4748767,938

127 515016,045 4748049,550 2074 499285,957 4745047,548 4021 503822,163 4743760,204 5968 515166,009 4748756,843

128 515010,711 4748045,840 2075 499298,758 4745042,328 4022 503859,824 4743770,530 5969 515220,728 4748776,541

129 514956,433 4748004,376 2076 499331,186 4745033,927 4023 503884,250 4743775,652 5970 515279,874 4748799,908

130 514907,239 4747966,055 2077 499333,053 4745033,795 4024 503909,078 4743780,872 5971 515320,450 4748826,706

131 514893,169 4747955,531 2078 499332,974 4745036,807 4025 503935,804 4743785,777 5972 515354,744 4748827,559

132 514875,956 4747941,731 2079 499352,421 4745035,439 4026 503960,132 4743791,198 5973 515386,966 4748832,427

133 514866,265 4747932,675 2080 499383,257 4745043,596 4027 503998,167 4743798,024 5974 515496,046 4748836,039

134 514847,711 4747914,374 2081 499383,518 4745050,629 4028 504020,785 4743801,861 5975 515552,590 4748845,031

135 514835,541 4747899,657 2082 499394,951 4745094,535 4029 504044,932 4743809,581 5976 515565,799 4748847,335

136 514833,587 4747896,483 2083 499396,573 4745100,766 4030 504071,924 4743809,986 5977 515588,267 4748843,975

137 514830,363 4747891,257 2084 499407,469 4745143,843 4031 504081,931 4743811,613 5978 515614,695 4748835,387

138 514826,051 4747882,613 2085 499419,291 4745165,412 4032 504109,854 4743816,211 5979 515631,114 4748824,974

139 514819,304 4747865,917 2086 499429,248 4745183,580 4033 504160,341 4743845,238 5980 515639,542 4748815,519

140 514817,194 4747858,745 2087 499440,576 4745204,251 4034 504169,176 4743850,372 5981 515658,136 4748801,789

141 514816,302 4747855,752 2088 499442,772 4745208,258 4035 504193,188 4743867,492 5982 515659,197 4748768,596

142 514813,688 4747839,588 2089 499463,296 4745250,054 4036 504215,645 4743848,739 5983 515656,212 4748728,733

143 514813,489 4747821,727 2090 499464,072 4745252,752 4037 504244,449 4743892,514 5984 515656,284 4748697,044

144 514815,789 4747793,902 2091 499473,096 4745284,063 4038 504254,898 4743899,735 5985 515662,119 4748660,614

145 514820,704 4747764,446 2092 499473,224 4745289,470 4039 504289,048 4743922,579 5986 515668,776 4748654,769

146 514826,845 4747732,975 2093 499473,643 4745307,149 4040 504314,363 4743939,691 5987 515693,509 4748633,202

147 514830,608 4747716,896 2094 499473,785 4745313,164 4041 504317,181 4743942,570 5988 515700,162 4748626,857

148 514837,032 4747698,107 2095 499473,038 4745333,084 4042 504330,458 4743912,284 5989 515727,239 4748625,163

149 514846,718 4747663,300 2096 499472,913 4745336,380 4043 504346,296 4743876,887 5990 515741,449 4748627,360

150 514850,729 4747648,397 2097 499472,679 4745342,746 4044 504362,139 4743841,886 5991 515768,659 4748630,364

151 514856,166 4747630,367 2098 499492,144 4745379,248 4045 504381,460 4743804,461 5992 515794,362 4748632,177

152 514868,922 4747588,790 2099 499504,573 4745415,293 4046 504383,238 4743801,349 5993 515811,849 4748631,352

153 514876,068 4747566,307 2100 499508,622 4745427,040 4047 504353,587 4743792,567 5994 515833,966 4748634,793

154 514884,095 4747543,949 2101 499507,087 4745455,199 4048 504307,049 4743784,805 5995 515865,900 4748641,160

155 514905,348 4747484,380 2102 499505,965 4745475,797 4049 504270,691 4743774,570 5996 515874,087 4748639,803

156 514916,592 4747449,442 2103 499504,620 4745500,463 4050 504241,914 4743762,383 5997 515886,867 4748637,911

157 514920,435 4747437,420 2104 499503,624 4745518,727 4051 504205,530 4743748,750 5998 515952,180 4748643,339

158 514930,923 4747401,608 2105 499503,282 4745521,001 4052 504139,493 4743726,235 5999 515950,031 4748622,163

159 514947,078 4747354,573 2106 499499,133 4745548,529 4053 504073,861 4743704,315 6000 516017,609 4748636,874

160 514961,268 4747313,455 2107 499495,955 4745569,594 4054 504017,008 4743693,528 6001 516014,528 4748639,593

161 514988,938 4747232,948 2108 499494,673 4745578,096 4055 504016,071 4743688,338 6002 516014,959 4748643,788

162 514997,357 4747212,457 2109 499481,027 4745614,930 4056 504015,808 4743682,840 6003 516059,989 4748650,362

163 514997,767 4747209,895 2110 499479,989 4745617,745 4057 504015,362 4743673,448 6004 516087,560 4748675,754

164 514997,685 4747206,577 2111 499479,594 4745618,791 4058 503935,219 4743676,823 6005 516113,780 4748666,069

165 514997,222 4747203,400 2112 499466,674 4745636,300 4059 503850,999 4743655,438 6006 516136,107 4748670,909

166 514995,820 4747198,843 2113 499370,843 4745765,627 4060 503806,953 4743674,647 6007 516160,512 4748673,231

167 514992,190 4747198,688 2114 499309,698 4745825,070 4061 503773,823 4743682,383 6008 516177,232 4748690,703

168 514986,941 4747198,476 2115 499304,885 4745833,875 4062 503741,870 4743687,213 6009 516197,931 4748705,749

169 514970,212 4747196,012 2116 499287,641 4745850,621 4063 503750,930 4743682,248 6010 516231,685 4748729,197



СТР.  166  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

170 514964,676 4747195,197 2117 499281,325 4745876,985 4064 503839,610 4743628,631 6011 516242,655 4748739,214

171 514964,670 4747194,319 2118 499270,304 4745897,149 4065 503886,817 4743590,705 6012 516253,853 4748753,429

172 514967,661 4747183,552 2119 499253,763 4745918,377 4066 503958,617 4743524,915 6013 516249,104 4748760,559

173 514973,128 4747184,354 2120 499245,038 4745935,425 4067 503976,660 4743504,368 6014 516237,764 4748768,238

174 514987,605 4747186,477 2121 499239,083 4745935,889 4068 503978,048 4743502,783 6015 516217,778 4748782,777

175 515003,984 4747187,228 2122 499223,565 4745933,721 4069 503998,681 4743480,542 6016 516218,840 4748791,364

176 515025,299 4747189,326 2123 499213,179 4745924,081 4070 504035,842 4743449,390 6017 516209,767 4748808,625

177 515040,692 4747191,903 2124 499164,189 4745906,262 4071 504079,884 4743416,084 6018 516205,627 4748817,251

178 515056,235 4747198,728 2125 499160,377 4745915,542 4072 504141,699 4743365,760 6019 516194,030 4748830,827

179 515063,672 4747205,985 2126 499147,646 4745912,965 4073 504198,760 4743321,966 6020 516174,281 4748850,463

180 515068,245 4747210,449 2127 499147,311 4745927,952 4074 504246,813 4743276,239 6021 516149,750 4748872,629

181 515070,693 4747206,656 2128 499138,371 4745925,886 4075 504297,820 4743238,486 6022 516146,372 4748875,654

182 515071,775 4747204,985 2129 499121,854 4745917,649 4076 504351,879 4743194,115 6023 516130,799 4748864,869

183 515075,032 4747197,844 2130 499110,809 4745925,624 4077 504383,543 4743176,893 6024 516123,647 4748870,817

184 515076,128 4747194,276 2131 499117,526 4745931,025 4078 504446,713 4743148,250 6025 516091,970 4748900,133

185 515076,859 4747191,895 2132 499126,266 4745942,634 4079 504519,547 4743129,232 6026 516001,726 4748944,764

186 515076,455 4747189,638 2133 499128,509 4745945,612 4080 504591,919 4743115,519 6027 515963,870 4748962,528

187 515075,889 4747186,463 2134 499122,248 4745948,033 4081 504636,165 4743110,500 6028 515951,814 4748968,213

188 515072,940 4747176,547 2135 499110,132 4745948,080 4082 504714,867 4743115,033 6029 515932,643 4748971,050

189 515070,824 4747152,074 2136 499102,155 4745944,841 4083 504770,470 4743118,431 6030 515925,852 4748971,999

190 515070,239 4747140,082 2137 499089,231 4745939,593 4084 504820,239 4743102,979 6031 515916,990 4748976,759

191 515070,735 4747129,903 2138 499077,886 4745935,310 4085 504850,487 4743097,464 6032 515884,227 4748993,987

192 515069,375 4747114,668 2139 499066,154 4745926,477 4086 504851,112 4743100,857 6033 515853,558 4749010,200

193 515067,489 4747105,246 2140 499052,129 4745930,458 4087 504861,472 4743137,469 6034 515830,073 4749025,366

194 515064,942 4747072,217 2141 499028,071 4745926,524 4088 504874,637 4743161,265 6035 515808,681 4749039,114

195 515059,532 4747049,443 2142 499001,217 4745914,760 4089 504895,613 4743172,910 6036 515801,519 4749043,762

196 515055,238 4747034,860 2143 498988,431 4745917,280 4090 504906,195 4743184,829 6037 515779,482 4749037,724

197 515051,603 4747024,140 2144 498995,573 4745939,127 4091 504908,082 4743193,658 6038 515756,516 4749026,894

198 515046,131 4747009,627 2145 498987,572 4745955,334 4092 504912,235 4743190,783 6039 515740,015 4749026,212

199 515039,893 4746994,427 2146 498967,535 4745948,966 4093 504910,780 4743183,097 6040 515725,959 4749031,312

200 515032,304 4746981,607 2147 498954,987 4745930,298 4094 504898,088 4743169,592 6041 515712,897 4749036,002

201 515024,834 4746967,296 2148 498938,788 4745943,511 4095 504877,817 4743158,642 6042 515704,697 4749049,656

202 515015,106 4746953,122 2149 498925,595 4745945,222 4096 504865,358 4743135,841 6043 515696,888 4749047,812

203 514988,245 4746917,889 2150 498913,792 4745914,890 4097 504855,191 4743098,231 6044 515688,892 4749047,872

204 514979,319 4746911,075 2151 498893,605 4745914,537 4098 504863,984 4743083,773 6045 515680,330 4749052,632

205 514969,393 4746902,840 2152 498872,940 4745910,944 4099 504914,971 4743056,915 6046 515672,671 4749057,982

206 514957,631 4746892,178 2153 498853,555 4745891,309 4100 504972,627 4743054,002 6047 515670,428 4749065,895

207 514951,781 4746886,283 2154 498841,892 4745872,284 4101 504989,042 4743043,087 6048 515668,431 4749052,015

208 514950,612 4746889,040 2155 498814,191 4745867,743 4102 505014,908 4743025,710 6049 515662,763 4749042,061

209 514947,678 4746889,749 2156 498805,081 4745882,374 4103 505020,377 4743021,971 6050 515654,757 4749041,018

210 514940,144 4746870,815 2157 498819,795 4745889,084 4104 505036,018 4742986,771 6051 515644,732 4749042,932

211 514919,584 4746847,169 2158 498841,434 4745897,122 4105 505038,672 4742980,555 6052 515628,104 4749046,108

212 514881,234 4746824,154 2159 498839,407 4745918,714 4106 505059,500 4742916,030 6053 515607,113 4749046,258

213 514824,320 4746805,470 2160 498831,451 4745940,716 4107 505063,804 4742903,004 6054 515586,889 4749041,806

214 514759,311 4746786,847 2161 498822,489 4745960,601 4108 505059,997 4742901,732 6055 515563,428 4749032,177

215 514677,797 4746766,140 2162 498835,249 4745961,820 4109 505126,500 4742808,791 6056 515554,229 4749031,845

216 514566,839 4746751,743 2163 498854,202 4745949,353 4110 505178,164 4742778,731 6057 515542,232 4749031,431

217 514474,010 4746743,012 2164 498874,545 4745943,747 4111 505256,354 4742739,782 6058 515512,190 4749024,049

218 514400,178 4746748,541 2165 498902,133 4745947,641 4112 505327,878 4742691,687 6059 515495,446 4749016,772

219 514267,431 4746776,085 2166 498911,227 4745969,644 4113 505401,520 4742659,869 6060 515486,176 4749006,744

220 514244,660 4746784,204 2167 498890,765 4745972,526 4114 505463,603 4742633,034 6061 515474,366 4748990,435

221 514232,235 4746788,633 2168 498858,392 4745970,096 4115 505575,300 4742610,938 6062 515460,800 4748980,736



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  167   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

222 514133,770 4746788,240 2169 498857,017 4745970,289 4116 505645,742 4742606,633 6063 515458,425 4748983,952

223 514064,047 4746781,243 2170 498843,462 4745972,210 4117 505712,734 4742623,144 6064 515436,242 4749026,793

224 513960,494 4746781,988 2171 498838,135 4745993,202 4118 505774,281 4742646,891 6065 515456,662 4749016,752

225 513887,197 4746778,716 2172 498855,244 4745994,109 4119 505839,181 4742692,007 6066 515463,870 4749018,598

226 513844,147 4746769,231 2173 498856,589 4746000,316 4120 505886,060 4742733,553 6067 515470,485 4749020,952

227 513792,978 4746756,623 2174 498872,688 4746000,785 4121 505930,395 4742740,733 6068 515486,901 4749038,024

228 513775,153 4746752,231 2175 498892,879 4746000,678 4122 505999,387 4742729,439 6069 515506,937 4749043,879

229 513758,026 4746749,335 2176 498910,932 4746002,095 4123 505998,913 4742733,241 6070 515522,263 4749048,367

230 513707,096 4746740,726 2177 498910,455 4746012,343 4124 506000,989 4742760,457 6071 515531,405 4749054,899

231 513576,920 4746722,769 2178 498895,707 4746018,948 4125 506004,543 4742807,073 6072 515547,280 4749066,282

232 513507,573 4746722,256 2179 498893,492 4746022,072 4126 506009,933 4742861,511 6073 515553,484 4749066,934

233 513480,853 4746722,059 2180 498865,063 4746026,259 4127 506007,158 4742864,731 6074 515573,488 4749068,891

234 513415,550 4746729,916 2181 498853,010 4746034,593 4128 506000,355 4742864,080 6075 515597,110 4749087,015

235 513405,747 4746731,097 2182 498831,220 4746046,190 4129 505956,359 4742876,193 6076 515599,772 4749096,093

236 513375,555 4746741,401 2183 498816,246 4746069,898 4130 505932,728 4742870,463 6077 515601,926 4749103,273

237 513338,739 4746753,969 2184 498823,568 4746074,857 4131 505939,122 4742911,602 6078 515603,962 4749122,350

238 513324,833 4746766,264 2185 498839,432 4746077,329 4132 506009,517 4742942,584 6079 515587,843 4749132,963

239 513265,248 4746792,882 2186 498844,478 4746091,257 4133 506053,094 4742969,660 6080 515621,735 4749161,608

240 513183,693 4746808,561 2187 498848,772 4746130,374 4134 506088,965 4742981,596 6081 515607,492 4749196,497

241 513176,451 4746810,622 2188 498853,876 4746166,151 4135 506119,242 4743007,768 6082 515605,108 4749198,413

242 513095,808 4746833,584 2189 498853,988 4746206,822 4136 506177,293 4743087,420 6083 515590,403 4749224,807

243 513029,361 4746842,282 2190 498853,846 4746232,454 4137 506275,559 4743199,367 6084 515566,374 4749247,372

244 513023,105 4746843,101 2191 498844,169 4746252,187 4138 506334,488 4743262,017 6085 515531,761 4749216,134

245 512919,087 4746876,735 2192 498824,903 4746267,929 4139 506354,702 4743279,166 6086 515503,818 4749194,242

246 512869,524 4746892,986 2193 498814,475 4746259,713 4140 506350,828 4743282,295 6087 515491,764 4749186,131

247 512773,332 4746916,669 2194 498797,519 4746245,314 4141 506338,886 4743289,777 6088 515476,395 4749175,847

248 512701,075 4746932,581 2195 498782,817 4746245,968 4142 506352,619 4743295,376 6089 515459,953 4749154,973

249 512669,924 4746931,889 2196 498766,476 4746252,888 4143 506359,673 4743302,822 6090 515436,163 4749141,149

250 512663,683 4746931,751 2197 498751,876 4746247,886 4144 506377,857 4743315,586 6091 515424,686 4749130,036

251 512647,685 4746931,066 2198 498738,933 4746249,743 4145 506411,591 4743336,434 6092 515400,150 4749151,205

252 512605,123 4746947,866 2199 498716,378 4746239,402 4146 506445,702 4743353,384 6093 515364,845 4749148,657

253 512574,296 4746956,383 2200 498693,923 4746216,487 4147 506471,871 4743364,389 6094 515320,130 4749144,182

254 512549,650 4746962,357 2201 498686,015 4746206,846 4148 506493,521 4743372,529 6095 515314,139 4749158,719

255 512526,254 4746975,621 2202 498675,311 4746189,180 4149 506514,865 4743379,974 6096 515312,660 4749161,628

256 512491,544 4746986,263 2203 498672,013 4746180,658 4150 506526,975 4743381,985 6097 515337,738 4749174,144

257 512456,333 4746996,614 2204 498678,245 4746174,297 4151 506546,587 4743384,447 6098 515356,180 4749180,907

258 512443,315 4746993,410 2205 498670,625 4746168,745 4152 506571,013 4743389,664 6099 515377,221 4749188,055

259 512423,586 4746988,254 2206 498656,265 4746174,743 4153 506572,715 4743390,054 6100 515388,948 4749192,069

260 512410,551 4746982,649 2207 498641,415 4746170,465 4154 506542,022 4743389,276 6101 515394,599 4749199,624

261 512393,506 4746975,374 2208 498636,983 4746169,189 4155 506539,602 4743400,189 6102 515425,465 4749238,289

262 512368,512 4746961,159 2209 498589,078 4746175,439 4156 506535,419 4743416,413 6103 515450,655 4749266,096

263 512336,620 4746960,490 2210 498564,361 4746175,992 4157 506534,159 4743421,718 6104 515459,673 4749283,024

264 512306,580 4746967,203 2211 498544,413 4746148,934 4158 506517,455 4743434,134 6105 515464,568 4749296,383

265 512286,651 4746975,944 2212 498534,544 4746160,596 4159 506485,030 4743456,860 6106 515466,549 4749307,864

266 512266,488 4746979,687 2213 498524,798 4746170,380 4160 506472,854 4743473,241 6107 515471,799 4749315,024

267 512248,469 4746976,317 2214 498506,713 4746171,792 4161 506574,826 4743544,678 6108 515475,232 4749319,797

268 512244,142 4746972,151 2215 498503,451 4746162,609 4162 506577,319 4743546,852 6109 515484,361 4749324,529

269 512208,009 4746937,924 2216 498506,273 4746153,420 4163 506560,314 4743569,773 6110 515484,898 4749343,619

270 512170,408 4746907,805 2217 498499,793 4746153,020 4164 506552,109 4743582,626 6111 515479,284 4749355,155

271 512134,414 4746878,976 2218 498489,411 4746145,544 4165 506529,834 4743598,681 6112 515468,837 4749361,927

272 512106,851 4746854,583 2219 498492,185 4746136,621 4166 506519,252 4743600,557 6113 515449,218 4749358,170

273 512077,278 4746829,105 2220 498497,257 4746128,800 4167 506483,769 4743628,802 6114 515428,568 4749350,021



СТР.  168  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

274 512060,245 4746795,443 2221 498513,686 4746119,457 4168 506472,288 4743644,678 6115 515375,637 4749329,209

275 512056,542 4746781,173 2222 498520,269 4746100,988 4169 506469,097 4743673,690 6116 515347,673 4749318,615

276 512052,431 4746765,409 2223 498541,417 4746096,453 4170 506468,030 4743705,883 6117 515327,125 4749310,766

277 512045,643 4746752,962 2224 498548,422 4746086,519 4171 506469,734 4743720,366 6118 515303,663 4749300,739

278 512032,174 4746728,670 2225 498531,290 4746075,310 4172 506466,835 4743734,581 6119 515287,001 4749291,161

279 512022,725 4746707,448 2226 498500,207 4746071,770 4173 506426,429 4743772,956 6120 515261,509 4749277,049

280 512016,527 4746693,497 2227 498492,866 4746063,192 4174 506416,389 4743794,819 6121 515250,150 4749240,346

281 512001,395 4746660,118 2228 498487,123 4746048,497 4175 506413,299 4743809,537 6122 515225,210 4749177,650

282 511995,663 4746641,866 2229 498480,848 4746062,731 4176 506412,283 4743821,440 6123 515241,453 4749170,937

283 511986,051 4746611,448 2230 498479,272 4746083,985 4177 506409,810 4743839,048 6124 515187,717 4749134,937

284 511981,857 4746556,600 2231 498477,500 4746086,176 4178 506410,760 4743859,835 6125 515139,724 4749119,287

285 511994,422 4746524,422 2232 498470,139 4746095,280 4179 506411,752 4743872,723 6126 515126,531 4749105,588

286 512019,606 4746509,847 2233 498453,112 4746104,766 4180 506414,055 4743887,300 6127 515096,390 4749098,407

287 512042,997 4746509,679 2234 498432,033 4746113,068 4181 506414,669 4743902,790 6128 515078,006 4749099,639

288 512072,332 4746530,460 2235 498419,070 4746117,732 4182 506415,078 4743918,181 6129 515071,054 4749105,487

289 512121,642 4746576,287 2236 498410,171 4746114,446 4183 506415,212 4743923,078 6130 515075,545 4749118,648

290 512135,421 4746601,678 2237 498408,171 4746100,819 4184 506414,313 4743936,877 6131 515080,665 4749135,705

291 512132,379 4746651,481 2238 498409,023 4746088,607 4185 506413,530 4743939,284 6132 515075,694 4749153,334

292 512136,457 4746690,135 2239 498404,339 4746082,151 4186 506409,711 4743950,307 6133 515061,584 4749164,930

293 512141,411 4746725,887 2240 498396,104 4746085,664 4187 506401,326 4743965,660 6134 515044,298 4749179,950

294 512153,821 4746741,791 2241 498394,303 4746086,433 4188 506392,208 4743976,722 6135 515025,395 4749192,380

295 512210,677 4746794,461 2242 498388,840 4746102,074 4189 506379,088 4743987,312 6136 515009,026 4749209,791

296 512240,768 4746794,844 2243 498369,215 4746129,682 4190 506367,154 4743995,595 6137 515015,417 4749236,733

297 512273,418 4746803,905 2244 498350,640 4746145,013 4191 506351,426 4744004,705 6138 515019,401 4749262,497

298 512310,519 4746805,738 2245 498331,332 4746142,184 4192 506376,593 4744001,625 6139 515022,614 4749278,466

299 512333,783 4746802,272 2246 498315,037 4746141,980 4193 506386,509 4744004,253 6140 515020,945 4749282,678

300 512393,563 4746774,853 2247 498300,700 4746151,322 4194 506413,058 4744012,458 6141 514916,791 4749283,127

301 512409,176 4746763,546 2248 498278,294 4746187,040 4195 506411,121 4744035,462 6142 514905,820 4749286,600

302 512427,613 4746742,022 2249 498251,062 4746203,487 4196 506407,740 4744065,376 6143 514895,705 4749311,764

303 512417,468 4746790,777 2250 498236,282 4746213,480 4197 506407,550 4744094,565 6144 514876,437 4749357,186

304 512421,347 4746788,049 2251 498232,920 4746213,169 4198 506406,910 4744102,766 6145 514872,935 4749398,594

305 512449,683 4746766,653 2252 498223,818 4746212,321 4199 506402,691 4744113,793 6146 514880,901 4749449,514

306 512476,928 4746746,666 2253 498224,823 4746200,561 4200 506413,415 4744117,914 6147 514905,241 4749484,628

307 512499,588 4746728,410 2254 498238,960 4746178,757 4201 506415,067 4744069,423 6148 514923,077 4749504,293

308 512518,291 4746716,082 2255 498244,301 4746161,302 4202 506417,135 4744037,119 6149 514927,217 4749524,253

309 512549,123 4746708,361 2256 498243,101 4746140,054 4203 506421,670 4744000,802 6150 514919,269 4749544,602

310 512586,811 4746694,796 2257 498235,895 4746117,905 4204 506434,698 4743991,511 6151 514894,361 4749556,277

311 512630,318 4746684,187 2258 498222,203 4746093,318 4205 506429,916 4743979,848 6152 514885,517 4749563,538

312 512626,436 4746672,720 2259 498202,520 4746075,654 4206 506425,949 4743956,488 6153 514885,658 4749582,929

313 512697,291 4746600,640 2260 498196,012 4746071,530 4207 506430,094 4743949,061 6154 514896,810 4749604,939

314 512714,876 4746571,924 2261 498193,315 4746069,809 4208 506434,141 4743941,936 6155 514934,597 4749632,857

315 512747,316 4746551,400 2262 498191,307 4746068,534 4209 506432,192 4743935,053 6156 514965,072 4749658,929

316 512780,207 4746537,966 2263 498182,992 4746075,904 4210 506430,598 4743921,966 6157 514953,675 4749672,805

317 512819,521 4746542,085 2264 498183,085 4746088,772 4211 506434,322 4743911,545 6158 514971,088 4749675,488

318 512840,441 4746545,931 2265 498183,791 4746102,495 4212 506467,002 4743910,511 6159 514990,901 4749678,535

319 512871,568 4746565,501 2266 498175,407 4746101,238 4213 506487,765 4743906,562 6160 515001,016 4749680,961

320 512907,177 4746540,656 2267 498171,948 4746117,436 4214 506505,012 4743899,840 6161 515015,518 4749696,250

321 512930,630 4746521,693 2268 498176,413 4746134,036 4215 506527,435 4743890,683 6162 515031,843 4749700,331

322 512950,388 4746516,853 2269 498177,350 4746153,063 4216 506522,716 4743873,723 6163 515041,430 4749699,163

323 512983,105 4746521,116 2270 498167,462 4746157,304 4217 506507,992 4743883,226 6164 515046,272 4749705,325

324 513001,997 4746520,981 2271 498153,168 4746158,414 4218 506492,250 4743890,736 6165 515050,993 4749703,230

325 513018,315 4746510,468 2272 498136,037 4746167,033 4219 506474,981 4743894,260 6166 515059,587 4749736,018

326 513035,759 4746503,745 2273 498123,252 4746182,527 4220 506459,606 4743896,668 6167 515073,672 4749776,402
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327 513043,779 4746506,887 2274 498114,261 4746189,979 4221 506442,309 4743896,093 6168 515056,719 4749795,614

328 513044,751 4746517,075 2275 498104,931 4746197,715 4222 506429,984 4743891,884 6169 515042,191 4749819,109

329 513066,769 4746504,369 2276 498093,175 4746186,507 4223 506431,793 4743879,576 6170 515022,266 4749828,350

330 513074,219 4746500,070 2277 498084,322 4746176,262 4224 506427,265 4743861,314 6171 514994,873 4749841,840

331 513079,385 4746495,754 2278 498073,857 4746175,852 4225 506423,672 4743848,247 6172 514967,013 4749845,840

332 513100,052 4746478,491 2279 498067,207 4746160,867 4226 506421,720 4743840,962 6173 514996,886 4749857,721

333 513120,226 4746468,224 2280 498066,134 4746137,494 4227 506420,532 4743828,677 6174 515000,760 4749868,187

334 513134,513 4746460,951 2281 498071,908 4746103,942 4228 506424,687 4743822,448 6175 515014,302 4749902,378

335 513141,301 4746457,221 2282 498078,091 4746092,341 4229 506433,520 4743813,890 6176 515030,111 4749876,874

336 513156,617 4746448,796 2283 498092,093 4746078,057 4230 506439,111 4743799,255 6177 515047,278 4749859,257

337 513159,824 4746448,065 2284 498084,322 4746066,656 4231 506440,625 4743787,349 6178 515071,108 4749850,791

338 513163,403 4746447,249 2285 498086,552 4746057,825 4232 506442,076 4743780,340 6179 515090,261 4749845,555

339 513160,295 4746432,078 2286 498073,193 4746057,820 4233 506450,695 4743797,271 6180 515112,345 4749844,395

340 513160,128 4746422,882 2287 498050,884 4746060,736 4234 506459,103 4743799,110 6181 515133,464 4749848,342

341 513145,484 4746401,895 2288 498054,568 4746072,447 4235 506467,605 4743799,851 6182 515137,383 4749864,807

342 513151,856 4746384,458 2289 498064,242 4746086,435 4236 506472,239 4743804,813 6183 515142,335 4749886,363

343 513180,177 4746347,169 2290 498063,527 4746103,442 4237 506478,063 4743808,272 6184 515152,402 4749910,182

344 513181,742 4746323,060 2291 498059,086 4746122,317 4238 506474,885 4743797,497 6185 515162,329 4749900,515

345 513182,337 4746313,865 2292 498052,334 4746145,472 4239 506470,217 4743787,536 6186 515184,729 4749874,063

346 513195,996 4746281,280 2293 498046,628 4746155,113 4240 506467,047 4743777,861 6187 515197,293 4749841,887

347 513213,119 4746263,235 2294 498031,436 4746158,713 4241 506491,099 4743758,497 6188 515210,943 4749807,801

348 513213,855 4746262,460 2295 498019,289 4746183,056 4242 506506,817 4743762,082 6189 515225,147 4749753,522

349 513216,773 4746265,237 2296 498012,318 4746210,353 4243 506504,774 4743741,704 6190 515224,266 4749742,134

350 513285,763 4746309,326 2297 497997,109 4746226,190 4244 506502,350 4743724,429 6191 515209,594 4749703,253

351 513188,801 4746198,065 2298 497980,325 4746232,780 4245 506496,778 4743714,373 6192 515197,649 4749682,548

352 513181,859 4746191,619 2299 497958,723 4746234,442 4246 506488,400 4743702,937 6193 515175,875 4749685,102

353 513176,826 4746186,756 2300 497937,150 4746241,056 4247 506503,964 4743643,150 6194 515155,819 4749690,044

354 513178,505 4746184,145 2301 497914,626 4746240,811 4248 506508,428 4743638,419 6195 515135,728 4749690,190

355 513180,976 4746180,328 2302 497885,012 4746243,922 4249 506526,227 4743639,191 6196 515127,063 4749680,755

356 513184,196 4746169,309 2303 497862,705 4746249,120 4250 506523,646 4743655,503 6197 515128,839 4749663,450

357 513184,854 4746163,307 2304 497839,450 4746249,685 4251 506527,475 4743659,873 6198 515143,995 4749644,250

358 513188,123 4746131,497 2305 497822,759 4746241,684 4252 506534,549 4743656,923 6199 515158,155 4749611,659

359 513187,910 4746115,704 2306 497798,671 4746232,298 4253 506541,993 4743647,958 6200 515144,759 4749611,757

360 513164,547 4746063,994 2307 497790,926 4746239,452 4254 506546,080 4743647,746 6201 515124,698 4749615,699

361 513137,900 4746014,303 2308 497783,789 4746239,481 4255 506657,512 4743644,444 6202 515124,643 4749608,002

362 513100,491 4745955,196 2309 497728,771 4746243,679 4256 506660,593 4743644,433 6203 515130,265 4749597,464

363 513063,240 4745918,178 2310 497727,894 4746243,674 4257 506660,614 4743644,722 6204 515147,428 4749593,544

364 513040,572 4745893,751 2311 497705,600 4746243,526 4258 506664,421 4743701,472 6205 515163,741 4749582,330

365 513022,948 4745875,484 2312 497707,739 4746235,444 4259 506786,909 4743692,795 6206 515167,735 4749581,746

366 512989,089 4745837,443 2313 497718,006 4746230,239 4260 506787,131 4743723,680 6207 515167,741 4749582,504

367 512984,237 4745829,980 2314 497729,558 4746228,319 4261 506775,870 4743742,455 6208 515166,100 4749618,499

368 512984,378 4745821,883 2315 497755,471 4746224,010 4262 506768,778 4743756,799 6209 515173,728 4749650,433

369 512984,541 4745816,784 2316 497755,085 4746217,594 4263 506767,069 4743769,507 6210 515181,224 4749664,371

370 512986,613 4745812,970 2317 497740,875 4746204,538 4264 506769,570 4743797,478 6211 515200,426 4749679,528

371 512988,193 4745810,161 2318 497725,684 4746203,741 4265 506769,730 4743805,974 6212 515274,821 4749724,878

372 512991,739 4745802,937 2319 497701,127 4746204,411 4266 506760,009 4743830,133 6213 515276,852 4749742,956

373 512993,278 4745794,430 2320 497688,681 4746199,822 4267 506755,211 4743844,264 6214 515294,107 4749765,721

374 512990,741 4745789,252 2321 497687,544 4746197,448 4268 506756,376 4743867,145 6215 515303,679 4749776,149

375 512983,875 4745765,809 2322 497674,989 4746203,317 4269 506757,809 4743885,828 6216 515301,968 4749788,556

376 512983,817 4745757,813 2323 497655,069 4746203,306 4270 506762,156 4743892,396 6217 515294,362 4749801,006

377 512986,670 4745751,395 2324 497625,698 4746205,813 4271 506765,432 4743889,072 6218 515303,946 4749813,332

378 512987,852 4745748,786 2325 497600,669 4746208,352 4272 506764,841 4743862,687 6219 515319,370 4749831,315
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379 512994,597 4745741,642 2326 497573,448 4746204,245 4273 506764,620 4743845,795 6220 515323,290 4749848,378

380 513006,253 4745736,360 2327 497570,220 4746190,311 4274 506766,814 4743831,384 6221 515341,358 4749858,843

381 513022,302 4745729,946 2328 497570,449 4746177,941 4275 506773,364 4743824,739 6222 515350,596 4749864,675

382 513034,974 4745726,758 2329 497550,380 4746177,928 4276 506782,504 4743802,982 6223 515364,611 4749881,368

383 513058,373 4745714,094 2330 497529,053 4746170,453 4277 506781,729 4743778,397 6224 515359,964 4749916,488

384 513063,948 4745710,855 2331 497509,224 4746173,673 4278 506785,418 4743763,676 6225 515356,404 4749935,707

385 513067,917 4745706,827 2332 497497,662 4746193,881 4279 506792,238 4743752,531 6226 515357,346 4749955,492

386 513070,876 4745701,210 2333 497497,855 4746207,867 4280 506801,042 4743739,974 6227 515359,646 4749983,365

387 513073,532 4745695,093 2334 497493,815 4746219,101 4281 506807,042 4743726,136 6228 515335,689 4750030,118

388 513080,377 4745674,051 2335 497486,233 4746219,632 4282 506808,210 4743721,829 6229 515321,100 4750058,411

389 513084,515 4745665,724 2336 497477,607 4746209,776 4283 506812,180 4743717,903 6230 515302,360 4750107,527

390 513094,306 4745650,861 2337 497477,393 4746194,276 4284 506817,693 4743720,162 6231 515296,478 4750123,762

391 513110,217 4745625,556 2338 497477,129 4746189,678 4285 506825,077 4743731,804 6232 515277,293 4750152,488

392 513115,459 4745618,020 2339 497473,378 4746184,902 4286 506825,893 4743734,196 6233 515256,526 4750183,624

393 513123,200 4745609,869 2340 497455,268 4746182,613 4287 506828,974 4743745,672 6234 515228,934 4750225,108

394 513132,187 4745600,808 2341 497446,761 4746192,138 4288 506832,022 4743752,645 6235 515181,417 4750261,833

395 513139,374 4745593,559 2342 497440,715 4746199,437 4289 506832,619 4743766,236 6236 515151,052 4750292,639

396 513144,224 4745586,626 2343 497424,019 4746201,735 4290 506828,978 4743774,059 6237 515136,224 4750302,044

397 513146,587 4745581,912 2344 497412,448 4746213,456 4291 506817,685 4743788,435 6238 515094,259 4750332,333

398 513158,119 4745558,937 2345 497409,139 4746227,633 4292 506811,876 4743800,770 6239 515069,358 4750303,023

399 513162,265 4745551,710 2346 497406,029 4746240,959 4293 506805,958 4743811,511 6240 515041,547 4750286,031

400 513167,128 4745546,777 2347 497396,793 4746259,081 4294 506799,198 4743816,855 6241 515019,200 4750278,292

401 513174,098 4745543,031 2348 497388,372 4746263,820 4295 506797,365 4743826,066 6242 515028,962 4750273,524

402 513183,956 4745537,661 2349 497366,141 4746266,854 4296 506796,338 4743836,370 6243 515058,534 4750257,517

403 513211,235 4745522,471 2350 497364,542 4746255,995 4297 506796,806 4743845,763 6244 515013,268 4750175,876

404 513215,716 4745519,938 2351 497330,657 4746253,225 4298 506796,486 4743856,861 6245 515009,458 4750174,504

405 513220,275 4745514,708 2352 497309,984 4746248,556 4299 506796,144 4743864,959 6246 514989,724 4750182,543

406 513221,439 4745509,502 2353 497263,869 4746589,466 4300 506793,252 4743879,475 6247 514974,332 4750182,653

407 513221,089 4745502,808 2354 497249,683 4746581,318 4301 506804,368 4743868,699 6248 514962,791 4750176,537

408 513219,720 4745492,921 2355 497130,488 4746554,208 4302 506807,922 4743848,581 6249 514948,489 4750175,541

409 513216,558 4745484,047 2356 497122,346 4746552,358 4303 506809,097 4743831,179 6250 514934,112 4750177,744

410 513214,492 4745474,965 2357 496982,091 4746542,309 4304 506813,879 4743815,051 6251 514913,088 4750187,190

411 513213,418 4745408,901 2358 496871,245 4746539,696 4305 506821,586 4743802,601 6252 514914,884 4750172,783

412 513213,068 4745401,905 2359 496821,220 4746550,029 4306 506889,761 4743802,711 6253 514914,729 4750151,094

413 513211,219 4745395,021 2360 496712,113 4746554,170 4307 506980,526 4743802,857 6254 514917,463 4750128,482

414 513207,860 4745386,647 2361 496675,716 4746558,671 4308 506974,317 4743787,608 6255 514925,051 4750112,935

415 513197,572 4745359,933 2362 496666,422 4746562,126 4309 506952,578 4743766,874 6256 514928,679 4750089,219

416 513194,293 4745348,661 2363 496634,339 4746577,606 4310 506952,291 4743727,191 6257 514886,808 4750105,012

417 513193,816 4745337,968 2364 496602,319 4746601,561 4311 506948,103 4743645,252 6258 514890,851 4750139,169

418 513191,888 4745333,783 2365 496582,291 4746644,065 4312 506934,208 4743645,252 6259 514890,072 4750169,663

419 513190,033 4745326,300 2366 496581,692 4746678,805 4313 506937,687 4743586,852 6260 514875,617 4750175,265

420 513190,797 4745321,396 2367 496590,507 4746726,187 4314 506939,653 4743554,451 6261 514853,089 4750184,123

421 513191,341 4745313,396 2368 496602,636 4746763,375 4315 506943,138 4743496,946 6262 514839,086 4750182,825

422 513192,782 4745305,089 2369 496615,514 4746787,004 4316 506945,800 4743463,941 6263 514794,747 4750174,746

423 513191,919 4745282,604 2370 496659,322 4746768,984 4317 506948,799 4743464,217 6264 514761,292 4750193,080

424 513191,470 4745275,610 2371 496677,660 4746765,422 4318 506955,380 4743461,672 6265 514738,490 4750205,637

425 513190,315 4745268,021 2372 496696,219 4746755,144 4319 506958,507 4743451,753 6266 514705,516 4750235,264

426 513189,349 4745258,931 2373 496716,753 4746744,688 4320 506961,816 4743439,434 6267 514705,417 4750235,363

427 513189,773 4745248,333 2374 496720,154 4746746,302 4321 506965,412 4743424,715 6268 514714,670 4750256,989

428 513192,228 4745242,118 2375 496745,575 4746760,146 4322 506966,475 4743392,121 6269 514716,892 4750260,371

429 513194,373 4745234,705 2376 496768,882 4746773,138 4323 506965,163 4743376,435 6270 514677,585 4750271,150

430 513197,500 4745224,686 2377 496756,599 4746802,043 4324 506957,804 4743354,097 6271 514633,110 4750285,964
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431 513202,053 4745218,455 2378 496750,170 4746783,486 4325 506950,907 4743339,853 6272 514595,849 4750303,324

432 513208,783 4745208,912 2379 496733,214 4746773,160 4326 506945,740 4743330,593 6273 514559,964 4750358,960

433 513212,205 4745198,291 2380 496723,484 4746762,984 4327 506945,548 4743317,800 6274 514529,386 4750416,156

434 513215,999 4745183,669 2381 496697,375 4746775,770 4328 506946,924 4743314,692 6275 514518,048 4750451,724

435 513220,200 4745170,244 2382 496658,698 4746788,270 4329 506951,402 4743311,661 6276 514506,881 4750455,902

436 513225,307 4745157,812 2383 496642,340 4746794,416 4330 506962,886 4743296,084 6277 514506,227 4750462,206

437 513230,942 4745148,877 2384 496637,059 4746797,516 4331 506972,734 4743289,616 6278 514517,550 4750465,923

438 513243,330 4745133,993 2385 496618,224 4746808,568 4332 507008,066 4743268,171 6279 514527,291 4750472,249

439 513248,587 4745128,156 2386 496642,474 4746816,851 4333 507064,648 4743212,985 6280 514532,712 4750475,925

440 513252,362 4745125,032 2387 496662,029 4746831,047 4334 507163,433 4743119,012 6281 514530,943 4750479,420

441 513261,231 4745121,169 2388 496682,989 4746857,511 4335 507205,379 4743086,221 6282 514515,405 4750501,323

442 513269,888 4745115,509 2389 496699,078 4746882,733 4336 507227,912 4743064,167 6283 514510,852 4750507,753

443 513280,468 4745107,326 2390 496700,623 4746885,155 4337 507251,970 4743045,701 6284 514482,825 4750530,145

444 513301,201 4745091,293 2391 496698,881 4746916,528 4338 507272,755 4743030,758 6285 514478,551 4750533,574

445 513316,084 4745075,993 2392 496702,205 4746915,415 4339 507284,487 4743022,079 6286 514473,682 4750537,707

446 513326,409 4745065,922 2393 496703,684 4746914,919 4340 507308,302 4742997,716 6287 514456,893 4750552,123

447 513337,221 4745054,448 2394 496726,304 4746909,009 4341 507331,621 4742973,657 6288 514454,341 4750559,036

448 513340,879 4745048,724 2395 496743,238 4746896,490 4342 507343,114 4742959,679 6289 514448,507 4750581,472

449 513342,633 4745044,612 2396 496761,878 4746885,058 4343 507341,880 4742954,989 6290 514480,032 4750600,339

450 513343,829 4745041,806 2397 496774,223 4746872,794 4344 507334,930 4742947,442 6291 514485,902 4750610,791

451 513348,851 4745031,274 2398 496777,075 4746878,411 4345 507326,493 4742941,906 6292 514513,531 4750616,291

452 513351,588 4745022,857 2399 496778,025 4746885,572 4346 507335,360 4742923,851 6293 514510,824 4750642,899

453 513354,457 4745018,639 2400 496783,825 4746892,927 4347 507353,722 4742891,831 6294 514526,192 4750653,284

454 513356,928 4745014,622 2401 496796,104 4746902,076 4348 507373,175 4742858,704 6295 514532,009 4750669,439

455 513361,794 4745010,289 2402 496868,489 4746938,431 4349 507381,659 4742842,848 6296 514532,074 4750678,932

456 513371,061 4745006,225 2403 496876,489 4746953,790 4350 507394,092 4742831,619 6297 514532,185 4750694,225

457 513387,488 4744996,912 2404 496863,084 4746980,421 4351 507397,379 4742832,540 6298 514536,924 4750699,888

458 513397,245 4744991,343 2405 496853,579 4747009,331 4352 507407,780 4742819,371 6299 514551,167 4750693,091

459 513400,321 4744988,222 2406 496833,182 4747029,751 4353 507406,430 4742812,482 6300 514569,446 4750718,748

460 513402,896 4744985,005 2407 496804,434 4747038,034 4354 507391,174 4742803,695 6301 514569,246 4750690,860

461 513406,819 4744974,580 2408 496776,629 4747054,126 4355 507383,985 4742805,048 6302 514571,050 4750677,452

462 513411,338 4744949,557 2409 496755,962 4747076,741 4356 507373,221 4742809,224 6303 514618,839 4750664,815

463 513413,355 4744938,148 2410 496737,667 4747087,323 4357 507353,262 4742799,969 6304 514607,491 4750685,487

464 513422,543 4744909,093 2411 496717,018 4747099,264 4358 507362,382 4742775,415 6305 514595,460 4750736,054

465 513429,921 4744892,447 2412 496683,843 4747114,723 4359 507377,002 4742737,423 6306 514586,227 4750786,600

466 513435,848 4744882,708 2413 496674,096 4747140,769 4360 507391,906 4742696,932 6307 514585,118 4750822,942

467 513437,040 4744879,455 2414 496693,745 4747154,473 4361 507398,352 4742675,895 6308 514584,689 4750837,091

468 513437,612 4744877,898 2415 496712,586 4747166,518 4362 507410,447 4742648,217 6309 514591,708 4750868,029

469 513438,157 4744870,096 2416 496679,466 4747174,357 4363 507416,709 4742629,381 6310 514599,379 4750905,858

470 513438,774 4744858,695 2417 496654,829 4747171,089 4364 507428,127 4742604,607 6311 514578,672 4750890,013

471 513439,297 4744848,197 2418 496640,713 4747179,908 4365 507439,149 4742566,543 6312 514571,670 4750847,381

472 513438,031 4744838,709 2419 496611,049 4747171,381 4366 507443,484 4742557,817 6313 514552,768 4750860,112

473 513442,451 4744827,880 2420 496602,184 4747175,537 4367 507444,333 4742550,813 6314 514522,224 4750880,222

474 513447,370 4744816,750 2421 496602,130 4747204,433 4368 507448,470 4742542,286 6315 514501,873 4750883,119

475 513453,648 4744814,007 2422 496609,136 4747231,552 4369 507454,693 4742532,046 6316 514453,323 4750890,013

476 513439,778 4744789,615 2423 496612,219 4747234,940 4370 507459,756 4742527,012 6317 514403,547 4750904,766

477 513412,337 4744754,727 2424 496629,386 4747253,810 4371 507467,199 4742519,559 6318 514366,261 4750918,427

478 513395,234 4744739,355 2425 496630,195 4747274,632 4372 507480,900 4742506,466 6319 514340,502 4750922,712

479 513369,922 4744722,544 2426 496616,435 4747251,302 4373 507493,648 4742500,077 6320 514304,968 4750929,664

480 513356,156 4744713,629 2427 496608,437 4747273,320 4374 507500,733 4742498,427 6321 514266,750 4750953,028

481 513343,508 4744705,442 2428 496600,798 4747287,432 4375 507496,712 4742495,257 6322 514253,910 4750960,578

482 513318,331 4744693,127 2429 496588,225 4747287,078 4376 507477,280 4742489,600 6323 514240,073 4750968,714
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483 513297,122 4744676,987 2430 496583,313 4747313,354 4377 507434,313 4742505,802 6324 514216,144 4750977,083

484 513283,663 4744667,785 2431 496583,533 4747343,746 4378 507437,158 4742498,284 6325 514201,070 4750980,120

485 513273,601 4744658,562 2432 496586,571 4747350,137 4379 507477,035 4742483,304 6326 514195,082 4750981,333

486 513274,346 4744646,708 2433 496593,818 4747365,381 4380 507488,554 4742486,620 6327 514181,465 4750979,663

487 513274,677 4744641,461 2434 496611,966 4747360,981 4381 507496,492 4742478,565 6328 514171,172 4750978,405

488 513269,321 4744619,407 2435 496617,512 4747371,613 4382 507535,806 4742454,891 6329 514152,883 4750965,142

489 513261,411 4744603,870 2436 496620,796 4747377,911 4383 507560,890 4742440,116 6330 514131,813 4750968,393

490 513252,436 4744583,110 2437 496632,935 4747371,045 4384 507586,724 4742418,239 6331 514100,240 4750984,113

491 513250,933 4744579,644 2438 496637,062 4747368,709 4385 507597,897 4742415,161 6332 514066,259 4750984,856

492 513248,343 4744574,705 2439 496658,382 4747362,753 4386 507608,877 4742412,982 6333 514043,255 4750983,022

493 513246,889 4744571,988 2440 496673,818 4747363,337 4387 507618,216 4742405,018 6334 514018,284 4750971,806

494 513237,361 4744553,765 2441 496692,569 4747376,993 4388 507620,838 4742394,405 6335 513984,618 4750960,753

495 513235,600 4744549,765 2442 496712,237 4747399,663 4389 507631,126 4742379,635 6336 513964,636 4750959,458

496 513218,337 4744510,595 2443 496726,167 4747407,552 4390 507646,824 4742366,129 6337 513946,545 4750958,289

497 513255,526 4744463,056 2444 496740,120 4747418,672 4391 507673,474 4742346,844 6338 513941,515 4750957,964

498 513263,921 4744452,314 2445 496749,902 4747448,458 4392 507675,464 4742345,329 6339 513906,940 4750959,211

499 513284,230 4744447,197 2446 496750,544 4747448,775 4393 507678,385 4742348,508 6340 513866,889 4750978,093

500 513307,195 4744441,388 2447 496767,840 4747457,326 4394 507682,862 4742345,577 6341 513850,249 4750999,304

501 513352,621 4744429,549 2448 496788,491 4747442,184 4395 507703,067 4742333,535 6342 513815,884 4751016,043

502 513370,252 4744422,228 2449 496794,504 4747450,160 4396 507728,597 4742324,956 6343 513794,897 4751030,590

503 513370,662 4744422,058 2450 496813,898 4747442,835 4397 507742,924 4742315,556 6344 513770,068 4751038,964

504 513379,973 4744410,294 2451 496827,649 4747427,547 4398 507792,357 4742295,310 6345 513747,977 4751039,122

505 513387,361 4744394,948 2452 496838,804 4747415,151 4399 507815,098 4742288,348 6346 513713,405 4751027,076

506 513383,711 4744379,792 2453 496853,972 4747393,042 4400 507835,547 4742282,406 6347 513687,597 4751020,343

507 513382,979 4744376,761 2454 496875,480 4747382,844 4401 507853,819 4742279,273 6348 513677,952 4751017,834

508 513379,134 4744374,002 2455 496878,799 4747377,573 4402 507876,755 4742285,905 6349 513657,681 4751012,272

509 513372,782 4744369,462 2456 496894,358 4747352,832 4403 507897,909 4742294,548 6350 513646,703 4751009,262

510 513364,712 4744367,116 2457 496905,294 4747354,212 4404 507916,056 4742301,817 6351 513615,119 4751009,789

511 513350,614 4744363,046 2458 496924,390 4747355,340 4405 507925,298 4742308,156 6352 513595,307 4751020,727

512 513338,116 4744363,114 2459 496943,143 4747341,351 4406 507951,788 4742322,052 6353 513575,659 4751027,067

513 513331,553 4744363,161 2460 496944,288 4747340,491 4407 507962,907 4742325,269 6354 513556,830 4751035,899

514 513307,980 4744364,706 2461 496975,279 4747338,292 4408 507977,053 4742332,564 6355 513546,236 4751035,973

515 513232,002 4744369,716 2462 496977,449 4747335,418 4409 508008,534 4742345,533 6356 513544,284 4751028,790

516 513203,820 4744368,942 2463 497010,675 4747305,082 4410 508061,070 4742367,346 6357 513553,652 4750996,835

517 513174,652 4744368,187 2464 497022,546 4747295,383 4411 508069,796 4742344,898 6358 513565,156 4750970,463

518 513116,606 4744372,702 2465 497049,124 4747317,574 4412 508069,810 4742344,893 6359 513566,971 4750962,704

519 513091,222 4744359,591 2466 497028,334 4747335,238 4413 508078,114 4742346,432 6360 513576,114 4750923,503

520 513058,747 4744347,328 2467 496988,428 4747357,119 4414 508084,766 4742354,082 6361 513570,321 4750910,151

521 513047,633 4744344,390 2468 496957,843 4747371,194 4415 508085,760 4742367,169 6362 513537,611 4750892,894

522 513012,379 4744335,096 2469 496935,298 4747391,129 4416 508107,656 4742381,805 6363 513514,540 4750881,762

523 512983,133 4744326,907 2470 496904,334 4747419,622 4417 508144,601 4742403,832 6364 513490,775 4750869,949

524 512972,210 4744323,135 2471 496875,723 4747451,348 4418 508150,956 4742411,784 6365 513481,835 4750865,505

525 512960,582 4744319,146 2472 496844,291 4747482,810 4419 508178,091 4742445,974 6366 513450,557 4750852,834

526 512939,200 4744306,405 2473 496821,607 4747511,465 4420 508185,878 4742458,615 6367 513421,703 4750843,745

527 512937,175 4744304,813 2474 496795,198 4747535,144 4421 508195,943 4742482,132 6368 513388,182 4750838,887

528 512918,864 4744290,473 2475 496774,150 4747559,169 4422 508212,125 4742522,098 6369 513349,799 4750839,164

529 512907,223 4744280,958 2476 496769,536 4747569,379 4423 508217,102 4742547,053 6370 513312,482 4750848,628

530 512898,079 4744273,513 2477 496762,980 4747583,880 4424 508222,978 4742557,808 6371 513280,963 4750858,151

531 512881,864 4744250,659 2478 496757,471 4747617,103 4425 508229,966 4742570,653 6372 513234,606 4750875,479

532 512880,529 4744248,783 2479 496743,246 4747645,412 4426 508231,843 4742595,228 6373 513205,920 4750875,685

533 512866,432 4744226,664 2480 496694,057 4747707,164 4427 508235,000 4742630,993 6374 513183,703 4750858,349

534 512863,924 4744217,865 2481 496681,901 4747728,681 4428 508238,975 4742641,859 6375 513170,272 4750853,249
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535 512862,403 4744212,582 2482 496663,630 4747754,030 4429 508253,912 4742661,545 6376 513162,356 4750854,554

536 512859,281 4744201,732 2483 496649,284 4747773,327 4430 508268,713 4742690,127 6377 513144,413 4750857,533

537 512856,433 4744202,730 2484 496629,789 4747805,050 4431 508278,737 4742707,947 6378 513141,265 4750859,124

538 512855,838 4744202,940 2485 496611,309 4747830,297 4432 508293,725 4742721,235 6379 513121,506 4750869,092

539 512842,328 4744207,740 2486 496595,534 4747855,160 4433 508321,446 4742767,415 6380 513101,519 4750883,632

540 512838,272 4744209,094 2487 496591,458 4747878,567 4434 508346,442 4742809,721 6381 513081,424 4750897,169

541 512837,722 4744209,287 2488 496584,411 4747878,377 4435 508356,842 4742838,236 6382 513057,616 4750908,636

542 512818,464 4744225,104 2489 496570,486 4747879,354 4436 508368,631 4742864,940 6383 513035,563 4750913,993

543 512800,757 4744237,773 2490 496552,057 4747879,610 4437 508374,736 4742879,889 6384 513016,794 4750889,536

544 512794,883 4744241,986 2491 496543,063 4747879,988 4438 508372,124 4742919,893 6385 513028,130 4750922,843

545 512789,526 4744245,504 2492 496539,753 4747879,949 4439 508362,139 4742935,260 6386 513046,826 4750923,207

546 512770,818 4744257,834 2493 496533,875 4747879,179 4440 508349,747 4742949,742 6387 513067,827 4750910,762

547 512756,012 4744266,537 2494 496579,384 4747910,988 4441 508338,434 4742961,319 6388 513097,381 4750891,956

548 512749,792 4744270,212 2495 496566,092 4747937,784 4442 508336,568 4742965,831 6389 513121,249 4750875,291

549 512734,642 4744275,360 2496 496559,360 4747964,899 4443 508338,844 4742976,309 6390 513140,368 4750864,860

550 512726,182 4744278,247 2497 496552,457 4747998,733 4444 508335,449 4742990,728 6391 513169,012 4750858,556

551 512703,099 4744279,512 2498 496547,705 4748027,278 4445 508325,134 4743002,098 6392 513178,643 4750863,583

552 512683,889 4744279,174 2499 496551,008 4748037,902 4446 508296,338 4743042,789 6393 513184,627 4750889,331

553 512670,820 4744278,964 2500 496555,051 4748050,835 4447 508285,812 4743052,362 6394 513199,139 4750905,721

554 512649,683 4744284,216 2501 496550,813 4748060,352 4448 508275,279 4743061,133 6395 513224,949 4750908,533

555 512625,427 4744291,298 2502 496538,233 4748083,194 4449 508268,541 4743069,578 6396 513266,178 4750901,040

556 512605,266 4744297,209 2503 496531,092 4748095,472 4450 508266,943 4743083,585 6397 513297,667 4750887,420

557 512588,032 4744303,611 2504 496527,713 4748101,285 4451 508263,728 4743095,205 6398 513326,284 4750863,523

558 512576,464 4744307,923 2505 496516,356 4748118,789 4452 508257,869 4743100,544 6399 513346,301 4750853,084

559 512546,088 4744318,746 2506 496508,802 4748131,238 4453 508244,810 4743091,542 6400 513396,077 4750852,725

560 512541,857 4744320,256 2507 496503,839 4748139,409 4454 508205,740 4743107,516 6401 513457,539 4750864,680

561 512558,384 4744297,247 2508 496489,009 4748163,469 4455 508193,247 4743121,799 6402 513492,119 4750877,726

562 512571,747 4744265,061 2509 496486,443 4748166,392 4456 508183,442 4743148,462 6403 513517,141 4750896,138

563 512545,200 4744273,740 2510 496471,172 4748183,801 4457 508175,463 4743164,810 6404 513539,703 4750905,773

564 512532,344 4744277,962 2511 496469,829 4748185,229 4458 508164,128 4743186,984 6405 513562,772 4750916,904

565 512507,577 4744285,065 2512 496453,810 4748202,222 4459 508159,830 4743200,710 6406 513564,890 4750933,381

566 512486,328 4744295,282 2513 496444,630 4748212,300 4460 508167,840 4743244,435 6407 513559,242 4750954,013

567 512470,160 4744303,078 2514 496391,149 4748251,200 4461 508171,579 4743264,000 6408 513547,960 4750983,983

568 512454,763 4744310,736 2515 496373,510 4748266,720 4462 508169,177 4743291,405 6409 513538,616 4751019,033

569 512435,676 4744320,257 2516 496376,408 4748281,779 4463 508169,875 4743319,090 6410 513535,369 4751040,149

570 512406,253 4744321,961 2517 496387,054 4748298,197 4464 508170,680 4743347,773 6411 513533,544 4751050,460

571 512366,454 4744332,246 2518 496409,052 4748317,724 4465 508171,850 4743371,056 6412 513543,156 4751052,488

572 512363,418 4744333,033 2519 496435,502 4748332,989 4466 508171,972 4743374,154 6413 513562,294 4751045,155

573 512362,442 4744333,175 2520 496461,206 4748340,185 4467 508179,465 4743401,690 6414 513582,326 4751036,714

574 512318,644 4744339,480 2521 496424,543 4748339,349 4468 508186,828 4743424,428 6415 513607,133 4751025,241

575 512311,160 4744341,191 2522 496423,712 4748337,985 4469 508196,246 4743441,653 6416 513621,482 4751018,940

576 512293,235 4744345,333 2523 496399,677 4748317,831 4470 508205,206 4743450,485 6417 513645,456 4751016,668

577 512260,972 4744348,863 2524 496392,942 4748309,641 4471 508217,869 4743459,791 6418 513669,506 4751024,791

578 512231,860 4744345,574 2525 496383,832 4748299,352 4472 508241,883 4743476,912 6419 513714,573 4751036,764

579 512165,647 4744359,525 2526 496380,513 4748295,603 4473 508251,177 4743490,439 6420 513746,326 4751045,831

580 511860,569 4744423,814 2527 496379,236 4748293,004 4474 508263,550 4743501,346 6421 513781,306 4751045,081

581 511851,903 4744423,922 2528 496375,727 4748288,741 4475 508266,727 4743512,217 6422 513801,717 4751033,144

582 511405,789 4744429,580 2529 496345,457 4748254,935 4476 508275,685 4743520,750 6423 513801,626 4751033,253

583 511312,510 4744482,930 2530 496315,450 4748230,129 4477 508289,635 4743528,546 6424 513864,466 4751013,767

584 511302,762 4744485,908 2531 496301,063 4748213,842 4478 508297,722 4743526,990 6425 513912,032 4751009,514

585 511295,794 4744488,043 2532 496285,933 4748196,707 4479 508302,989 4743536,747 6426 513987,868 4751001,185

586 511295,779 4744488,041 2533 496256,185 4748152,728 4480 508313,459 4743546,869 6427 514033,638 4751026,441
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587 511295,753 4744488,048 2534 496231,147 4748131,806 4481 508323,541 4743558,991 6428 514074,966 4751036,612

588 511287,726 4744487,249 2535 496192,166 4748103,624 4482 508333,622 4743570,814 6429 514143,264 4751038,099

589 511279,808 4744486,470 2536 496154,984 4748073,889 4483 508340,073 4743578,264 6430 514138,211 4751044,902

590 511274,270 4744482,642 2537 496124,051 4748035,227 4484 508346,713 4743584,215 6431 514133,800 4751054,059

591 511270,606 4744480,134 2538 496085,984 4748011,370 4485 508353,452 4743589,765 6432 514133,381 4751070,686

592 511259,870 4744467,020 2539 496044,612 4747990,895 4486 508369,856 4743605,241 6433 514133,709 4751071,431

593 511251,668 4744457,027 2540 496000,739 4747967,252 4487 508383,507 4743627,033 6434 514136,444 4751077,526

594 511243,698 4744454,700 2541 495965,710 4747954,283 4488 508386,765 4743635,107 6435 514143,914 4751094,019

595 511235,321 4744452,298 2542 495957,718 4747949,688 4489 508389,038 4743645,387 6436 514161,332 4751106,910

596 511207,771 4744466,336 2543 495928,733 4747933,018 4490 508388,652 4743661,183 6437 514195,992 4751119,026

597 511149,386 4744496,094 2544 495900,936 4747912,744 4491 508387,212 4743669,689 6438 514219,139 4751129,176

598 511105,957 4744518,245 2545 495865,829 4747888,811 4492 508384,584 4743679,304 6439 514221,726 4751130,902

599 511081,157 4744530,896 2546 495829,201 4747891,096 4493 508383,041 4743687,312 6440 514229,385 4751135,959

600 511032,790 4744521,756 2547 495795,480 4747892,152 4494 508379,790 4743694,035 6441 514253,405 4751166,032

601 511000,225 4744518,698 2548 495766,235 4747892,582 4495 508378,027 4743698,944 6442 514273,243 4751190,830

602 510987,887 4744517,552 2549 495736,706 4747899,222 4496 508376,165 4743704,156 6443 514276,918 4751195,423

603 510948,476 4744506,021 2550 495714,971 4747907,235 4497 508375,088 4743721,257 6444 514301,254 4751232,811

604 510934,236 4744501,862 2551 495691,615 4747918,922 4498 508371,146 4743742,876 6445 514308,412 4751243,470

605 510912,041 4744495,917 2552 495669,145 4747924,284 4499 508366,820 4743753,004 6446 514321,463 4751262,922

606 510900,620 4744492,391 2553 495632,963 4747931,698 4500 508359,440 4743769,250 6447 514336,451 4751282,775

607 510899,338 4744491,998 2554 495616,014 4747937,998 4501 508353,376 4743787,886 6448 514339,849 4751298,616

608 510879,869 4744481,142 2555 495596,946 4747944,476 4502 508343,248 4743825,145 6449 514338,894 4751304,341

609 510858,835 4744461,500 2556 495583,399 4747949,870 4503 508329,033 4743849,937 6450 514337,422 4751313,191

610 510855,745 4744458,592 2557 495580,100 4747951,183 4504 508316,756 4743880,214 6451 514323,847 4751331,499

611 510852,081 4744455,175 2558 495560,774 4747955,748 4505 508305,218 4743916,283 6452 514310,564 4751347,486

612 510852,092 4744455,152 2559 495474,255 4747958,066 4506 508304,048 4743920,290 6453 514302,043 4751365,119

613 510844,868 4744437,610 2560 495471,510 4747958,625 4507 508297,390 4743939,531 6454 514301,185 4751366,877

614 510842,737 4744432,248 2561 495463,903 4747939,235 4508 508292,313 4743956,459 6455 514299,650 4751376,386

615 510842,730 4744432,228 2562 495469,189 4747916,297 4509 508286,051 4743975,396 6456 514298,819 4751381,332

616 510836,314 4744415,781 2563 495469,254 4747916,017 4510 508279,257 4743989,541 6457 514300,178 4751393,003

617 510833,918 4744411,650 2564 495427,738 4747935,238 4511 508271,053 4744002,396 6458 514312,523 4751409,503

618 510822,884 4744392,615 2565 495462,011 4747947,427 4512 508263,459 4744016,744 6459 514329,070 4751423,381

619 510822,751 4744392,387 2566 495468,354 4747981,390 4513 508259,648 4744028,966 6460 514331,968 4751425,815

620 510822,492 4744391,843 2567 495453,382 4747982,334 4514 508259,426 4744039,862 6461 514338,729 4751427,059

621 510808,545 4744362,703 2568 495448,859 4747958,656 4515 508260,087 4744048,154 6462 514345,110 4751428,192

622 510797,686 4744333,160 2569 495418,613 4747947,901 4516 508252,068 4744073,004 6463 514366,717 4751454,109

623 510797,329 4744332,195 2570 495368,803 4747964,504 4517 508243,961 4744085,457 6464 514399,215 4751495,853

624 510796,976 4744292,744 2571 495289,518 4748002,264 4518 508237,761 4744099,095 6465 514417,418 4751525,290

625 510796,809 4744274,021 2572 495222,921 4748016,231 4519 508228,268 4744113,258 6466 514420,821 4751541,884

626 510800,581 4744258,759 2573 495160,756 4748029,976 4520 508218,894 4744130,418 6467 514419,714 4751557,005

627 510807,107 4744232,365 2574 495108,023 4748051,387 4521 508212,280 4744142,062 6468 514418,231 4751559,018

628 510817,559 4744198,501 2575 495032,414 4748081,078 4522 508208,989 4744156,979 6469 514412,125 4751567,453

629 510824,555 4744184,457 2576 495023,624 4748084,436 4523 508204,777 4744169,105 6470 514407,878 4751581,174

630 510825,246 4744183,153 2577 494967,062 4748106,048 4524 508199,582 4744183,138 6471 514408,335 4751596,785

631 510830,002 4744180,935 2578 494964,339 4748107,089 4525 508199,283 4744197,233 6472 514408,890 4751642,201

632 510845,071 4744173,914 2579 494936,612 4748118,543 4526 508195,613 4744215,255 6473 514409,251 4751675,304

633 510858,022 4744170,233 2580 494921,617 4748124,738 4527 508192,836 4744231,967 6474 514402,937 4751681,491

634 510864,923 4744168,272 2581 494919,912 4748125,442 4528 508188,593 4744239,893 6475 514401,770 4751682,618

635 510882,241 4744157,752 2582 494910,252 4748129,430 4529 508185,711 4744256,109 6476 514395,030 4751692,747

636 510894,964 4744147,764 2583 494908,503 4748130,024 4530 508184,512 4744270,011 6477 514349,821 4751760,758

637 510900,207 4744140,131 2584 494855,717 4748147,878 4531 508184,659 4744290,502 6478 514343,818 4751766,123

638 510905,448 4744132,395 2585 494774,006 4748177,511 4532 508183,109 4744311,106 6479 514340,988 4751768,656
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639 510912,171 4744117,643 2586 494723,454 4748189,621 4533 508181,074 4744320,016 6480 514345,560 4751772,923

640 510920,852 4744098,593 2587 494677,580 4748186,765 4534 508172,633 4744313,880 6481 514352,865 4751779,283

641 510925,327 4744088,769 2588 494628,113 4748183,327 4535 508155,022 4744325,601 6482 514357,806 4751792,303

642 510934,617 4744063,615 2589 494596,534 4748191,073 4536 508158,910 4744337,869 6483 514360,597 4751811,268

643 510936,505 4744058,501 2590 494547,575 4748219,190 4537 508157,005 4744364,772 6484 514360,062 4751827,765

644 510948,297 4744044,123 2591 494479,363 4748267,731 4538 508150,914 4744379,911 6485 514359,117 4751840,332

645 510953,153 4744038,190 2592 494404,938 4748318,256 4539 508149,821 4744394,512 6486 514358,555 4751840,396

646 510968,911 4744033,277 2593 494333,192 4748367,418 4540 508154,311 4744407,274 6487 514366,631 4751849,007

647 510984,361 4744028,632 2594 494304,212 4748373,180 4541 508161,631 4744424,316 6488 514376,199 4751849,917

648 510992,750 4744026,110 2595 494210,895 4748370,853 4542 508171,642 4744440,138 6489 514384,408 4751846,032

649 510999,905 4744020,160 2596 494209,555 4748370,794 4543 508179,245 4744454,876 6490 514396,261 4751843,105

650 511001,311 4744018,977 2597 494142,119 4748367,891 4544 508182,920 4744465,645 6491 514404,046 4751847,221

651 511003,978 4744016,733 2598 494087,640 4748366,385 4545 508182,804 4744477,343 6492 514410,840 4751865,750

652 511009,758 4744006,802 2599 494048,425 4748352,783 4546 508179,473 4744486,764 6493 514387,290 4751865,978

653 511015,136 4743997,561 2600 494035,098 4748335,259 4547 508168,991 4744502,433 6494 514369,508 4751866,142

654 511017,836 4743983,845 2601 494018,258 4748288,938 4548 508156,926 4744506,617 6495 514380,755 4751881,991

655 511015,258 4743958,874 2602 494001,094 4748235,904 4549 508137,402 4744516,256 6496 514384,503 4751889,695

656 511010,612 4743943,644 2603 493980,020 4748211,075 4550 508129,871 4744525,304 6497 514417,168 4751957,122

657 511006,556 4743930,346 2604 493907,026 4748185,423 4551 508128,697 4744527,492 6498 514418,076 4751958,984

658 511005,041 4743922,038 2605 493849,941 4748167,348 4552 508123,756 4744536,744 6499 514436,539 4751990,462

659 511002,080 4743905,790 2606 493839,280 4748155,718 4553 508118,619 4744545,077 6500 514438,192 4751993,284

660 511000,947 4743897,401 2607 493826,405 4748141,673 4554 508113,469 4744552,013 6501 514451,475 4752030,396

661 511000,390 4743893,307 2608 493826,033 4748134,995 4555 508113,950 4744577,197 6502 514454,890 4752048,223

662 511002,155 4743888,297 2609 493824,928 4748135,729 4556 508122,566 4744566,040 6503 514457,736 4752079,935

663 511002,165 4743888,264 2610 493820,438 4748140,015 4557 508132,715 4744559,368 6504 514453,469 4752097,966

664 511003,622 4743883,886 2611 493820,866 4748136,171 4558 508141,373 4744554,211 6505 514444,698 4752108,043

665 511012,922 4743873,750 2612 493817,307 4748130,669 4559 508144,500 4744557,886 6506 514435,338 4752116,876

666 511012,947 4743873,723 2613 493813,657 4748050,008 4560 508140,726 4744561,613 6507 514491,953 4752124,979

667 511030,423 4743857,604 2614 493810,363 4748052,714 4561 508133,218 4744573,760 6508 514511,725 4752136,530

668 511047,739 4743846,784 2615 493805,436 4748056,769 4562 508129,897 4744598,876 6509 514510,596 4752107,701

669 511049,006 4743845,962 2616 493782,087 4748075,975 4563 508141,394 4744612,586 6510 514510,624 4752106,353

670 511063,460 4743836,576 2617 493749,089 4748118,133 4564 508150,772 4744624,014 6511 514522,021 4752106,709

671 511066,507 4743834,344 2618 493737,619 4748132,789 4565 508153,844 4744634,090 6512 514540,684 4752110,010

672 511071,315 4743830,820 2619 493737,100 4748133,448 4566 508148,007 4744656,421 6513 514541,982 4752142,907

673 511079,117 4743818,273 2620 493731,415 4748143,446 4567 508148,075 4744666,019 6514 514543,448 4752148,515

674 511083,865 4743810,639 2621 493731,326 4748143,605 4568 508158,015 4744672,144 6515 514560,130 4752211,889

675 511087,598 4743801,910 2622 493725,262 4748142,617 4569 508169,507 4744671,460 6516 514562,569 4752221,563

676 511095,955 4743782,361 2623 493719,455 4748142,829 4570 508182,391 4744669,971 6517 514572,429 4752260,615

677 511100,663 4743771,367 2624 493719,205 4748143,284 4571 508191,437 4744663,207 6518 514605,273 4752338,901

678 511105,096 4743761,008 2625 493708,651 4748162,620 4572 508194,092 4744643,196 6519 514630,375 4752404,765

679 511109,144 4743751,549 2626 493706,966 4748176,608 4573 508237,390 4744658,778 6520 514647,926 4752432,213

680 511109,818 4743749,975 2627 493705,604 4748187,911 4574 508230,158 4744737,500 6521 514654,173 4752445,591

681 511118,184 4743731,723 2628 493704,194 4748187,813 4575 508292,053 4744726,557 6522 514700,834 4752492,007

682 511126,574 4743715,949 2629 493691,582 4748186,913 4576 508356,348 4744715,300 6523 514727,951 4752519,243

683 511131,793 4743706,134 2630 493673,799 4748154,623 4577 508361,633 4744783,036 6524 514746,824 4752546,692

684 511142,828 4743683,464 2631 493660,809 4748144,512 4578 508392,836 4744771,316 6525 514755,346 4752556,295

685 511146,048 4743672,746 2632 493626,581 4748152,667 4579 508432,256 4744762,035 6526 514805,783 4752571,999

686 511147,337 4743666,857 2633 493584,719 4748144,122 4580 508471,937 4744748,055 6527 514834,020 4752578,675

687 511147,887 4743664,336 2634 493570,276 4748140,313 4581 508570,560 4744728,854 6528 514864,852 4752588,694

688 511148,368 4743661,834 2635 493572,690 4748117,236 4582 508593,642 4744727,387 6529 514883,590 4752600,898

689 511148,373 4743648,338 2636 493584,964 4748099,435 4583 508650,233 4744715,387 6530 514888,102 4752602,294

690 511147,430 4743636,367 2637 493587,491 4748071,302 4584 508651,074 4744721,279 6531 514894,868 4752604,480
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691 511147,272 4743634,352 2638 493577,969 4748058,164 4585 508747,852 4744681,696 6532 514908,331 4752608,725

692 511142,415 4743612,295 2639 493547,762 4748055,282 4586 508749,676 4744685,282 6533 514910,262 4752601,924

693 511136,719 4743584,548 2640 493528,999 4748042,775 4587 508753,416 4744693,550 6534 514922,342 4752614,414

694 511132,409 4743565,312 2641 493520,592 4748037,172 4588 508759,603 4744731,293 6535 514931,032 4752618,340

695 511132,381 4743565,188 2642 493404,499 4748029,069 4589 508760,335 4744735,685 6536 514958,143 4752612,116

696 511131,918 4743559,703 2643 493399,547 4748029,682 4590 508772,342 4744778,982 6537 514981,928 4752612,645

697 511129,649 4743532,819 2644 493389,068 4747992,055 4591 508773,359 4744809,464 6538 515013,377 4752606,936

698 511127,901 4743512,140 2645 493367,610 4747972,756 4592 508776,955 4744822,631 6539 515037,697 4752605,318

699 511127,976 4743510,335 2646 493352,264 4747938,097 4593 508784,856 4744851,064 6540 515091,835 4752600,079

700 511128,325 4743501,640 2647 493344,645 4747912,686 4594 508769,278 4744881,262 6541 515134,981 4752587,414

701 511131,544 4743490,523 2648 493339,723 4747881,914 4595 508764,839 4744889,393 6542 515168,204 4752590,193

702 511138,560 4743479,076 2649 493331,761 4747879,729 4596 508757,411 4744898,843 6543 515270,170 4752551,784

703 511140,053 4743478,065 2650 493299,708 4747893,073 4597 508748,493 4744909,803 6544 515320,697 4752526,334

704 511144,114 4743459,244 2651 493227,575 4747928,399 4598 508737,397 4744923,676 6545 515352,456 4752501,881

705 511147,692 4743442,824 2652 493207,820 4747941,795 4599 508728,663 4744932,537 6546 515356,366 4752490,720

706 511155,029 4743433,977 2653 493206,264 4747952,153 4600 508718,045 4744943,207 6547 515364,001 4752481,039

707 511161,470 4743426,030 2654 493211,225 4747960,964 4601 508702,615 4744966,109 6548 515331,531 4752466,960

708 511161,400 4743416,636 2655 493261,312 4747993,982 4602 508698,469 4744973,236 6549 515355,815 4752429,750

709 511151,388 4743414,408 2656 493317,691 4748014,794 4603 508694,892 4744976,562 6550 515357,823 4752420,353

710 511141,001 4743415,483 2657 493383,801 4748025,086 4604 508688,178 4744974,309 6551 515371,272 4752420,612

711 511124,791 4743413,400 2658 493382,790 4748032,123 4605 508683,684 4744974,443 6552 515384,812 4752426,471

712 511107,089 4743412,029 2659 493382,483 4748034,998 4606 508679,790 4744975,469 6553 515398,910 4752439,334

713 511085,677 4743409,384 2660 493315,163 4748024,519 4607 508678,224 4744979,779 6554 515400,708 4752441,977

714 511066,161 4743405,824 2661 493256,769 4748002,948 4608 508680,061 4744998,959 6555 515414,168 4752430,766

715 511054,648 4743403,409 2662 493360,542 4748058,960 4609 508681,635 4745009,343 6556 515417,881 4752427,683

716 511033,502 4743395,963 2663 493395,743 4748064,961 4610 508683,726 4745022,024 6557 515430,602 4752416,658

717 511014,139 4743386,007 2664 493414,589 4748107,542 4611 508684,008 4745033,419 6558 515430,839 4752417,185

718 511004,799 4743379,876 2665 493441,445 4748148,513 4612 508686,688 4745044,693 6559 515431,885 4752420,433

719 511001,786 4743378,098 2666 493427,359 4748141,204 4613 508690,199 4745060,661 6560 515518,930 4752337,462

720 510991,392 4743392,067 2667 493406,925 4748131,316 4614 508689,899 4745074,258 6561 515518,626 4752332,215

721 510983,567 4743402,121 2668 493380,255 4748102,939 4615 508692,291 4745087,238 6562 515517,703 4752324,586

722 510980,783 4743404,239 2669 493350,223 4748070,990 4616 508692,487 4745100,532 6563 515517,079 4752318,087

723 510954,788 4743389,533 2670 493326,610 4748056,915 4617 508691,585 4745114,030 6564 515517,933 4752315,740

724 510932,239 4743381,698 2671 493325,678 4748056,360 4618 508686,592 4745128,863 6565 515536,844 4752307,799

725 510910,490 4743373,657 2672 493101,278 4747943,094 4619 508686,183 4745141,459 6566 515552,341 4752299,017

726 510885,528 4743363,841 2673 493077,414 4747919,900 4620 508687,088 4745155,946 6567 515567,399 4752291,548

727 510869,188 4743357,161 2674 493075,586 4747917,127 4621 508686,991 4745170,342 6568 515581,344 4752284,614

728 510855,991 4743342,962 2675 493051,935 4747881,225 4622 508685,612 4745187,246 6569 515596,465 4752276,444

729 510846,210 4743331,135 2676 493044,476 4747869,916 4623 508687,104 4745213,924 6570 515607,424 4752268,319

730 510839,838 4743320,785 2677 493018,608 4747823,324 4624 508687,615 4745229,213 6571 515615,075 4752265,699

731 510831,326 4743304,755 2678 493013,187 4747793,171 4625 508689,312 4745242,896 6572 515614,188 4752228,871

732 510824,371 4743291,100 2679 492994,925 4747772,354 4626 508691,997 4745254,773 6573 515666,374 4752227,598

733 510821,694 4743285,830 2680 492989,590 4747766,273 4627 508694,015 4745257,455 6574 515665,934 4752209,729

734 510809,575 4743268,824 2681 492963,484 4747730,344 4628 508699,062 4745264,217 6575 515620,018 4752210,857

735 510803,672 4743253,972 2682 492960,292 4747709,562 4629 508705,805 4745270,666 6576 515619,931 4752207,398

736 510799,633 4743248,702 2683 492943,814 4747693,290 4630 508717,864 4745279,376 6577 515619,437 4752186,930

737 510785,864 4743238,107 2684 492929,919 4747662,730 4631 508725,514 4745286,918 6578 515665,353 4752185,806

738 510775,212 4743230,087 2685 492927,658 4747640,482 4632 508726,240 4745290,612 6579 515665,253 4752181,615

739 510766,053 4743221,556 2686 492929,499 4747636,709 4633 508727,586 4745297,000 6580 515706,188 4752193,392

740 510751,340 4743219,061 2687 492655,912 4747713,749 4634 508729,863 4745307,880 6581 515712,360 4752143,226

741 510733,965 4743221,386 2688 492655,840 4747719,294 4635 508732,886 4745324,950 6582 515718,033 4752101,196

742 510723,669 4743221,463 2689 492708,791 4747719,107 4636 508739,963 4745364,086 6583 515719,256 4752101,351
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743 510705,771 4743220,789 2690 492729,364 4747745,493 4637 508742,867 4745378,358 6584 515768,888 4752138,057

744 510686,680 4743220,825 2691 492843,605 4747747,859 4638 508750,618 4745400,195 6585 515777,932 4752144,744

745 510673,530 4743227,217 2692 492844,364 4747747,874 4639 508754,553 4745418,957 6586 515866,434 4752210,189

746 510643,520 4743237,931 2693 492844,623 4747748,196 4640 508761,449 4745432,703 6587 516024,218 4752296,839

747 510624,871 4743230,369 2694 492845,122 4747748,816 4641 508766,123 4745443,465 6588 516039,113 4752308,985

748 510607,286 4743217,399 2695 492862,512 4747770,416 4642 508772,007 4745455,018 6589 516107,314 4752362,129

749 510600,638 4743210,250 2696 492875,096 4747817,556 4643 508779,646 4745461,159 6590 516162,008 4752406,634

750 510586,947 4743197,252 2697 492875,507 4747838,662 4644 508798,315 4745463,718 6591 516251,092 4752499,000

751 510575,109 4743190,941 2698 492867,271 4747880,445 4645 508783,196 4745480,513 6592 516340,833 4752606,122

752 510563,604 4743189,823 2699 492856,995 4747915,225 4646 508774,395 4745487,238 6593 516364,787 4752630,929

753 510533,760 4743181,944 2700 492851,656 4747923,238 4647 508764,423 4745493,120 6594 516403,958 4752656,874

754 510524,249 4743179,812 2701 492842,224 4747937,378 4648 508753,711 4745499,654 6595 516471,207 4752703,558

755 510512,625 4743176,096 2702 492855,501 4747961,539 4649 508744,277 4745506,650 6596 516502,246 4752724,314

756 510504,532 4743176,654 2703 492857,709 4747987,716 4650 508724,569 4745512,931 6597 516534,240 4752740,272

757 510498,528 4743175,798 2704 492830,254 4748027,115 4651 508710,075 4745515,753 6598 516562,853 4752751,990

758 510493,627 4743175,232 2705 492827,875 4748039,619 4652 508698,784 4745514,927 6599 516603,600 4752767,713

759 510479,648 4743177,431 2706 492921,761 4748027,846 4653 508686,785 4745511,833 6600 516638,031 4752786,367

760 510460,342 4743175,472 2707 492942,024 4748022,141 4654 508673,651 4745508,375 6601 516682,758 4752801,823

761 510447,519 4743171,366 2708 492950,073 4748021,019 4655 508656,420 4745503,650 6602 516722,693 4752815,017

762 510431,889 4743166,580 2709 492964,054 4748018,797 4656 508634,483 4745502,480 6603 516759,682 4752829,021

763 510423,962 4743162,638 2710 492986,281 4748017,136 4657 508619,539 4745503,025 6604 516805,399 4752837,691

764 510409,530 4743157,045 2711 492993,655 4748017,270 4658 508602,315 4745506,672 6605 516811,238 4752842,157

765 510395,399 4743152,149 2712 493005,783 4748018,182 4659 508602,849 4745518,686 6606 516811,074 4752842,588

766 510373,374 4743147,310 2713 493012,415 4748019,696 4660 508603,781 4745521,498 6607 516856,156 4752850,399

767 510348,855 4743143,387 2714 493024,077 4748025,611 4661 508604,221 4745528,609 6608 516871,457 4752853,045

768 510323,843 4743140,369 2715 493028,665 4748029,200 4662 508630,720 4745515,917 6609 516915,541 4752858,722

769 510292,744 4743138,891 2716 493042,452 4748043,845 4663 508641,559 4745512,590 6610 516942,421 4752862,191

770 510264,849 4743137,994 2717 493046,103 4748047,818 4664 508655,065 4745514,968 6611 516943,995 4752862,647

771 510226,923 4743132,468 2718 493056,977 4748065,482 4665 508666,281 4745516,995 6612 517015,043 4752882,908

772 510191,701 4743127,321 2719 493059,009 4748069,965 4666 508678,516 4745519,389 6613 517017,960 4752883,742

773 510183,774 4743123,182 2720 493069,042 4748084,013 4667 508689,504 4745522,435 6614 517105,742 4752922,170

774 510168,791 4743124,388 2721 493070,963 4748090,185 4668 508699,430 4745523,583 6615 517122,550 4752933,571

775 510132,408 4743125,149 2722 493073,213 4748107,848 4669 508706,444 4745523,322 6616 517134,065 4752934,681

776 510101,327 4743125,873 2723 493072,334 4748115,663 4670 508709,961 4745523,202 6617 517146,001 4752938,020

777 510195,532 4743159,483 2724 493065,863 4748136,889 4671 508721,838 4745520,885 6618 517155,241 4752940,482

778 510206,470 4743165,603 2725 493061,612 4748144,917 4672 508733,575 4745517,935 6619 517152,691 4752932,821

779 510245,445 4743178,217 2726 493048,809 4748163,002 4673 508744,530 4745514,098 6620 517151,836 4752925,053

780 510254,490 4743185,048 2727 493045,604 4748169,148 4674 508754,937 4745512,565 6621 517150,700 4752916,667

781 510254,459 4743208,239 2728 493039,340 4748184,061 4675 508756,849 4745510,247 6622 517151,320 4752912,201

782 510245,131 4743226,079 2729 493038,512 4748190,441 4676 508763,590 4745509,392 6623 517159,693 4752910,727

783 510234,146 4743247,072 2730 493033,197 4748207,222 4677 508772,185 4745508,137 6624 517165,485 4752912,190

784 510228,193 4743253,309 2731 493032,399 4748209,289 4678 508780,036 4745507,024 6625 517165,625 4752912,459

785 510223,984 4743251,843 2732 493033,314 4748214,967 4679 508788,151 4745506,912 6626 517176,093 4752930,964

786 510221,683 4743237,564 2733 493033,786 4748228,334 4680 508802,289 4745514,260 6627 517195,493 4752945,908

787 510209,159 4743233,756 2734 493033,384 4748233,210 4681 508813,381 4745522,403 6628 517218,340 4752959,531

788 510202,030 4743243,200 2735 493028,901 4748243,989 4682 508822,298 4745529,305 6629 517238,355 4752981,294

789 510209,107 4743268,044 2736 493025,802 4748247,448 4683 508834,949 4745538,329 6630 517262,080 4752999,058

790 510197,047 4743287,023 2737 493027,399 4748260,805 4684 508848,044 4745550,777 6631 517268,624 4753005,292

791 510177,113 4743308,756 2738 493031,197 4748267,837 4685 508861,658 4745563,235 6632 517270,721 4753015,801

792 510164,183 4743317,845 2739 493038,779 4748279,528 4686 508868,638 4745568,878 6633 517271,444 4753019,442

793 510151,114 4743321,238 2740 493041,458 4748278,573 4687 508876,776 4745575,021 6634 517271,727 4753035,712

794 510145,498 4743318,879 2741 493042,488 4748278,398 4688 508896,491 4745582,300 6635 517271,873 4753045,158



СТР.  178  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

795 510145,409 4743306,684 2742 493055,998 4748276,155 4689 508905,613 4745581,803 6636 517271,980 4753047,014

796 510151,222 4743294,949 2743 493057,805 4748275,454 4690 508909,998 4745581,241 6637 517306,121 4753073,368

797 510159,378 4743289,191 2744 493056,390 4748270,030 4691 508913,464 4745580,802 6638 517498,168 4753268,577

798 510158,017 4743280,604 2745 493056,798 4748257,407 4692 508924,847 4745579,003 6639 517530,898 4753301,848

799 510154,883 4743275,730 2746 493056,313 4748250,601 4693 508953,448 4745580,937 6640 517547,054 4753318,270

800 510136,305 4743277,864 2747 493055,065 4748233,741 4694 508966,818 4745582,559 6641 517580,976 4753360,949

801 510116,175 4743286,403 2748 493054,888 4748226,182 4695 508982,827 4745583,503 6642 517637,194 4753417,133

802 510107,687 4743287,564 2749 493056,782 4748211,801 4696 508998,063 4745583,567 6643 517656,883 4753438,171

803 510091,410 4743289,880 2750 493063,403 4748194,010 4697 509015,061 4745583,095 6644 517657,480 4753438,964

804 510051,665 4743281,570 2751 493067,354 4748187,482 4698 509033,029 4745580,824 6645 517657,569 4753438,903

805 510033,503 4743271,703 2752 493079,613 4748172,276 4699 509039,739 4745580,104 6646 517693,722 4753477,402

806 510025,487 4743269,263 2753 493084,564 4748165,680 4700 509053,278 4745578,151 6647 517692,391 4753484,782

807 509964,370 4743249,509 2754 493097,339 4748152,656 4701 509065,495 4745579,528 6648 517720,005 4753513,403

808 509951,221 4743242,108 2755 493113,316 4748132,800 4702 509078,179 4745578,992 6649 517748,195 4753542,620

809 509929,355 4743217,674 2756 493126,556 4748114,963 4703 509088,478 4745580,121 6650 517770,990 4753566,978

810 509922,267 4743205,330 2757 493130,824 4748108,932 4704 509119,464 4745567,334 6651 517789,497 4753586,747

811 509910,304 4743181,927 2758 493141,740 4748097,733 4705 509127,765 4745565,999 6652 517803,891 4753603,867

812 509911,535 4743172,221 2759 493147,212 4748094,070 4706 509135,579 4745565,662 6653 517804,181 4753603,994

813 509885,747 4743172,506 2760 493162,128 4748092,213 4707 509142,212 4745565,045 6654 517861,448 4753683,609

814 509873,340 4743170,995 2761 493176,997 4748092,357 4708 509156,599 4745561,552 6655 517898,902 4753726,715

815 509829,019 4743165,616 2762 493181,639 4748094,698 4709 509162,414 4745559,365 6656 517930,691 4753753,899

816 509797,004 4743161,745 2763 493189,831 4748104,383 4710 509167,806 4745557,333 6657 517955,883 4753775,536

817 509779,479 4743157,376 2764 493191,995 4748110,055 4711 509169,490 4745557,008 6658 517979,267 4753808,404

818 509774,743 4743152,111 2765 493193,462 4748115,722 4712 509185,873 4745553,915 6659 517980,453 4753810,073

819 509762,543 4743137,604 2766 493195,786 4748124,708 4713 509192,644 4745552,813 6660 517993,417 4753817,511

820 509744,349 4743137,437 2767 493197,824 4748129,942 4714 509195,121 4745552,779 6661 517965,806 4753850,813

821 509735,438 4743149,196 2768 493201,589 4748140,910 4715 509210,843 4745552,198 6662 517958,806 4753860,275

822 509727,863 4743152,149 2769 493203,283 4748150,519 4716 509227,360 4745552,624 6663 517954,876 4753872,874

823 509713,907 4743157,547 2770 493208,332 4748162,243 4717 509238,300 4745553,897 6664 517944,995 4753904,604

824 509700,719 4743158,843 2771 493219,662 4748152,024 4718 509264,265 4745551,399 6665 517940,874 4753920,505

825 509677,770 4743150,311 2772 493219,968 4748151,085 4719 509277,218 4745547,331 6666 517948,397 4754002,013

826 509669,932 4743144,871 2773 493226,698 4748131,357 4720 509314,436 4745541,972 6667 517971,984 4754127,571

827 509662,155 4743119,834 2774 493248,050 4748094,781 4721 509316,001 4745541,586 6668 517971,961 4754127,569

828 509636,614 4743071,037 2775 493257,653 4748083,653 4722 509320,638 4745541,263 6669 517972,002 4754127,648

829 509641,029 4743055,263 2776 493266,857 4748077,713 4723 509335,812 4745538,639 6670 517992,009 4754156,231

830 509645,288 4743040,086 2777 493285,346 4748077,267 4724 509351,327 4745534,374 6671 517985,742 4754196,061

831 509642,935 4743032,408 2778 493312,560 4748082,132 4725 509363,690 4745526,975 6672 517972,565 4754209,269

832 509598,337 4743030,329 2779 493339,481 4748090,247 4726 509362,516 4745519,587 6673 517957,064 4754222,778

833 509599,214 4743041,218 2780 493361,560 4748099,306 4727 509356,655 4745519,891 6674 517951,950 4754224,625

834 509600,544 4743045,508 2781 493362,980 4748099,886 4728 509362,514 4745519,545 6675 517925,099 4754234,353

835 509601,211 4743049,201 2782 493365,559 4748102,555 4729 509364,298 4745530,780 6676 517914,234 4754238,291

836 509601,899 4743052,992 2783 493367,824 4748104,911 4730 509370,832 4745571,895 6677 517912,293 4754238,992

837 509603,437 4743058,581 2784 493385,199 4748122,842 4731 509376,222 4745605,837 6678 517908,255 4754240,454

838 509605,181 4743064,667 2785 493391,630 4748131,043 4732 509378,161 4745618,036 6679 517900,660 4754243,207

839 509609,259 4743075,832 2786 493391,262 4748132,171 4733 509397,857 4745593,889 6680 517896,192 4754244,827

840 509609,675 4743078,029 2787 493388,137 4748149,498 4734 509401,247 4745590,022 6681 517876,517 4754251,956

841 509602,891 4743093,971 2788 493387,915 4748152,998 4735 509408,367 4745591,916 6682 517867,888 4754255,080

842 509597,984 4743106,501 2789 493383,679 4748171,959 4736 509415,569 4745589,418 6683 517855,750 4754259,473

843 509603,479 4743120,156 2790 493383,620 4748172,334 4737 509421,510 4745586,026 6684 517840,094 4754265,143

844 509608,564 4743131,914 2791 493375,000 4748190,141 4738 509426,048 4745581,595 6685 517837,443 4754266,101

845 509603,807 4743137,648 2792 493374,572 4748191,330 4739 509428,731 4745577,867 6686 517827,841 4754269,580

846 509593,983 4743147,713 2793 493358,571 4748216,371 4740 509429,742 4745570,013 6687 517818,774 4754272,862



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  179   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

847 509585,210 4743165,169 2794 493357,643 4748217,754 4741 509441,108 4745568,728 6688 517802,950 4754278,595

848 509570,889 4743175,069 2795 493348,039 4748237,440 4742 509449,565 4745568,720 6689 517785,081 4754285,069

849 509553,853 4743183,288 2796 493344,285 4748245,090 4743 509456,493 4745568,718 6690 517782,815 4754285,889

850 509549,046 4743209,711 2797 493342,326 4748250,914 4744 509464,106 4745568,173 6691 517772,745 4754289,544

851 509547,282 4743228,516 2798 493342,624 4748274,777 4745 509479,606 4745573,332 6692 517758,593 4754294,664

852 509530,022 4743233,039 2799 493343,651 4748278,580 4746 509500,662 4745582,178 6693 517750,754 4754297,497

853 509522,820 4743246,287 2800 493349,830 4748286,532 4747 509518,978 4745586,948 6694 517746,795 4754298,930

854 509520,384 4743255,200 2801 493354,923 4748299,740 4748 509528,816 4745589,793 6695 517745,253 4754299,494

855 509505,583 4743254,108 2802 493355,746 4748301,172 4749 509542,200 4745591,398 6696 517704,540 4754314,245

856 509498,148 4743248,764 2803 493356,205 4748330,345 4750 509541,303 4745564,689 6697 517721,442 4754360,890

857 509492,602 4743242,107 2804 493356,448 4748337,964 4751 509540,075 4745544,441 6698 517706,313 4754366,386

858 509485,187 4743239,760 2805 493359,868 4748361,931 4752 509537,679 4745528,542 6699 517697,486 4754369,596

859 509484,533 4743246,062 2806 493360,229 4748368,549 4753 509537,819 4745523,028 6700 517674,027 4754382,949

860 509475,832 4743259,219 2807 493352,173 4748386,103 4754 509537,923 4745518,935 6701 517657,228 4754395,522

861 509463,387 4743266,308 2808 493350,068 4748389,054 4755 509539,652 4745513,574 6702 517650,295 4754400,725

862 509458,324 4743271,141 2809 493349,240 4748403,990 4756 509543,098 4745503,340 6703 517637,200 4754404,203

863 509448,609 4743268,513 2810 493349,195 4748406,490 4757 509555,173 4745478,247 6704 517633,888 4754405,075

864 509446,576 4743263,928 2811 493348,271 4748416,993 4758 509563,186 4745459,736 6705 517631,583 4754405,687

865 509441,688 4743265,264 2812 493348,149 4748417,242 4759 509569,469 4745446,838 6706 517629,652 4754408,049

866 509442,149 4743273,756 2813 493347,346 4748427,181 4760 509577,803 4745431,221 6707 517628,147 4754412,413

867 509444,886 4743279,136 2814 493348,845 4748427,172 4761 509591,034 4745423,166 6708 517627,755 4754414,129

868 509441,870 4743290,552 2815 493369,728 4748429,457 4762 509612,299 4745410,472 6709 517626,428 4754419,850

869 509437,998 4743294,379 2816 493372,602 4748429,498 4763 509616,039 4745414,592 6710 517626,790 4754422,782

870 509409,971 4743302,778 2817 493393,193 4748443,157 4764 509617,887 4745422,890 6711 517629,826 4754421,746

871 509386,277 4743316,342 2818 493393,449 4748444,091 4765 509618,396 4745432,242 6712 517634,468 4754418,725

872 509375,942 4743324,713 2819 493399,926 4748458,478 4766 509618,003 4745442,544 6713 517655,801 4754407,447

873 509363,144 4743338,201 2820 493408,140 4748471,288 4767 509613,724 4745457,029 6714 517666,031 4754403,995

874 509347,428 4743349,009 2821 493407,923 4748475,851 4768 509609,749 4745469,515 6715 517682,426 4754398,454

875 509340,796 4743358,054 2822 493399,894 4748497,584 4769 509610,114 4745477,580 6716 517689,772 4754395,969

876 509336,382 4743369,880 2823 493397,071 4748504,480 4770 509610,316 4745482,114 6717 517702,588 4754391,643

877 509330,715 4743374,119 2824 493389,590 4748532,648 4771 509610,849 4745496,380 6718 517715,872 4754384,962

878 509316,322 4743374,321 2825 493387,092 4748541,537 4772 509610,386 4745502,575 6719 517724,477 4754380,634

879 509311,655 4743378,554 2826 493384,955 4748574,540 4773 509611,420 4745509,083 6720 517752,437 4754435,453

880 509315,304 4743386,024 2827 493385,333 4748583,470 4774 509615,093 4745510,905 6721 517768,163 4754428,689

881 509301,022 4743387,427 2828 493390,837 4748610,295 4775 509618,999 4745510,720 6722 517779,801 4754422,341

882 509296,702 4743398,153 2829 493393,192 4748616,339 4776 509619,837 4745510,207 6723 517854,821 4754381,482

883 509288,933 4743416,102 2830 493400,705 4748627,279 4777 509624,643 4745507,238 6724 517856,934 4754382,822

884 509277,836 4743429,679 2831 493414,423 4748640,801 4778 509629,753 4745501,569 6725 517856,214 4754383,558

885 509266,782 4743435,655 2832 493434,211 4748673,396 4779 509635,020 4745490,459 6726 517855,316 4754384,480

886 509258,294 4743436,714 2833 493451,649 4748700,384 4780 509637,803 4745479,621 6727 517855,380 4754384,586

887 509256,357 4743445,426 2834 493461,205 4748717,308 4781 509644,528 4745453,473 6728 517861,413 4754394,918

888 509264,406 4743452,865 2835 493461,522 4748718,055 4782 509646,655 4745440,402 6729 517860,515 4754405,919

889 509264,842 4743457,560 2836 493481,491 4748749,713 4783 509645,365 4745433,508 6730 517847,837 4754440,024

890 509256,387 4743463,317 2837 493506,398 4748772,585 4784 509640,947 4745423,629 6731 517827,619 4754458,543

891 509247,480 4743461,983 2838 493506,899 4748772,707 4785 509639,655 4745416,736 6732 517814,905 4754470,190

892 509243,928 4743468,407 2839 493526,804 4748778,060 4786 509642,510 4745409,163 6733 517804,590 4754479,638

893 509253,470 4743474,734 2840 493530,812 4748779,405 4787 509651,598 4745405,112 6734 517799,061 4754484,697

894 509257,605 4743480,203 2841 493540,320 4748781,211 4788 509658,526 4745399,613 6735 517791,455 4754491,654

895 509251,840 4743484,343 2842 493542,939 4748780,317 4789 509665,690 4745398,040 6736 517775,822 4754505,986

896 509233,824 4743481,175 2843 493540,728 4748768,339 4790 509682,702 4745396,286 6737 517763,688 4754517,081

897 509227,330 4743482,020 2844 493538,947 4748763,852 4791 509693,925 4745396,063 6738 517760,304 4754520,181

898 509227,867 4743486,914 2845 493531,216 4748757,412 4792 509703,102 4745394,429 6739 517759,622 4754520,810



СТР.  180  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16
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899 509232,607 4743492,677 2846 493529,269 4748756,176 4793 509718,292 4745392,640 6740 517740,766 4754535,480

900 509240,331 4743510,416 2847 493517,335 4748747,140 4794 509735,293 4745392,417 6741 517739,705 4754537,187

901 509235,973 4743516,045 2848 493512,314 4748743,929 4795 509752,697 4745392,253 6742 517727,964 4754556,088

902 509227,433 4743537,798 2849 493500,187 4748734,397 4796 509768,314 4745392,546 6743 517726,480 4754561,242

903 509216,653 4743540,074 2850 493498,970 4748730,218 4797 509784,460 4745393,486 6744 517721,010 4754580,272

904 509208,637 4743537,233 2851 493499,990 4748715,779 4798 509808,116 4745393,970 6745 517710,533 4754616,725

905 509199,944 4743537,894 2852 493501,652 4748712,580 4799 509816,853 4745394,289 6746 517692,473 4754609,397

906 509199,995 4743544,791 2853 493501,889 4748712,332 4800 509829,808 4745398,359 6747 517681,490 4754605,519

907 509206,610 4743547,442 2854 493503,410 4748719,629 4801 509848,232 4745403,999 6748 517681,855 4754614,851

908 509203,254 4743553,264 2855 493522,459 4748740,943 4802 509861,920 4745408,694 6749 517662,564 4754655,026

909 509185,190 4743571,087 2856 493540,774 4748744,488 4803 509878,420 4745417,713 6750 517649,271 4754654,790

910 509175,957 4743580,251 2857 493556,584 4748746,905 4804 509890,024 4745422,127 6751 517649,925 4754668,746

911 509169,047 4743592,195 2858 493562,256 4748744,924 4805 509905,567 4745425,399 6752 517650,770 4754686,672

912 509169,195 4743599,194 2859 493561,758 4748756,193 4806 509923,818 4745426,843 6753 517649,666 4754692,227

913 509177,834 4743618,822 2860 493558,929 4748779,703 4807 509938,083 4745426,944 6754 517646,997 4754705,856

914 509158,135 4743631,758 2861 493570,831 4748801,484 4808 509965,075 4745427,461 6755 517646,704 4754706,480

915 509139,221 4743656,484 2862 493577,852 4748822,176 4809 509984,368 4745427,930 6756 517642,432 4754715,478

916 509132,968 4743676,524 2863 493576,361 4748840,741 4810 510007,687 4745429,020 6757 517630,842 4754732,269

917 509127,812 4743682,356 2864 493576,485 4748840,676 4811 510021,658 4745429,412 6758 517654,777 4754748,188

918 509119,527 4743683,917 2865 493596,089 4748847,346 4812 510047,355 4745427,806 6759 517635,874 4754757,860

919 509111,496 4743679,179 2866 493639,958 4748831,786 4813 510080,218 4745422,965 6760 517620,999 4754770,493

920 509104,881 4743690,919 2867 493670,395 4748824,757 4814 510099,834 4745419,401 6761 517594,743 4754784,622

921 509078,120 4743708,604 2868 493687,375 4748822,948 4815 510105,539 4745414,870 6762 517586,980 4754788,790

922 509068,524 4743722,467 2869 493713,895 4748818,510 4816 510149,716 4745412,374 6763 517586,859 4754788,971

923 509066,641 4743724,780 2870 493728,182 4748815,407 4817 510159,683 4745411,818 6764 517586,678 4754789,246

924 509052,570 4743742,075 2871 493752,695 4748810,107 4818 510163,692 4745411,586 6765 517578,665 4754800,855

925 509030,781 4743769,820 2872 493795,778 4748797,801 4819 510166,933 4745432,615 6766 517572,592 4754809,656

926 509020,608 4743787,287 2873 493834,539 4748793,085 4820 510164,710 4745435,056 6767 517560,149 4754827,714

927 509008,208 4743800,170 2874 493884,267 4748792,728 4821 510142,337 4745459,648 6768 517554,088 4754838,300

928 508992,681 4743823,473 2875 493933,073 4748786,066 4822 510125,643 4745484,535 6769 517548,745 4754847,633

929 508980,890 4743852,146 2876 493933,200 4748786,064 4823 510122,790 4745487,437 6770 517529,537 4754846,852

930 508954,611 4743853,236 2877 493978,834 4748781,112 4824 510097,201 4745513,492 6771 517519,091 4754846,428

931 508945,524 4743868,496 2878 493996,809 4748778,202 4825 510089,436 4745521,748 6772 517518,104 4754855,632

932 508929,533 4743882,804 2879 494002,823 4748777,231 4826 510084,710 4745528,632 6773 517518,062 4754866,250

933 508910,509 4743906,432 2880 494064,409 4748787,556 4827 510071,440 4745547,985 6774 517507,021 4754886,754

934 508908,374 4743915,243 2881 494069,979 4748789,143 4828 510053,211 4745574,731 6775 517464,663 4754889,075

935 508910,119 4743935,625 2882 494091,139 4748795,236 4829 510032,128 4745603,986 6776 517426,386 4754908,923

936 508909,081 4743944,228 2883 494093,831 4748795,733 4830 510010,179 4745637,748 6777 517405,500 4754945,441

937 508908,577 4743957,226 2884 494093,646 4748769,282 4831 510000,609 4745653,913 6778 517398,848 4754971,683

938 508911,939 4743966,098 2885 494101,740 4748769,225 4832 509996,431 4745660,963 6779 517390,594 4754965,842

939 508919,299 4743961,048 2886 494134,891 4748783,487 4833 509991,425 4745669,503 6780 517381,713 4754952,211

940 508974,793 4743921,464 2887 494133,624 4748789,070 4834 509986,817 4745677,384 6781 517373,813 4754943,186

941 509001,790 4743880,885 2888 494135,431 4748786,043 4835 509984,809 4745681,789 6782 517369,553 4754950,305

942 509011,696 4743840,432 2889 494146,128 4748770,662 4836 509983,045 4745685,667 6783 517376,388 4754958,174

943 509030,105 4743814,907 2890 494157,179 4748761,085 4837 509976,128 4745700,868 6784 517390,425 4754978,037

944 509035,678 4743811,469 2891 494174,696 4748747,153 4838 509973,395 4745705,750 6785 517403,148 4754982,327

945 509042,259 4743809,123 2892 494174,574 4748747,278 4839 509955,165 4745716,277 6786 517399,142 4755003,387

946 509039,158 4743836,835 2893 494196,215 4748733,502 4840 509950,570 4745719,605 6787 517389,970 4755010,499

947 509031,901 4743870,272 2894 494195,839 4748733,506 4841 509941,617 4745738,131 6788 517370,433 4755006,614

948 509011,603 4743911,004 2895 494215,079 4748724,306 4842 509931,312 4745748,701 6789 517368,179 4754986,719

949 509006,439 4743971,314 2896 494232,577 4748716,248 4843 509918,580 4745757,804 6790 517361,109 4754964,427

950 508980,842 4743998,189 2897 494243,577 4748714,022 4844 509913,047 4745759,796 6791 517360,316 4754997,621



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  181   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

951 508975,187 4744004,129 2898 494254,474 4748717,247 4845 509906,577 4745762,140 6792 517357,681 4755003,494

952 508966,694 4744018,384 2899 494263,177 4748723,274 4846 509897,521 4745763,539 6793 517345,328 4755031,047

953 508962,199 4744033,010 2900 494263,054 4748723,338 4847 509884,634 4745780,196 6794 517341,184 4755048,304

954 508954,011 4744047,864 2901 494271,164 4748722,300 4848 509873,910 4745797,274 6795 517342,183 4755059,113

955 508944,016 4744075,825 2902 494272,290 4748721,811 4849 509865,043 4745805,491 6796 517335,432 4755082,336

956 508929,232 4744105,020 2903 494277,306 4748715,737 4850 509838,442 4745814,929 6797 517335,421 4755096,319

957 508893,107 4744099,681 2904 494276,048 4748706,000 4851 509837,956 4745809,881 6798 517326,048 4755102,742

958 508884,431 4744102,442 2905 494271,724 4748696,790 4852 509836,811 4745802,133 6799 517310,534 4755109,915

959 508879,838 4744103,375 2906 494273,100 4748687,092 4853 509830,542 4745802,179 6800 517302,200 4755111,315

960 508869,059 4744105,651 2907 494276,758 4748678,709 4854 509819,567 4745809,106 6801 517304,544 4755081,232

961 508850,673 4744120,278 2908 494284,766 4748676,072 4855 509811,044 4745817,819 6802 517311,425 4755064,497

962 508830,750 4744143,811 2909 494294,198 4748675,819 4856 509803,584 4745827,075 6803 517318,661 4755022,201

963 508815,238 4744169,113 2910 494312,232 4748681,499 4857 509792,128 4745848,320 6804 517296,666 4755086,375

964 508807,888 4744189,658 2911 494312,106 4748681,435 4858 509784,338 4745861,130 6805 517280,993 4755099,913

965 508786,789 4744230,196 2912 494323,279 4748683,711 4859 509775,956 4745875,941 6806 517278,539 4755099,745

966 508781,756 4744239,427 2913 494332,763 4748679,322 4860 509774,184 4745881,053 6807 517269,474 4755099,122

967 508771,800 4744258,791 2914 494337,321 4748669,260 4861 509768,832 4745883,403 6808 517268,092 4755099,033

968 508751,331 4744290,225 2915 494341,491 4748649,614 4862 509764,487 4745885,277 6809 517265,591 4755099,015

969 508708,119 4744327,621 2916 494341,364 4748649,614 4863 509753,513 4745885,302 6810 517255,993 4755098,947

970 508705,036 4744329,644 2917 494341,408 4748645,194 4864 509741,080 4745886,836 6811 517238,646 4755093,431

971 508685,571 4744347,375 2918 494340,494 4748635,104 4865 509752,098 4745899,875 6812 517236,445 4755092,734

972 508674,313 4744352,656 2919 494334,208 4748627,236 4866 509764,276 4745918,264 6813 517210,553 4755059,586

973 508644,409 4744378,160 2920 494334,208 4748627,363 4867 509772,655 4745925,826 6814 517199,423 4755054,907

974 508619,791 4744402,328 2921 494326,704 4748626,604 4868 509776,490 4745926,689 6815 517195,195 4755053,130

975 508606,038 4744407,825 2922 494322,106 4748621,264 4869 509783,499 4745925,374 6816 517181,179 4755072,970

976 508577,386 4744413,029 2923 494323,786 4748611,568 4870 509810,326 4745912,647 6817 517177,637 4755077,983

977 508579,412 4744416,714 2924 494331,110 4748604,831 4871 509823,430 4745904,446 6818 517177,296 4755084,084

978 508531,119 4744428,327 2925 494330,984 4748604,833 4872 509811,793 4745903,562 6819 517181,206 4755084,729

979 508530,903 4744426,758 2926 494342,619 4748598,127 4873 509807,021 4745901,942 6820 517183,599 4755085,124

980 508523,915 4744400,119 2927 494353,272 4748585,115 4874 509810,388 4745895,014 6821 517192,036 4755090,479

981 508516,724 4744387,277 2928 494355,322 4748575,863 4875 509817,011 4745886,860 6822 517204,714 4755098,524

982 508505,362 4744364,167 2929 494351,092 4748568,640 4876 509828,268 4745874,985 6823 517222,864 4755137,238

983 508495,304 4744341,547 2930 494351,092 4748568,764 4877 509836,318 4745855,764 6824 517210,084 4755149,550

984 508483,517 4744314,943 2931 494347,927 4748563,040 4878 509850,950 4745847,365 6825 517195,964 4755169,149

985 508468,480 4744281,164 2932 494351,428 4748554,767 4879 509859,042 4745842,809 6826 517188,767 4755179,139

986 508448,973 4744237,121 2933 494351,491 4748554,954 4880 509871,786 4745836,360 6827 517186,937 4755186,552

987 508401,625 4744130,905 2934 494357,377 4748548,226 4881 509884,249 4745835,280 6828 517181,291 4755220,089

988 508401,786 4744125,207 2935 494369,691 4748540,143 4882 509893,332 4745835,761 6829 517171,676 4755222,377

989 508370,212 4744071,555 2936 494373,704 4748533,551 4883 509898,874 4745833,825 6830 517171,318 4755235,245

990 508340,466 4743994,098 2937 494374,078 4748524,676 4884 509903,817 4745829,743 6831 517170,921 4755249,724

991 508335,706 4743983,531 2938 494378,239 4748521,399 4885 509906,085 4745823,415 6832 517167,487 4755261,561

992 508333,152 4743977,859 2939 494378,240 4748521,524 4886 509907,410 4745818,261 6833 517166,615 4755264,578

993 508337,684 4743969,687 2940 494393,301 4748513,794 4887 509908,057 4745811,024 6834 517161,531 4755282,068

994 508350,519 4743946,545 2941 494392,991 4748513,735 4888 509903,879 4745805,681 6835 517203,806 4755277,515

995 508344,133 4743934,096 2942 494403,309 4748506,536 4889 509914,148 4745788,239 6836 517217,743 4755241,813

996 508352,961 4743942,798 2943 494403,304 4748505,850 4890 509926,229 4745780,404 6837 517234,860 4755220,625

997 508354,502 4743944,317 2944 494410,577 4748492,052 4891 509944,692 4745776,273 6838 517247,609 4755211,137

998 508359,822 4743949,057 2945 494410,577 4748492,179 4892 509952,831 4745771,172 6839 517267,466 4755214,195

999 508368,989 4743957,208 2946 494421,591 4748477,354 4893 509961,209 4745764,614 6840 517281,524 4755208,498

1000 508382,643 4743965,604 2947 494429,887 4748466,610 4894 509971,028 4745763,339 6841 517285,366 4755195,097

1001 508394,414 4743962,222 2948 494423,536 4748504,519 4895 509980,045 4745755,067 6842 517301,900 4755183,434

1002 508409,019 4743949,823 2949 494416,696 4748543,613 4896 509987,562 4745755,178 6843 517319,806 4755156,990

1003 508406,266 4743928,250 2950 494416,695 4748543,488 4897 510011,690 4745750,506 6844 517358,797 4755146,377



СТР.  182  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1004 508408,342 4743911,240 2951 494416,280 4748546,552 4898 510025,642 4745747,343 6845 517362,557 4755120,448

1005 508416,759 4743900,186 2952 494430,640 4748545,199 4899 510034,907 4745745,239 6846 517359,155 4755087,896

1006 508432,082 4743876,188 2953 494430,389 4748545,202 4900 510056,078 4745740,237 6847 517367,842 4755076,519

1007 508444,443 4743857,503 2954 494436,282 4748539,288 4901 510074,070 4745732,862 6848 517374,340 4755054,766

1008 508463,354 4743832,378 2955 494432,659 4748530,941 4902 510097,105 4745721,106 6849 517393,810 4755041,491

1009 508457,191 4743823,425 2956 494437,298 4748524,158 4903 510115,473 4745709,415 6850 517429,435 4755035,562

1010 508448,092 4743823,093 2957 494444,187 4748517,862 4904 510117,220 4745707,740 6851 517430,521 4755030,385

1011 508439,319 4743826,353 2958 494453,100 4748514,924 4905 510136,947 4745688,808 6852 517442,968 4755037,108

1012 508433,888 4743807,800 2959 494471,385 4748512,044 4906 510153,380 4745670,385 6853 517460,748 4755039,350

1013 508436,994 4743780,988 2960 494485,125 4748511,694 4907 510160,124 4745659,287 6854 517476,721 4755029,766

1014 508445,799 4743754,434 2961 494486,518 4748522,618 4908 510167,277 4745651,808 6855 517516,347 4755014,574

1015 508448,607 4743741,820 2962 494489,067 4748521,226 4909 510170,236 4745648,702 6856 517553,074 4755003,668

1016 508456,070 4743709,279 2963 494501,357 4748518,700 4910 510196,516 4745659,681 6857 517482,698 4755006,341

1017 508460,133 4743676,664 2964 494501,232 4748518,638 4911 510229,596 4745679,920 6858 517481,624 4754985,770

1018 508459,223 4743661,075 2965 494518,745 4748512,640 4912 510244,772 4745695,321 6859 517451,774 4754993,801

1019 508455,987 4743614,417 2966 494518,622 4748512,952 4913 510249,076 4745703,146 6860 517443,564 4754963,351

1020 508455,011 4743603,727 2967 494536,460 4748500,205 4914 510253,691 4745712,364 6861 517440,786 4754952,551

1021 508447,651 4743580,989 2968 494554,510 4748496,888 4915 510255,219 4745718,019 6862 517441,506 4754927,395

1022 508438,974 4743556,061 2969 494580,043 4748496,706 4916 510255,111 4745725,517 6863 517458,966 4754914,829

1023 508436,441 4743551,081 2970 494607,122 4748500,570 4917 510254,431 4745737,475 6864 517483,628 4754912,948

1024 508430,304 4743545,828 2971 494638,710 4748497,095 4918 510249,750 4745761,296 6865 517509,754 4754921,113

1025 508423,517 4743547,477 2972 494642,628 4748494,629 4919 510247,127 4745772,444 6866 517512,032 4754928,480

1026 508410,701 4743552,687 2973 494649,366 4748510,825 4920 510243,955 4745779,425 6867 517513,523 4754933,296

1027 508409,265 4743553,277 2974 494660,140 4748532,113 4921 510237,928 4745785,014 6868 517559,240 4754950,231

1028 508405,301 4743557,852 2975 494659,955 4748532,240 4922 510230,522 4745813,040 6869 517588,804 4754961,182

1029 508393,503 4743571,482 2976 494660,720 4748534,546 4923 510227,598 4745827,360 6870 517589,890 4754961,064

1030 508382,278 4743581,061 2977 494678,711 4748534,417 4924 510242,050 4745831,318 6871 517605,962 4754959,306

1031 508380,848 4743576,971 2978 494679,820 4748523,599 4925 510254,399 4745834,876 6872 517608,203 4754958,587

1032 508375,859 4743575,435 2979 494686,687 4748514,053 4926 510260,157 4745843,338 6873 517626,587 4754952,647

1033 508373,235 4743574,626 2980 494699,844 4748510,460 4927 510267,074 4745859,906 6874 517633,375 4754950,454

1034 508370,218 4743572,050 2981 494711,258 4748516,499 4928 510266,574 4745877,575 6875 517641,643 4754928,325

1035 508371,687 4743570,526 2982 494715,522 4748518,844 4929 510262,954 4745890,010 6876 517646,286 4754922,735

1036 508379,644 4743562,286 2983 494723,740 4748523,345 4930 510255,118 4745901,155 6877 517662,092 4754968,541

1037 508382,226 4743560,069 2984 494737,171 4748531,934 4931 510254,911 4745904,297 6878 517672,107 4754965,478

1038 508393,926 4743546,791 2985 494744,808 4748534,003 4932 510219,177 4745950,639 6879 517688,639 4754960,428

1039 508403,108 4743530,830 2986 494749,872 4748525,719 4933 510249,753 4745964,108 6880 517798,346 4754925,822

1040 508405,279 4743526,916 2987 494751,917 4748514,896 4934 510254,346 4745967,536 6881 517857,452 4754896,215

1041 508413,177 4743513,166 2988 494750,344 4748504,535 4935 510268,408 4745978,342 6882 517908,002 4754872,735

1042 508421,917 4743491,410 2989 494744,649 4748494,520 4936 510274,958 4745984,083 6883 517948,460 4754865,003

1043 508429,536 4743466,864 2990 494739,063 4748482,438 4937 510277,454 4745986,274 6884 517955,124 4754863,731

1044 508441,556 4743442,288 2991 494740,063 4748473,499 4938 510292,675 4746004,415 6885 517958,813 4754863,029

1045 508450,157 4743421,759 2992 494753,245 4748464,844 4939 510297,692 4746015,227 6886 517988,599 4754863,312

1046 508452,855 4743415,318 2993 494777,419 4748455,611 4940 510300,039 4746020,654 6887 518016,953 4754871,455

1047 508458,857 4743402,926 2994 494784,609 4748465,303 4941 510301,257 4746028,609 6888 518048,393 4754881,621

1048 508463,494 4743393,350 2995 494787,678 4748475,091 4942 510300,416 4746033,895 6889 518019,535 4754858,385

1049 508472,997 4743380,285 2996 494794,837 4748480,772 4943 510299,430 4746038,783 6890 518018,630 4754852,058

1050 508459,953 4743373,484 2997 494805,780 4748490,207 4944 510297,741 4746043,200 6891 518033,579 4754836,176

1051 508456,528 4743369,809 2998 494806,157 4748490,201 4945 510282,125 4746063,790 6892 518061,134 4754834,009

1052 508445,954 4743372,983 2999 494806,741 4748475,953 4946 510282,645 4746069,251 6893 518069,585 4754841,070

1053 508407,547 4743397,451 3000 494805,077 4748453,161 4947 510290,721 4746077,448 6894 518058,581 4754847,598

1054 508394,056 4743406,548 3001 494805,145 4748453,910 4948 510297,789 4746084,628 6895 518042,699 4754847,740

1055 508383,870 4743413,415 3002 494804,306 4748432,862 4949 510312,172 4746096,959 6896 518049,363 4754857,981

1056 508358,606 4743444,884 3003 494802,096 4748412,513 4950 510333,287 4746104,201 6897 518066,141 4754866,969
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1057 508350,264 4743452,440 3004 494801,860 4748405,518 4951 510348,735 4746108,753 6898 518070,402 4754857,505

1058 508311,496 4743468,613 3005 494815,238 4748397,986 4952 510363,236 4746108,648 6899 518079,826 4754842,986

1059 508303,276 4743465,274 3006 494847,348 4748380,323 4953 510376,143 4746104,416 6900 518105,755 4754829,699

1060 508284,155 4743433,623 3007 494874,523 4748362,885 4954 510379,105 4746099,514 6901 518134,839 4754823,348

1061 508267,604 4743411,651 3008 494887,665 4748365,976 4955 510385,101 4746096,370 6902 518178,997 4754822,082

1062 508260,054 4743390,414 3009 494887,166 4748365,981 4956 510397,877 4746096,427 6903 518212,023 4754823,791

1063 508249,468 4743364,002 3010 494902,223 4748366,059 4957 510410,758 4746097,544 6904 518195,027 4754796,595

1064 508248,192 4743339,619 3011 494917,628 4748362,513 4958 510421,545 4746100,319 6905 518167,607 4754752,676

1065 508244,646 4743322,691 3012 494927,902 4748357,627 4959 510432,514 4746099,748 6906 518163,753 4754748,814

1066 508234,217 4743272,945 3013 494935,295 4748343,203 4960 510440,023 4746096,749 6907 518133,470 4754708,474

1067 508233,985 4743268,149 3014 494938,439 4748328,750 4961 510453,266 4746074,242 6908 518109,798 4754687,348

1068 508233,452 4743249,760 3015 494952,723 4748316,902 4962 510459,200 4746060,047 6909 518096,436 4754672,030

1069 508237,051 4743221,945 3016 494966,912 4748300,682 4963 510471,248 4746047,654 6910 518091,941 4754654,719

1070 508258,428 4743178,410 3017 494980,286 4748309,832 4964 510484,097 4746034,355 6911 518083,106 4754626,904

1071 508273,198 4743174,904 3018 494989,698 4748315,449 4965 510492,890 4746028,546 6912 518074,261 4754601,157

1072 508292,479 4743173,265 3019 495003,329 4748317,164 4966 510500,365 4746027,093 6913 518071,885 4754585,563

1073 508306,864 4743172,062 3020 495022,020 4748303,509 4967 510506,807 4746015,083 6914 518078,317 4754561,065

1074 508322,440 4743183,647 3021 495028,031 4748311,799 4968 510525,483 4746019,727 6915 518091,563 4754547,577

1075 508325,858 4743186,221 3022 495028,528 4748311,420 4969 510517,970 4746035,509 6916 518109,074 4754536,387

1076 508328,828 4743196,095 3023 495030,313 4748299,037 4970 510507,488 4746030,501 6917 518118,813 4754534,347

1077 508340,160 4743201,112 3024 495035,887 4748292,127 4971 510514,506 4746041,453 6918 518121,954 4754517,784

1078 508367,072 4743190,422 3025 495045,862 4748280,558 4972 510514,755 4746047,411 6919 518120,457 4754512,332

1079 508348,036 4743184,562 3026 495045,799 4748280,684 4973 510519,315 4746047,300 6920 518122,621 4754490,561

1080 508326,246 4743170,623 3027 495060,194 4748275,518 4974 510521,384 4746041,577 6921 518125,206 4754462,850

1081 508312,395 4743162,827 3028 495063,139 4748273,468 4975 510525,131 4746035,919 6922 518130,897 4754450,710

1082 508295,867 4743158,048 3029 495030,604 4748243,390 4976 510536,216 4746023,476 6923 518121,738 4754431,613

1083 508287,189 4743146,615 3030 495044,551 4748228,839 4977 510552,002 4746000,209 6924 518126,121 4754431,732

1084 508280,897 4743133,565 3031 495045,788 4748227,583 4978 510560,368 4745976,494 6925 518134,520 4754449,608

1085 508290,800 4743120,697 3032 495066,085 4748217,438 4979 510564,513 4745960,470 6926 518134,957 4754451,493

1086 508297,373 4743117,152 3033 495092,244 4748206,317 4980 510568,133 4745942,709 6927 518129,120 4754463,935

1087 508332,469 4743090,910 3034 495103,175 4748205,984 4981 510572,651 4745929,191 6928 518126,600 4754490,934

1088 508341,216 4743083,952 3035 495114,040 4748222,714 4982 510578,069 4745920,661 6929 518124,508 4754511,983

1089 508342,532 4743072,347 3036 495124,485 4748232,823 4983 510582,783 4745911,508 6930 518126,059 4754517,627

1090 508351,748 4743061,183 3037 495136,886 4748237,231 4984 510587,991 4745906,026 6931 518129,486 4754530,081

1091 508362,846 4743047,607 3038 495151,304 4748235,317 4985 510592,305 4745902,880 6932 518156,079 4754550,515

1092 508376,551 4743035,116 3039 495155,900 4748231,408 4986 510598,252 4745901,110 6933 518202,191 4754551,887

1093 508383,405 4743028,968 3040 495159,689 4748228,259 4987 510604,491 4745899,784 6934 518219,288 4754544,694

1094 508393,170 4743010,704 3041 495155,808 4748209,855 4988 510612,585 4745898,438 6935 518212,415 4754555,842

1095 508406,092 4742986,721 3042 495151,487 4748191,333 4989 510616,812 4745895,285 6936 518210,656 4754579,616

1096 508420,233 4742965,528 3043 495140,994 4748174,163 4990 510620,253 4745888,832 6937 518210,142 4754586,579

1097 508423,991 4742959,904 3044 495172,626 4748159,565 4991 510620,584 4745881,677 6938 518208,607 4754592,790

1098 508432,560 4742942,148 3045 495198,205 4748159,065 4992 510620,240 4745872,808 6939 518203,744 4754612,437

1099 508435,076 4742916,741 3046 495194,439 4748112,966 4993 510620,640 4745863,449 6940 518209,509 4754642,904

1100 508435,310 4742907,542 3047 495271,332 4748077,542 4994 510621,792 4745858,029 6941 518216,796 4754664,844

1101 508433,717 4742894,559 3048 495276,699 4748086,689 4995 510627,033 4745847,252 6942 518230,964 4754683,756

1102 508441,535 4742883,607 3049 495277,884 4748088,711 4996 510634,536 4745840,959 6943 518232,876 4754700,262

1103 508449,207 4742880,054 3050 495284,189 4748089,030 4997 510644,086 4745840,204 6944 518235,210 4754702,697

1104 508463,318 4742882,254 3051 495321,684 4748080,651 4998 510650,798 4745840,726 6945 518260,451 4754729,087

1105 508506,878 4742865,244 3052 495365,244 4748073,774 4999 510656,566 4745841,003 6946 518263,606 4754746,756

1106 508520,716 4742857,447 3053 495410,784 4748064,701 5000 510663,000 4745839,225 6947 518275,777 4754763,957

1107 508527,958 4742849,699 3054 495432,856 4748058,483 5001 510667,306 4745832,008 6948 518313,042 4754773,798

1108 508523,563 4742850,230 3055 495444,378 4748053,462 5002 510668,547 4745827,938 6949 518324,398 4754785,905

1109 508507,454 4742848,146 3056 495441,405 4748039,615 5003 510670,824 4745820,510 6950 518328,792 4754790,577



СТР.  184  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1110 508497,503 4742840,522 3057 495435,984 4748024,411 5004 510674,196 4745812,670 6951 518355,932 4754816,139

1111 508497,582 4742837,521 3058 495436,110 4748024,472 5005 510678,051 4745807,911 6952 518362,206 4754823,390

1112 508489,183 4742837,283 3059 495425,819 4748018,173 5006 510683,133 4745805,944 6953 518370,837 4754840,375

1113 508456,675 4742834,417 3060 495413,189 4748006,747 5007 510690,722 4745789,241 6954 518382,784 4754846,101

1114 508440,954 4742830,432 3061 495455,727 4748001,887 5008 510694,267 4745778,133 6955 518393,164 4754844,465

1115 508409,060 4742815,767 3062 495470,731 4748003,596 5009 510699,910 4745752,281 6956 518416,444 4754841,169

1116 508402,657 4742801,219 3063 495470,755 4748006,761 5010 510703,870 4745728,763 6957 518433,259 4754824,501

1117 508399,188 4742791,149 3064 495470,772 4748010,384 5011 510706,877 4745714,764 6958 518460,004 4754819,143

1118 508392,388 4742777,103 3065 495493,219 4748013,614 5012 510711,306 4745702,555 6959 518469,489 4754811,381

1119 508366,688 4742720,010 3066 495509,938 4748016,123 5013 510720,068 4745677,971 6960 518423,148 4754800,573

1120 508344,411 4742666,391 3067 495519,836 4748018,129 5014 510724,821 4745667,449 6961 518418,880 4754789,706

1121 508321,636 4742626,870 3068 495522,780 4748018,733 5015 510729,155 4745655,587 6962 518423,010 4754773,066

1122 508294,908 4742565,886 3069 495532,991 4748020,797 5016 510730,370 4745646,604 6963 518451,282 4754769,624

1123 508288,192 4742549,441 3070 495546,082 4748021,827 5017 510731,385 4745633,439 6964 518473,359 4754783,186

1124 508266,748 4742500,416 3071 495561,083 4748018,207 5018 510731,516 4745617,015 6965 518484,694 4754787,659

1125 508251,372 4742475,335 3072 495583,327 4748006,278 5019 510731,636 4745604,293 6966 518486,810 4754783,572

1126 508233,055 4742430,184 3073 495612,467 4747992,784 5020 510733,017 4745597,318 6967 518509,270 4754802,021

1127 508228,884 4742420,118 3074 495644,477 4747985,706 5021 510736,480 4745589,114 6968 518488,295 4754810,624

1128 508223,105 4742394,771 3075 495665,659 4747979,201 5022 510741,632 4745583,500 6969 518476,131 4754811,108

1129 508225,757 4742374,560 3076 495700,857 4747969,616 5023 510747,000 4745579,685 6970 518475,489 4754811,632

1130 508212,936 4742370,853 3077 495732,441 4747963,633 5024 510755,913 4745574,678 6971 518578,565 4754812,733

1131 508208,829 4742369,684 3078 495772,120 4747960,278 5025 510761,613 4745569,552 6972 518568,954 4754793,412

1132 508205,982 4742362,807 3079 495818,416 4747960,750 5026 510765,453 4745562,996 6973 518549,852 4754762,405

1133 508205,321 4742354,415 3080 495846,321 4747967,429 5027 510768,944 4745552,046 6974 518550,052 4754744,040

1134 508189,591 4742349,530 3081 495849,305 4747968,055 5028 510774,296 4745541,628 6975 518553,478 4754741,497

1135 508184,283 4742347,867 3082 495873,474 4747973,153 5029 510783,329 4745521,956 6976 518560,575 4754737,224

1136 508176,400 4742349,925 3083 495910,029 4747988,469 5030 510801,824 4745493,671 6977 518578,974 4754722,730

1137 508167,797 4742348,786 3084 495937,275 4748000,269 5031 510839,798 4745435,597 6978 518604,717 4754709,675

1138 508161,344 4742341,337 3085 495939,541 4748001,250 5032 510854,910 4745445,015 6979 518619,899 4754698,929

1139 508153,915 4742337,091 3086 495952,185 4748002,699 5033 510894,351 4745469,581 6980 518638,647 4754699,403

1140 508134,880 4742331,229 3087 495977,007 4748011,305 5034 510881,176 4745504,100 6981 518645,399 4754698,463

1141 508115,538 4742324,173 3088 495986,075 4748015,613 5035 510882,950 4745505,087 6982 518648,935 4754689,105

1142 508086,829 4742311,807 3089 496023,094 4748034,635 5036 510885,711 4745506,597 6983 518668,123 4754689,017

1143 508084,332 4742307,704 3090 496047,254 4748046,496 5037 510888,887 4745503,575 6984 518669,867 4754688,270

1144 508070,928 4742292,606 3091 496066,481 4748061,382 5038 510901,252 4745492,531 6985 518675,492 4754690,206

1145 508074,887 4742287,180 3092 496085,224 4748078,249 5039 510928,941 4745480,064 6986 518673,249 4754691,166

1146 508078,031 4742279,359 3093 496109,048 4748093,501 5040 510942,135 4745478,563 6987 518671,208 4754696,694

1147 508071,704 4742275,407 3094 496128,057 4748110,020 5041 510952,342 4745481,254 6988 518677,187 4754696,390

1148 508059,030 4742278,297 3095 496155,245 4748132,105 5042 510960,922 4745490,314 6989 518699,807 4754715,968

1149 508047,542 4742279,278 3096 496173,003 4748152,016 5043 510984,554 4745533,595 6990 518712,792 4754745,419

1150 508038,729 4742276,943 3097 496193,759 4748170,811 5044 510998,711 4745561,515 6991 518725,687 4754735,521

1151 508032,213 4742274,190 3098 496220,938 4748191,421 5045 511008,406 4745574,221 6992 518749,764 4754717,036

1152 508028,392 4742271,321 3099 496246,011 4748211,341 5046 511009,843 4745576,084 6993 518771,259 4754700,542

1153 507941,793 4742254,349 3100 496265,238 4748231,366 5047 511010,657 4745576,483 6994 518788,128 4754726,123

1154 507843,710 4742214,265 3101 496289,828 4748255,079 5048 511041,483 4745645,558 6995 518781,882 4754733,840

1155 507794,597 4742222,686 3102 496301,255 4748273,167 5049 511054,224 4745674,107 6996 518771,430 4754755,240

1156 507714,761 4742255,384 3103 496333,102 4748307,970 5050 511031,982 4745659,164 6997 518762,024 4754776,615

1157 507673,573 4742269,228 3104 496345,824 4748325,443 5051 511029,337 4745657,395 6998 518759,255 4754786,418

1158 507636,624 4742293,417 3105 496368,903 4748349,165 5052 511039,101 4745675,155 6999 518757,773 4754791,692

1159 507636,631 4742293,425 3106 496386,172 4748367,698 5053 511045,807 4745687,367 7000 518757,252 4754797,542

1160 507636,605 4742293,429 3107 496391,752 4748371,719 5054 511058,189 4745724,287 7001 518750,681 4754825,880

1161 507645,965 4742321,020 3108 496398,098 4748378,113 5055 511068,291 4745754,828 7002 518745,254 4754836,789

1162 507647,431 4742325,340 3109 496386,115 4748379,412 5056 511068,144 4745759,266 7003 518743,113 4754842,797



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  185   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1163 507645,973 4742331,347 3110 496376,570 4748388,790 5057 511067,803 4745763,047 7004 518747,320 4754844,974

1164 507642,299 4742334,572 3111 496353,181 4748395,824 5058 511067,405 4745767,235 7005 518749,113 4754845,899

1165 507581,931 4742377,390 3112 496325,051 4748394,776 5059 511067,899 4745770,909 7006 518749,064 4754846,110

1166 507556,755 4742393,265 3113 496292,561 4748387,256 5060 511068,848 4745775,331 7007 518754,801 4754850,206

1167 507536,748 4742405,252 3114 496290,648 4748386,745 5061 511069,559 4745782,112 7008 518775,330 4754809,921

1168 507530,579 4742408,949 3115 496287,213 4748391,214 5062 511070,051 4745786,716 7009 518778,784 4754803,141

1169 507454,571 4742445,480 3116 496291,369 4748399,626 5063 511069,248 4745793,026 7010 518784,313 4754776,281

1170 507430,663 4742470,742 3117 496297,711 4748413,833 5064 511069,294 4745796,656 7011 518795,068 4754775,123

1171 507417,400 4742489,229 3118 496291,228 4748428,226 5065 511070,862 4745806,344 7012 518807,081 4754773,871

1172 507406,609 4742517,697 3119 496287,464 4748436,078 5066 511069,301 4745813,171 7013 518826,760 4754773,560

1173 507402,580 4742527,422 3120 496300,539 4748448,652 5067 511067,901 4745817,407 7014 518868,567 4754777,158

1174 507391,253 4742564,689 3121 496319,642 4748437,469 5068 511065,418 4745823,156 7015 518892,008 4754786,979

1175 507389,689 4742569,398 3122 496335,643 4748431,335 5069 511059,815 4745835,326 7016 518914,697 4754809,417

1176 507381,731 4742588,849 3123 496357,795 4748427,675 5070 511054,374 4745841,478 7017 518930,281 4754824,466

1177 507372,452 4742619,003 3124 496365,273 4748437,462 5071 511053,250 4745846,579 7018 518945,575 4754796,495

1178 507348,868 4742675,451 3125 496375,833 4748440,392 5072 511052,756 4745849,982 7019 518946,448 4754794,938

1179 507340,018 4742674,388 3126 496396,742 4748437,851 5073 511052,769 4745853,510 7020 518951,005 4754795,726

1180 507306,423 4742670,355 3127 496409,549 4748440,907 5074 511052,933 4745856,805 7021 518962,078 4754797,642

1181 507305,647 4742670,264 3128 496423,901 4748439,195 5075 511053,625 4745861,197 7022 518964,803 4754875,745

1182 507300,542 4742669,401 3129 496436,770 4748442,053 5076 511055,703 4745868,521 7023 518965,019 4754876,424

1183 507319,049 4742713,050 3130 496441,474 4748458,131 5077 511055,790 4745873,272 7024 518964,489 4754879,726

1184 507300,908 4742747,868 3131 496451,591 4748454,511 5078 511054,788 4745878,486 7025 518966,017 4754879,553

1185 507265,905 4742815,093 3132 496460,882 4748448,097 5079 511053,264 4745885,831 7026 518990,078 4754871,882

1186 507236,205 4742855,191 3133 496468,872 4748441,393 5080 511052,066 4745890,360 7027 519039,006 4754861,062

1187 507216,400 4742881,222 3134 496481,010 4748439,352 5081 511050,073 4745895,691 7028 519073,804 4754848,523

1188 507207,689 4742893,081 3135 496490,416 4748442,207 5082 511046,998 4745902,720 7029 519080,589 4754846,083

1189 507198,860 4742902,742 3136 496498,913 4748436,295 5083 511044,648 4745907,274 7030 519162,748 4754831,287

1190 507174,819 4742923,205 3137 496501,133 4748421,497 5084 511041,268 4745911,296 7031 519165,880 4754832,835

1191 507142,828 4742950,526 3138 496513,203 4748429,125 5085 511038,860 4745912,783 7032 519187,549 4754844,290

1192 507109,149 4742979,255 3139 496525,071 4748412,571 5086 511034,327 4745914,885 7033 519198,601 4754854,582

1193 507089,278 4742996,192 3140 496543,478 4748418,911 5087 511029,560 4745917,942 7034 519207,221 4754866,926

1194 507057,785 4743023,108 3141 496560,609 4748426,737 5088 511027,845 4745921,350 7035 519208,280 4754870,087

1195 507043,294 4743037,706 3142 496578,554 4748427,037 5089 511026,620 4745924,857 7036 519201,977 4754878,241

1196 507027,631 4743055,712 3143 496586,086 4748412,528 5090 511026,098 4745928,460 7037 519188,924 4754930,212

1197 506997,784 4743089,414 3144 496587,709 4748389,518 5091 511026,565 4745933,614 7038 519192,041 4754939,420

1198 506976,466 4743113,457 3145 496598,119 4748384,742 5092 511027,769 4745938,515 7039 519148,336 4754989,684

1199 506953,433 4743135,514 3146 496615,453 4748392,919 5093 511030,350 4745942,737 7040 519136,436 4755010,686

1200 506926,231 4743161,500 3147 496626,015 4748371,804 5094 511030,533 4745946,008 7041 519134,167 4755016,105

1201 506914,913 4743172,277 3148 496635,998 4748345,205 5095 511031,292 4745950,722 7042 519130,538 4755024,775

1202 506840,498 4743221,795 3149 496644,065 4748328,287 5096 511030,362 4745955,381 7043 519143,663 4755030,220

1203 506818,089 4743232,949 3150 496660,356 4748316,985 5097 511021,836 4745958,300 7044 519117,552 4755060,120

1204 506794,184 4743244,918 3151 496684,926 4748311,146 5098 511015,019 4745962,824 7045 519099,867 4755075,898

1205 506772,744 4743252,069 3152 496701,582 4748296,485 5099 511012,910 4745964,353 7046 519092,929 4755058,951

1206 506743,824 4743261,774 3153 496701,564 4748278,602 5100 511009,313 4745966,831 7047 519074,416 4755057,724

1207 506733,846 4743264,044 3154 496696,887 4748264,687 5101 511005,316 4745969,922 7048 519041,848 4755078,855

1208 506679,955 4743276,427 3155 496681,623 4748239,728 5102 511000,454 4745973,511 7049 519015,325 4755081,861

1209 506632,834 4743287,311 3156 496686,344 4748226,287 5103 510996,607 4745976,543 7050 518985,520 4755064,656

1210 506605,808 4743293,552 3157 496698,556 4748196,702 5104 510992,941 4745981,148 7051 518976,180 4755061,214

1211 506552,566 4743284,841 3158 496701,906 4748191,141 5105 510990,824 4745984,490 7052 518970,539 4755073,622

1212 506547,594 4743281,983 3159 496714,074 4748170,946 5106 510989,130 4745987,602 7053 518955,048 4755112,768

1213 506531,789 4743272,895 3160 496717,623 4748133,942 5107 510988,250 4745990,780 7054 518925,772 4755175,546

1214 506495,783 4743214,477 3161 496717,618 4748129,875 5108 510987,992 4745995,990 7055 518918,931 4755184,794

1215 506476,268 4743169,835 3162 496717,612 4748127,804 5109 510987,540 4746001,671 7056 518914,970 4755190,128



СТР.  186  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1216 506464,071 4743141,835 3163 496717,517 4748092,466 5110 510992,194 4746010,745 7057 518915,051 4755190,997

1217 506447,101 4743103,571 3164 496719,840 4748056,785 5111 510993,468 4746012,844 7058 518915,152 4755192,176

1218 506410,545 4743038,261 3165 496718,014 4748018,594 5112 510986,560 4746019,632 7059 518915,424 4755195,453

1219 506409,212 4743033,270 3166 496710,959 4747982,917 5113 510979,815 4746027,084 7060 518916,164 4755204,512

1220 506395,757 4742983,288 3167 496699,825 4747948,597 5114 510978,660 4746038,625 7061 518929,794 4755203,946

1221 506381,702 4742933,009 3168 496693,478 4747905,341 5115 510978,360 4746041,511 7062 518948,649 4755195,412

1222 506380,972 4742928,915 3169 496699,861 4747866,107 5116 510978,309 4746049,373 7063 518965,840 4755193,155

1223 506369,824 4742880,215 3170 496717,601 4747821,184 5117 510973,880 4746051,030 7064 518982,832 4755191,877

1224 506368,282 4742873,926 3171 496734,349 4747790,036 5118 510977,984 4746051,407 7065 518992,251 4755193,450

1225 506338,911 4742820,661 3172 496757,849 4747741,347 5119 510977,228 4746053,724 7066 519008,019 4755196,083

1226 506336,884 4742816,877 3173 496769,567 4747725,136 5120 510970,542 4746056,497 7067 519020,441 4755209,722

1227 506336,047 4742714,521 3174 496788,302 4747704,496 5121 510967,437 4746062,829 7068 519025,027 4755214,766

1228 506322,685 4742677,533 3175 496795,614 4747696,952 5122 510970,693 4746067,642 7069 519025,474 4755230,738

1229 506312,388 4742649,420 3176 496813,211 4747662,372 5123 510980,658 4746073,340 7070 519027,477 4755238,835

1230 506303,516 4742624,992 3177 496815,190 4747659,390 5124 510982,223 4746079,318 7071 519028,932 4755244,687

1231 506302,376 4742621,384 3178 496816,507 4747662,346 5125 510979,070 4746087,339 7072 519040,812 4755248,415

1232 506298,770 4742618,529 3179 496814,918 4747669,035 5126 510980,316 4746088,679 7073 519048,720 4755245,335

1233 506299,267 4742604,484 3180 496802,627 4747691,911 5127 510983,406 4746094,217 7074 519063,520 4755239,559

1234 506200,597 4742589,048 3181 496793,524 4747713,656 5128 510987,455 4746101,279 7075 519082,525 4755233,365

1235 506192,814 4742591,102 3182 496775,040 4747746,611 5129 510986,315 4746117,359 7076 519120,115 4755234,876

1236 506126,324 4742574,886 3183 496780,149 4747768,529 5130 510982,720 4746128,046 7077 519120,544 4755231,674

1237 506076,361 4742563,350 3184 496810,406 4747733,744 5131 510980,851 4746133,533 7078 519125,653 4755205,985

1238 506055,237 4742558,805 3185 496833,883 4747699,925 5132 510988,364 4746149,366 7079 519129,217 4755187,192

1239 506055,911 4742555,400 3186 496850,046 4747673,555 5133 510987,325 4746152,978 7080 519132,431 4755163,091

1240 505977,693 4742534,771 3187 496853,611 4747657,754 5134 510987,353 4746160,289 7081 519131,582 4755138,197

1241 505917,732 4742522,907 3188 496856,645 4747653,728 5135 510978,903 4746185,464 7082 519151,049 4755132,562

1242 505859,151 4742508,336 3189 496876,427 4747647,857 5136 510966,564 4746200,890 7083 519170,942 4755132,465

1243 505806,247 4742505,116 3190 496909,447 4747620,293 5137 510966,341 4746209,186 7084 519177,742 4755143,627

1244 505764,258 4742504,120 3191 496932,536 4747591,179 5138 510965,979 4746213,062 7085 519188,447 4755141,348

1245 505678,015 4742507,539 3192 496960,302 4747551,559 5139 510961,808 4746215,715 7086 519198,149 4755135,653

1246 505600,524 4742518,291 3193 496983,334 4747529,511 5140 510952,636 4746219,047 7087 519210,868 4755133,985

1247 505548,271 4742536,161 3194 497002,617 4747521,023 5141 510947,862 4746220,884 7088 519219,777 4755132,982

1248 505497,237 4742556,322 3195 496990,260 4747510,047 5142 510948,652 4746224,714 7089 519224,049 4755139,900

1249 505459,759 4742570,986 3196 496977,603 4747473,862 5143 510944,572 4746235,646 7090 519226,819 4755146,590

1250 505421,688 4742586,954 3197 496975,600 4747439,781 5144 510941,075 4746241,988 7091 519220,946 4755153,302

1251 505372,007 4742614,800 3198 496975,417 4747436,688 5145 510936,302 4746248,231 7092 519223,953 4755158,642

1252 505319,518 4742641,368 3199 496984,397 4747413,556 5146 510928,778 4746255,352 7093 519237,240 4755165,307

1253 505191,774 4742711,359 3200 496986,610 4747411,361 5147 510927,166 4746257,832 7094 519243,342 4755168,959

1254 505127,146 4742745,810 3201 496988,683 4747409,316 5148 510924,201 4746262,421 7095 519247,367 4755179,387

1255 505072,266 4742773,095 3202 497003,195 4747394,976 5149 510915,507 4746274,135 7096 519248,750 4755186,341

1256 505042,182 4742787,806 3203 497038,063 4747373,005 5150 510914,372 4746282,804 7097 519256,587 4755191,657

1257 505016,962 4742797,384 3204 497069,260 4747347,838 5151 510913,001 4746289,897 7098 519266,606 4755188,645

1258 505009,284 4742800,137 3205 497095,725 4747324,047 5152 510912,979 4746296,566 7099 519276,954 4755183,670

1259 505011,279 4742827,113 3206 497130,226 4747296,668 5153 510914,160 4746299,807 7100 519279,671 4755182,355

1260 505013,914 4742873,875 3207 497130,101 4747299,779 5154 510918,248 4746302,269 7101 519288,343 4755180,976

1261 505014,515 4742887,865 3208 497159,761 4747308,466 5155 510920,397 4746301,588 7102 519288,516 4755181,153

1262 505011,489 4742897,982 3209 497175,930 4747303,571 5156 510923,980 4746299,845 7103 519293,877 4755186,741

1263 505004,566 4742908,630 3210 497175,242 4747312,144 5157 510925,727 4746295,304 7104 519299,156 4755198,747

1264 504994,430 4742916,700 3211 497180,129 4747331,521 5158 510929,678 4746281,662 7105 519307,952 4755214,829

1265 504972,905 4742926,049 3212 497193,081 4747350,461 5159 510931,706 4746280,141 7106 519312,491 4755222,515

1266 504971,585 4742936,954 3213 497214,288 4747367,949 5160 510934,562 4746279,699 7107 519319,617 4755226,697

1267 504965,006 4742993,749 3214 497209,499 4747386,125 5161 510935,936 4746281,939 7108 519319,844 4755227,514

1268 504963,961 4743002,784 3215 497218,732 4747395,031 5162 510936,652 4746288,049 7109 519315,984 4755228,600



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  187   
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1269 504961,709 4743023,867 3216 497247,386 4747358,300 5163 510936,705 4746301,042 7110 519316,417 4755237,502

1270 504960,403 4743036,096 3217 497250,854 4747348,045 5164 510937,554 4746305,549 7111 519315,205 4755250,027

1271 504933,030 4743042,102 3218 497258,980 4747324,011 5165 510940,028 4746307,469 7112 519317,489 4755259,282

1272 504722,734 4743088,234 3219 497271,424 4747292,927 5166 510942,882 4746307,886 7113 519325,651 4755259,745

1273 504692,331 4743094,902 3220 497280,959 4747281,653 5167 510945,893 4746304,389 7114 519334,661 4755256,934

1274 504684,744 4743084,676 3221 497297,214 4747276,739 5168 510954,702 4746286,372 7115 519342,843 4755260,676

1275 504666,591 4743060,203 3222 497319,588 4747225,575 5169 510964,278 4746261,633 7116 519348,167 4755265,795

1276 504663,286 4743055,068 3223 497334,504 4747199,157 5170 510966,815 4746251,768 7117 519333,719 4755280,174

1277 504655,067 4743042,290 3224 497336,129 4747197,491 5171 510968,234 4746248,540 7118 519319,310 4755304,639

1278 504652,541 4743038,413 3225 497353,144 4747156,701 5172 510970,894 4746248,959 7119 519303,912 4755325,701

1279 504652,456 4743038,418 3226 497356,763 4747148,027 5173 510973,427 4746251,789 7120 519296,852 4755345,848

1280 504618,172 4743041,059 3227 497386,623 4747086,742 5174 510982,013 4746267,481 7121 519316,579 4755364,650

1281 504577,638 4743047,946 3228 497410,850 4747040,444 5175 510988,165 4746280,493 7122 519313,788 4755367,694

1282 504560,325 4743045,074 3229 497418,596 4747029,627 5176 510993,019 4746289,517 7123 519286,840 4755397,033

1283 504542,213 4743042,604 3230 497420,797 4747026,557 5177 510997,036 4746294,931 7124 519245,399 4755436,729

1284 504506,810 4743054,054 3231 497437,718 4747029,583 5178 511000,443 4746298,961 7125 519239,415 4755439,796

1285 504479,375 4743061,448 3232 497480,114 4747048,988 5179 511004,773 4746301,818 7126 519201,889 4755459,036

1286 504427,698 4743075,814 3233 497515,985 4747084,405 5180 511011,549 4746303,034 7127 519197,409 4755461,734

1287 504384,661 4743096,116 3234 497550,653 4747122,364 5181 511016,992 4746306,729 7128 519197,950 4755456,742

1288 504359,757 4743107,991 3235 497581,607 4747152,130 5182 511018,942 4746310,769 7129 519187,433 4755463,064

1289 504325,722 4743129,130 3236 497583,536 4747153,982 5183 511021,797 4746320,165 7130 519184,947 4755465,131

1290 504308,506 4743139,847 3237 497599,004 4747169,178 5184 511024,360 4746321,974 7131 519166,566 4755482,300

1291 504271,705 4743165,502 3238 497621,268 4747144,965 5185 511006,085 4746320,410 7132 519133,697 4755512,574

1292 504210,932 4743207,523 3239 497659,102 4747101,757 5186 511001,806 4746331,742 7133 519133,553 4755513,954

1293 504180,888 4743227,831 3240 497696,255 4747073,983 5187 511001,066 4746336,769 7134 519132,015 4755528,973

1294 504169,549 4743235,411 3241 497754,215 4747085,248 5188 511001,870 4746341,770 7135 519131,891 4755530,104

1295 504157,828 4743245,891 3242 497793,307 4747098,885 5189 511003,121 4746346,273 7136 519132,759 4755552,837

1296 504148,789 4743253,952 3243 497816,965 4747098,565 5190 511004,223 4746350,717 7137 519129,027 4755572,374

1297 504145,215 4743257,377 3244 497848,764 4747082,164 5191 511003,879 4746355,638 7138 519140,844 4755571,633

1298 504094,956 4743301,822 3245 497878,317 4747065,980 5192 511002,911 4746362,323 7139 519140,873 4755588,156

1299 504085,918 4743309,784 3246 497915,182 4747045,027 5193 511005,101 4746365,704 7140 519128,379 4755607,547

1300 504022,942 4743365,115 3247 497939,716 4747031,777 5194 511007,148 4746369,853 7141 519127,709 4755608,573

1301 503990,558 4743393,537 3248 497942,433 4747030,306 5195 511013,110 4746373,700 7142 519104,172 4755615,426

1302 503985,393 4743398,072 3249 497944,792 4747029,031 5196 511017,378 4746376,575 7143 519081,597 4755618,157

1303 503951,719 4743427,803 3250 497991,406 4747020,558 5197 511009,182 4746453,101 7144 519065,205 4755610,771

1304 503892,056 4743485,109 3251 498014,988 4747011,219 5198 510991,866 4746465,431 7145 519053,777 4755595,800

1305 503859,200 4743517,233 3252 498050,744 4746990,127 5199 510991,411 4746473,464 7146 519041,096 4755583,367

1306 503853,046 4743523,175 3253 498056,971 4746993,418 5200 510993,492 4746480,611 7147 519025,449 4755577,943

1307 503780,996 4743567,976 3254 498019,634 4747015,435 5201 511002,911 4746490,670 7148 519024,023 4755579,007

1308 503758,421 4743584,033 3255 498017,635 4747016,621 5202 511011,996 4746501,555 7149 519036,648 4755603,156

1309 503705,812 4743621,596 3256 497993,067 4747026,348 5203 511012,845 4746503,301 7150 519023,863 4755610,504

1310 503665,399 4743631,383 3257 497946,802 4747034,764 5204 511018,927 4746504,245 7151 519038,707 4755639,897

1311 503653,324 4743634,269 3258 497940,932 4747037,936 5205 511051,320 4746509,281 7152 519035,141 4755641,833

1312 503603,292 4743627,133 3259 497918,097 4747050,270 5206 511048,887 4746524,939 7153 519036,831 4755652,148

1313 503572,117 4743615,161 3260 497881,246 4747071,222 5207 511045,824 4746544,642 7154 519040,285 4755667,577

1314 503567,910 4743613,693 3261 497851,572 4747087,460 5208 511065,727 4746550,758 7155 519039,722 4755671,683

1315 503530,623 4743599,567 3262 497846,491 4747090,081 5209 511116,248 4746566,285 7156 519037,996 4755684,322

1316 503487,817 4743582,582 3263 497818,457 4747104,536 5210 511118,806 4746565,607 7157 519137,627 4755698,013

1317 503450,025 4743567,660 3264 497792,331 4747104,888 5211 511168,262 4746561,228 7158 519125,349 4755721,066

1318 503430,876 4743559,999 3265 497776,977 4747099,539 5212 511187,716 4746559,517 7159 519096,147 4755762,020

1319 503417,679 4743559,598 3266 497774,635 4747114,115 5213 511208,802 4746557,657 7160 519103,538 4755761,003

1320 503393,483 4743558,769 3267 497768,670 4747125,862 5214 511246,822 4746554,299 7161 519121,540 4755761,855

1321 503387,084 4743558,516 3268 497759,876 4747148,082 5215 511243,032 4746511,359 7162 519132,789 4755764,691
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1322 503373,870 4743555,914 3269 497750,425 4747161,145 5216 511250,983 4746511,567 7163 519136,828 4755766,311

1323 503350,946 4743551,378 3270 497749,965 4747181,843 5217 511261,177 4746514,352 7164 519146,165 4755756,999

1324 503326,821 4743546,655 3271 497755,878 4747194,154 5218 511273,704 4746515,589 7165 519150,433 4755748,846

1325 503300,895 4743541,588 3272 497776,258 4747172,968 5219 511275,603 4746515,771 7166 519156,631 4755780,804

1326 503266,160 4743534,797 3273 497778,850 4747167,499 5220 511288,897 4746518,268 7167 519153,610 4755820,426

1327 503259,471 4743534,093 3274 497798,157 4747153,202 5221 511298,497 4746521,869 7168 519150,414 4755841,946

1328 503221,643 4743530,119 3275 497818,834 4747144,160 5222 511312,618 4746526,852 7169 519147,067 4755856,790

1329 503193,231 4743527,056 3276 497848,550 4747136,908 5223 511316,275 4746527,630 7170 519151,923 4755858,156

1330 503187,731 4743526,463 3277 497876,513 4747145,663 5224 511320,735 4746528,567 7171 519160,562 4755838,457

1331 503163,444 4743527,039 3278 497881,798 4747144,927 5225 511326,839 4746527,842 7172 519169,538 4755829,326

1332 503119,882 4743528,284 3279 497899,167 4747142,502 5226 511331,955 4746524,520 7173 519185,305 4755823,521

1333 503074,697 4743529,577 3280 497922,484 4747144,342 5227 511337,030 4746517,132 7174 519202,252 4755821,103

1334 503056,709 4743530,206 3281 497958,141 4747144,640 5228 511341,797 4746514,060 7175 519208,976 4755814,253

1335 503017,996 4743526,285 3282 497959,762 4747169,704 5229 511347,630 4746512,683 7176 519220,030 4755787,000

1336 502973,083 4743521,811 3283 497973,310 4747171,808 5230 511359,610 4746511,472 7177 519244,153 4755796,954

1337 502942,766 4743517,930 3284 498000,782 4747169,501 5231 511361,186 4746511,315 7178 519253,778 4755766,338

1338 502912,550 4743514,152 3285 498037,503 4747168,213 5232 511364,312 4746509,473 7179 519258,208 4755757,249

1339 502857,123 4743507,152 3286 498068,356 4747164,056 5233 511371,513 4746508,474 7180 519279,750 4755762,700

1340 502829,809 4743503,751 3287 498081,282 4747165,032 5234 511378,373 4746508,747 7181 519258,637 4755803,616

1341 502817,502 4743502,240 3288 498102,958 4747171,780 5235 511388,793 4746510,865 7182 519249,832 4755830,835

1342 502802,571 4743497,149 3289 498103,951 4747169,702 5236 511398,682 4746512,862 7183 519254,449 4755838,712

1343 502796,391 4743499,492 3290 498106,759 4747128,700 5237 511416,541 4746516,601 7184 519281,713 4755853,163

1344 502790,610 4743515,920 3291 498113,487 4747109,893 5238 511434,121 4746521,605 7185 519301,714 4755868,363

1345 502790,220 4743517,029 3292 498143,624 4747109,354 5239 511447,870 4746524,802 7186 519319,131 4755866,041

1346 502781,703 4743514,291 3293 498147,649 4747112,950 5240 511461,142 4746529,704 7187 519323,720 4755866,005

1347 502781,755 4743514,130 3294 498167,293 4747136,621 5241 511469,024 4746532,319 7188 519327,274 4755861,596

1348 502810,456 4743425,920 3295 498191,401 4747135,173 5242 511478,489 4746533,297 7189 519334,266 4755844,399

1349 502804,140 4743409,373 3296 498214,103 4747132,525 5243 511481,770 4746533,563 7190 519346,080 4755849,299

1350 502793,160 4743397,756 3297 498244,411 4747135,736 5244 511483,563 4746539,431 7191 519362,102 4755857,443

1351 502779,518 4743391,155 3298 498259,935 4747124,270 5245 511477,459 4746539,964 7192 519371,810 4755860,663

1352 502762,621 4743390,777 3299 498281,098 4747154,988 5246 511481,961 4746554,664 7193 519380,109 4755873,249

1353 502752,114 4743389,055 3300 498298,604 4747185,826 5247 511487,020 4746571,173 7194 519383,851 4755887,580

1354 502743,423 4743389,916 3301 498307,471 4747199,927 5248 511492,562 4746588,432 7195 519388,721 4755899,972

1355 502738,338 4743391,653 3302 498311,525 4747206,373 5249 511507,547 4746583,444 7196 519394,111 4755888,363

1356 502729,657 4743393,914 3303 498327,047 4747232,266 5250 511509,213 4746582,885 7197 519406,157 4755888,622

1357 502718,982 4743396,789 3304 498328,928 4747233,823 5251 511513,033 4746581,608 7198 519407,428 4755889,448

1358 502701,622 4743401,412 3305 498356,852 4747259,330 5252 511519,446 4746579,368 7199 519408,508 4755887,953

1359 502686,855 4743405,219 3306 498386,441 4747290,276 5253 511532,458 4746574,806 7200 519409,523 4755886,532

1360 502666,500 4743410,363 3307 498383,825 4747337,893 5254 511536,075 4746573,540 7201 519412,644 4755877,508

1361 502649,537 4743414,582 3308 498386,251 4747385,718 5255 511561,170 4746564,424 7202 519424,865 4755880,893

1362 502618,665 4743416,603 3309 498398,606 4747447,236 5256 511568,778 4746561,660 7203 519435,835 4755888,288

1363 502599,795 4743419,740 3310 498418,008 4747483,410 5257 511624,548 4746541,384 7204 519444,782 4755890,313

1364 502538,360 4743411,586 3311 498451,316 4747493,236 5258 511629,565 4746544,810 7205 519450,659 4755891,649

1365 502517,927 4743405,734 3312 498483,499 4747498,174 5259 511633,330 4746547,461 7206 519470,361 4755892,667

1366 502478,080 4743397,125 3313 498484,508 4747500,571 5260 511652,029 4746561,117 7207 519482,441 4755880,859

1367 502474,174 4743396,253 3314 498500,893 4747497,018 5261 511663,699 4746572,769 7208 519493,860 4755872,457

1368 502387,169 4743376,888 3315 498515,460 4747494,781 5262 511665,820 4746579,931 7209 519503,399 4755866,170

1369 502346,048 4743357,889 3316 498525,173 4747490,058 5263 511667,251 4746591,025 7210 519512,298 4755855,792

1370 502345,299 4743350,998 3317 498540,078 4747499,946 5264 511668,638 4746596,389 7211 519516,739 4755849,555

1371 502345,835 4743272,724 3318 498567,664 4747476,943 5265 511671,719 4746608,236 7212 519519,284 4755843,329

1372 502345,870 4743263,629 3319 498555,506 4747466,832 5266 511677,259 4746620,824 7213 519518,541 4755839,139

1373 502345,870 4743263,593 3320 498536,115 4747453,382 5267 511692,326 4746644,755 7214 519510,831 4755837,210

1374 502327,647 4743261,960 3321 498528,438 4747425,614 5268 511702,623 4746660,270 7215 519503,834 4755837,276
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1375 502227,008 4743250,197 3322 498521,243 4747403,714 5269 511706,411 4746668,504 7216 519500,755 4755836,095

1376 502211,106 4743247,610 3323 498519,078 4747397,122 5270 511709,863 4746684,512 7217 519496,711 4755834,541

1377 502146,513 4743237,103 3324 498583,045 4747383,979 5271 511709,785 4746702,590 7218 519496,027 4755825,654

1378 502130,937 4743234,576 3325 498591,473 4747400,224 5272 511709,698 4746722,309 7219 519496,563 4755818,755

1379 501994,530 4743214,496 3326 498606,381 4747415,870 5273 511705,892 4746743,648 7220 519502,909 4755813,196

1380 501984,059 4743214,179 3327 498619,409 4747424,950 5274 511705,208 4746754,228 7221 519514,477 4755810,289

1381 501903,441 4743211,143 3328 498625,377 4747420,872 5275 511707,595 4746766,362 7222 519521,431 4755805,424

1382 501895,809 4743210,815 3329 498655,586 4747393,554 5276 511710,164 4746770,858 7223 519525,262 4755798,495

1383 501869,848 4743209,706 3330 498681,324 4747376,405 5277 511714,704 4746770,738 7224 519525,729 4755784,650

1384 501857,027 4743209,158 3331 498685,835 4747376,733 5278 511716,951 4746774,675 7225 519528,953 4755785,844

1385 501823,928 4743207,750 3332 498707,919 4747379,715 5279 511725,308 4746783,065 7226 519567,138 4755804,251

1386 501628,708 4743207,117 3333 498738,633 4747369,903 5280 511736,190 4746789,351 7227 519597,928 4755767,911

1387 501622,952 4743207,094 3334 498775,259 4747365,556 5281 511731,945 4746794,576 7228 519607,904 4755739,829

1388 501611,082 4743207,056 3335 498793,013 4747381,226 5282 511719,195 4746804,459 7229 519649,272 4755715,605

1389 501607,759 4743207,048 3336 498807,671 4747416,301 5283 511712,688 4746812,917 7230 519673,449 4755671,249

1390 501331,876 4743208,785 3337 498817,680 4747447,592 5284 511702,857 4746829,193 7231 519711,472 4755663,519

1391 501168,813 4743209,818 3338 498802,233 4747474,841 5285 511693,316 4746843,553 7232 519728,989 4755649,982

1392 501144,794 4743210,529 3339 498821,062 4747491,909 5286 511686,315 4746852,811 7233 519734,620 4755635,286

1393 501101,218 4743207,835 3340 498849,741 4747478,224 5287 511675,039 4746869,400 7234 519747,898 4755629,124

1394 501093,419 4743207,618 3341 498884,680 4747460,370 5288 511667,502 4746888,760 7235 519753,003 4755624,049

1395 501068,162 4743206,918 3342 498900,390 4747440,624 5289 511662,844 4746905,762 7236 519753,904 4755630,218

1396 501052,266 4743206,478 3343 498897,502 4747406,103 5290 511624,678 4746916,868 7237 519756,578 4755637,370

1397 501041,121 4743206,167 3344 498898,719 4747376,623 5291 511619,915 4746920,189 7238 519762,307 4755652,181

1398 500984,877 4743204,614 3345 498916,636 4747367,762 5292 511608,380 4746927,247 7239 519765,532 4755665,908

1399 500969,569 4743202,036 3346 498937,542 4747351,532 5293 511592,088 4746927,809 7240 519767,638 4755676,353

1400 500877,738 4743187,018 3347 498961,156 4747357,297 5294 511615,509 4747030,335 7241 519763,614 4755682,956

1401 500874,752 4743186,733 3348 499022,336 4747352,500 5295 511637,904 4747050,322 7242 519755,989 4755687,396

1402 500822,851 4743181,820 3349 499051,049 4747338,055 5296 511644,262 4747054,655 7243 519744,297 4755694,062

1403 500798,919 4743183,453 3350 499054,888 4747327,506 5297 511652,102 4747057,872 7244 519742,087 4755732,049

1404 500766,864 4743185,628 3351 499060,166 4747313,001 5298 511669,786 4747059,464 7245 519742,163 4755733,296

1405 500713,525 4743189,259 3352 499069,428 4747273,387 5299 511682,799 4747059,252 7246 519772,588 4755741,779

1406 500665,333 4743200,063 3353 499088,384 4747262,925 5300 511696,520 4747055,875 7247 519779,280 4755743,326

1407 500641,826 4743205,340 3354 499109,906 4747295,079 5301 511705,685 4747051,553 7248 519788,791 4755745,097

1408 500554,371 4743229,602 3355 499126,623 4747321,774 5302 511714,115 4747045,174 7249 519791,709 4755760,865

1409 500540,528 4743232,717 3356 499159,926 4747346,026 5303 511720,539 4747037,773 7250 519793,809 4755765,740

1410 500513,215 4743238,854 3357 499176,870 4747380,928 5304 511746,991 4747000,182 7251 519796,411 4755771,796

1411 500457,673 4743252,602 3358 499187,047 4747413,178 5305 511753,468 4746997,644 7252 519796,250 4755772,248

1412 500332,967 4743283,457 3359 499185,858 4747429,712 5306 511760,926 4746997,401 7253 519816,614 4755785,193

1413 500318,170 4743287,116 3360 499150,757 4747426,232 5307 511771,278 4746997,078 7254 519820,793 4755787,852

1414 500305,160 4743290,332 3361 499165,257 4747445,340 5308 511771,159 4747001,078 7255 519831,655 4755797,138

1415 500306,649 4743292,681 3362 499186,292 4747469,240 5309 511767,077 4747134,611 7256 519836,336 4755805,872

1416 500308,586 4743300,946 3363 499204,179 4747481,774 5310 511744,690 4747146,322 7257 519836,347 4755807,111

1417 500268,082 4743301,353 3364 499206,439 4747481,043 5311 511736,288 4747132,831 7258 519839,840 4755798,169

1418 500267,744 4743317,889 3365 499208,162 4747455,245 5312 511732,681 4747128,505 7259 519841,129 4755777,840

1419 500266,448 4743319,061 3366 499214,533 4747420,869 5313 511727,833 4747124,701 7260 519841,363 4755752,527

1420 500262,582 4743322,557 3367 499205,373 4747389,907 5314 511718,799 4747122,007 7261 519840,937 4755745,342

1421 500250,547 4743324,457 3368 499194,300 4747357,062 5315 511713,296 4747122,979 7262 519848,611 4755755,169

1422 500231,989 4743327,746 3369 499175,366 4747323,236 5316 511713,627 4747129,941 7263 519849,374 4755756,755

1423 500211,660 4743331,788 3370 499155,541 4747302,020 5317 511712,884 4747135,227 7264 519855,331 4755759,895

1424 500193,978 4743333,844 3371 499155,187 4747265,429 5318 511694,471 4747161,324 7265 519883,214 4755770,349

1425 500127,381 4743355,338 3372 499165,280 4747233,477 5319 511684,739 4747173,185 7266 519890,943 4755772,757

1426 500110,884 4743356,364 3373 499168,768 4747225,721 5320 511677,733 4747181,543 7267 519902,213 4755776,279

1427 500095,759 4743357,581 3374 499176,192 4747209,213 5321 511670,812 4747189,459 7268 519918,348 4755783,801

1428 500095,705 4743361,094 3375 499210,144 4747218,098 5322 511662,461 4747194,628 7269 519924,340 4755786,584



СТР.  190  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1429 500092,453 4743370,771 3376 499227,045 4747252,347 5323 511651,509 4747199,220 7270 519938,827 4755799,122

1430 500087,514 4743379,990 3377 499232,955 4747284,829 5324 511635,475 4747202,527 7271 519968,176 4755727,969

1431 500080,254 4743390,836 3378 499233,312 4747311,002 5325 511623,928 4747207,587 7272 519970,802 4755729,232

1432 500074,064 4743396,581 3379 499254,532 4747337,263 5326 511614,408 4747215,072 7273 519998,653 4755742,782

1433 500071,211 4743400,656 3380 499283,471 4747345,581 5327 511607,130 4747222,193 7274 520003,630 4755744,852

1434 500070,346 4743401,966 3381 499306,955 4747343,040 5328 511601,405 4747225,468 7275 520017,647 4755750,692

1435 500065,765 4743410,620 3382 499307,251 4747342,786 5329 511595,996 4747225,326 7276 520013,869 4755745,577

1436 500061,185 4743418,946 3383 499311,089 4747348,055 5330 511580,674 4747219,799 7277 520012,640 4755740,499

1437 500055,995 4743428,410 3384 499314,348 4747349,592 5331 511570,597 4747214,052 7278 520012,519 4755739,994

1438 500045,783 4743437,629 3385 499318,523 4747351,906 5332 511562,975 4747207,431 7279 520017,327 4755741,378

1439 500045,680 4743437,665 3386 499318,608 4747351,793 5333 511559,805 4747201,947 7280 520028,557 4755744,741

1440 500036,489 4743440,873 3387 499318,941 4747355,758 5334 511554,263 4747194,295 7281 520045,296 4755749,384

1441 500034,295 4743441,645 3388 499360,953 4747376,737 5335 511531,210 4747152,446 7282 520061,352 4755756,131

1442 500024,969 4743446,962 3389 499425,027 4747380,728 5336 511512,331 4747137,174 7283 520076,218 4755764,289

1443 500015,635 4743452,182 3390 499473,134 4747379,787 5337 511505,644 4747130,686 7284 520082,128 4755776,628

1444 500011,891 4743455,811 3391 499504,604 4747401,356 5338 511499,749 4747122,684 7285 520087,182 4755771,686

1445 500006,373 4743462,214 3392 499527,559 4747431,047 5339 511495,146 4747114,119 7286 520094,811 4755764,117

1446 499999,893 4743471,342 3393 499539,522 4747447,126 5340 511490,687 4747105,148 7287 520103,763 4755759,139

1447 499992,659 4743478,510 3394 499550,708 4747460,946 5341 511485,960 4747098,333 7288 520115,419 4755753,000

1448 499988,413 4743482,719 3395 499563,581 4747459,385 5342 511480,977 4747096,237 7289 520113,377 4755743,344

1449 499975,531 4743495,250 3396 499550,135 4747433,016 5343 511477,902 4747098,134 7290 520109,679 4755702,716

1450 499889,380 4743551,967 3397 499535,964 4747400,397 5344 511478,630 4747104,890 7291 520113,360 4755651,652

1451 499850,940 4743577,274 3398 499521,976 4747366,637 5345 511495,888 4747144,454 7292 520113,546 4755646,361

1452 499834,833 4743576,405 3399 499492,345 4747339,539 5346 511498,770 4747146,722 7293 520114,989 4755645,197

1453 499816,099 4743578,344 3400 499440,007 4747342,611 5347 511513,866 4747153,508 7294 520103,107 4755645,890

1454 499809,283 4743579,673 3401 499409,950 4747338,204 5348 511516,965 4747157,781 7295 520092,955 4755650,783

1455 499807,003 4743580,121 3402 499365,488 4747323,148 5349 511525,452 4747169,019 7296 520083,441 4755659,067

1456 499792,278 4743583,005 3403 499346,533 4747325,634 5350 511530,847 4747177,025 7297 520079,730 4755658,870

1457 499779,296 4743584,529 3404 499337,112 4747327,920 5351 511533,050 4747185,723 7298 520071,226 4755657,182

1458 499768,548 4743585,784 3405 499329,288 4747323,760 5352 511534,740 4747206,931 7299 520052,627 4755656,656

1459 499755,623 4743626,783 3406 499324,586 4747317,672 5353 511535,502 4747213,329 7300 520043,612 4755654,638

1460 499754,094 4743625,694 3407 499316,224 4747308,727 5354 511540,902 4747221,599 7301 520039,780 4755650,572

1461 499746,423 4743615,184 3408 499312,270 4747279,724 5355 511534,799 4747230,444 7302 520038,430 4755645,792

1462 499738,054 4743609,301 3409 499311,433 4747273,589 5356 511526,671 4747236,858 7303 520042,858 4755638,152

1463 499732,818 4743605,035 3410 499336,154 4747260,072 5357 511492,344 4747198,418 7304 520054,301 4755632,547

1464 499723,987 4743599,289 3411 499370,932 4747265,749 5358 511494,857 4747194,370 7305 520068,375 4755630,316

1465 499713,107 4743592,292 3412 499399,029 4747275,426 5359 511463,025 4747167,726 7306 520057,413 4755622,823

1466 499700,871 4743590,207 3413 499435,631 4747257,965 5360 511443,980 4747151,714 7307 520051,567 4755617,382

1467 499693,460 4743585,811 3414 499438,457 4747253,627 5361 511434,756 4747146,400 7308 520046,405 4755610,529

1468 499689,737 4743583,605 3415 499452,489 4747232,105 5362 511427,721 4747144,178 7309 520033,293 4755608,950

1469 499675,420 4743576,032 3416 499453,529 4747226,794 5363 511424,727 4747144,620 7310 520019,748 4755603,580

1470 499660,505 4743570,865 3417 499455,908 4747214,656 5364 511426,450 4747150,818 7311 520004,898 4755596,822

1471 499639,008 4743568,945 3418 499445,864 4747199,430 5365 511458,040 4747182,741 7312 520000,692 4755594,140

1472 499619,427 4743567,927 3419 499429,165 4747210,772 5366 511476,212 4747200,674 7313 519976,276 4755601,982

1473 499602,616 4743568,369 3420 499409,604 4747230,397 5367 511492,532 4747218,378 7314 519955,888 4755605,580

1474 499587,554 4743567,762 3421 499392,400 4747240,411 5368 511501,726 4747230,603 7315 519940,599 4755608,273

1475 499565,972 4743564,847 3422 499389,715 4747239,507 5369 511507,620 4747243,065 7316 519917,634 4755610,186

1476 499549,083 4743560,727 3423 499382,164 4747233,720 5370 511507,573 4747247,376 7317 519867,440 4755610,651

1477 499535,699 4743554,020 3424 499392,617 4747212,012 5371 511502,822 4747256,617 7318 519833,400 4755609,268

1478 499522,341 4743549,196 3425 499379,716 4747187,451 5372 511476,504 4747279,657 7319 519815,518 4755607,736

1479 499508,809 4743544,360 3426 499389,529 4747162,234 5373 511470,522 4747285,557 7320 519788,284 4755607,137

1480 499495,693 4743541,768 3427 499395,471 4747140,972 5374 511463,195 4747292,919 7321 519769,573 4755608,162

1481 499481,623 4743539,792 3428 499401,988 4747111,689 5375 511454,019 4747295,632 7322 519761,855 4755608,234

1482 499471,497 4743538,802 3429 499405,748 4747092,036 5376 511447,236 4747319,843 7323 519768,345 4755586,683



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  191   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1483 499468,744 4743538,534 3430 499401,366 4747079,464 5377 511445,446 4747324,982 7324 519782,772 4755572,023

1484 499468,481 4743535,248 3431 499371,648 4747068,040 5378 511443,682 4747328,559 7325 519784,386 4755570,398

1485 499442,265 4743521,340 3432 499390,445 4747025,829 5379 511434,236 4747338,212 7326 519789,096 4755570,327

1486 499434,499 4743517,381 3433 499391,138 4747024,779 5380 511431,768 4747341,454 7327 519809,133 4755560,205

1487 499404,334 4743502,013 3434 499417,774 4746992,193 5381 511429,856 4747349,354 7328 519816,735 4755545,610

1488 499401,404 4743501,861 3435 499416,906 4746980,086 5382 511424,715 4747350,571 7329 519818,594 4755513,296

1489 499404,983 4743491,128 3436 499409,384 4746978,445 5383 511411,750 4747350,522 7330 519823,188 4755507,556

1490 499408,651 4743485,582 3437 499390,603 4746996,166 5384 511416,371 4747356,089 7331 519856,941 4755446,855

1491 499413,733 4743482,280 3438 499379,685 4747000,001 5385 511421,310 4747363,651 7332 519861,742 4755424,591

1492 499431,563 4743480,973 3439 499368,712 4746997,744 5386 511422,715 4747368,547 7333 519857,746 4755385,913

1493 499433,670 4743472,695 3440 499343,029 4747032,331 5387 511422,282 4747374,720 7334 519855,312 4755371,514

1494 499430,287 4743471,650 3441 499326,524 4747052,786 5388 511418,435 4747379,136 7335 519864,967 4755345,723

1495 499422,937 4743469,367 3442 499317,801 4747050,006 5389 511409,911 4747382,347 7336 519866,040 4755341,795

1496 499411,774 4743468,121 3443 499314,918 4747031,456 5390 511398,754 4747387,704 7337 519854,265 4755337,177

1497 499402,084 4743466,418 3444 499303,556 4747002,113 5391 511424,375 4747401,577 7338 519835,532 4755329,834

1498 499395,101 4743466,491 3445 499300,086 4746993,142 5392 511432,830 4747395,956 7339 519824,245 4755324,510

1499 499387,503 4743463,867 3446 499288,898 4746959,499 5393 511438,359 4747389,417 7340 519804,237 4755318,068

1500 499382,119 4743460,336 3447 499304,476 4746931,142 5394 511442,926 4747380,934 7341 519792,482 4755342,867

1501 499379,682 4743457,080 3448 499295,534 4746910,894 5395 511452,233 4747368,085 7342 519797,885 4755385,431

1502 499378,355 4743455,304 3449 499265,163 4746900,531 5396 511456,780 4747362,664 7343 519798,316 4755388,846

1503 499375,495 4743450,716 3450 499253,328 4746886,660 5397 511463,286 4747358,223 7344 519773,001 4755404,474

1504 499374,538 4743444,327 3451 499273,768 4746839,001 5398 511485,039 4747343,211 7345 519760,736 4755360,295

1505 499375,816 4743437,307 3452 499295,104 4746780,121 5399 511490,854 4747339,880 7346 519740,501 4755322,307

1506 499376,822 4743432,385 3453 499313,209 4746754,048 5400 511496,288 4747333,594 7347 519746,913 4755312,974

1507 499383,301 4743425,771 3454 499335,731 4746761,172 5401 511499,326 4747323,928 7348 519789,954 4755306,565

1508 499389,354 4743421,097 3455 499367,226 4746759,321 5402 511497,546 4747321,092 7349 519808,350 4755309,963

1509 499391,775 4743421,261 3456 499393,878 4746773,959 5403 511492,350 4747317,239 7350 519805,015 4755294,352

1510 499395,307 4743421,494 3457 499394,376 4746803,795 5404 511484,496 4747313,368 7351 519785,484 4755277,080

1511 499401,262 4743421,442 3458 499377,218 4746829,807 5405 511482,778 4747311,989 7352 519762,112 4755261,993

1512 499407,207 4743422,588 3459 499374,914 4746864,911 5406 511482,595 4747308,836 7353 519763,736 4755238,798

1513 499414,657 4743422,969 3460 499389,934 4746876,648 5407 511484,664 4747306,049 7354 519776,043 4755220,741

1514 499422,085 4743423,040 3461 499398,300 4746836,847 5408 511490,991 4747303,410 7355 519781,763 4755205,873

1515 499428,612 4743421,049 3462 499414,456 4746826,040 5409 511498,199 4747299,156 7356 519782,172 4755204,810

1516 499431,270 4743418,195 3463 499416,221 4746826,941 5410 511501,208 4747295,260 7357 519787,276 4755202,123

1517 499430,932 4743414,628 3464 499430,521 4746842,692 5411 511503,894 4747289,252 7358 519793,480 4755198,861

1518 499424,516 4743410,809 3465 499458,214 4746855,877 5412 511509,285 4747284,081 7359 519809,916 4755190,219

1519 499420,312 4743407,122 3466 499480,438 4746878,528 5413 511518,114 4747281,208 7360 519837,289 4755185,316

1520 499413,594 4743404,202 3467 499492,932 4746876,667 5414 511525,613 4747280,413 7361 519842,687 4755147,572

1521 499407,818 4743405,588 3468 499518,026 4746891,034 5415 511536,120 4747280,336 7362 519808,625 4755139,672

1522 499399,804 4743407,746 3469 499545,134 4746916,334 5416 511553,843 4747280,272 7363 519800,744 4755137,844

1523 499391,495 4743409,905 3470 499571,015 4746923,389 5417 511558,630 4747279,057 7364 519801,059 4755134,193

1524 499383,003 4743409,389 3471 499596,438 4746934,833 5418 511562,889 4747275,084 7365 519802,632 4755116,146

1525 499379,386 4743405,559 3472 499623,009 4746955,845 5419 511564,933 4747270,057 7366 519829,616 4755097,464

1526 499383,522 4743399,853 3473 499642,042 4746979,426 5420 511569,936 4747260,962 7367 519826,109 4755072,786

1527 499387,962 4743397,125 3474 499661,819 4747006,489 5421 511575,602 4747257,781 7368 519833,797 4755064,416

1528 499400,297 4743395,528 3475 499684,465 4747030,624 5422 511580,507 4747257,418 7369 519840,627 4755056,987

1529 499409,768 4743392,024 3476 499710,432 4747041,837 5423 511589,260 4747257,415 7370 519819,971 4755035,010

1530 499422,678 4743388,628 3477 499712,956 4747040,805 5424 511591,662 4747257,338 7371 519822,227 4754987,415

1531 499431,856 4743383,042 3478 499713,375 4747041,186 5425 511599,969 4747253,023 7372 519829,224 4754960,534

1532 499436,868 4743378,523 3479 499713,163 4747036,858 5426 511602,911 4747252,281 7373 519847,869 4754955,312

1533 499436,646 4743369,285 3480 499712,731 4747028,803 5427 511611,861 4747251,265 7374 519842,682 4754933,778

1534 499436,875 4743362,731 3481 499707,437 4747019,195 5428 511616,446 4747250,014 7375 519822,248 4754930,482

1535 499437,037 4743362,542 3482 499693,922 4747003,909 5429 511620,630 4747243,633 7376 519841,263 4754899,556

1536 499436,426 4743362,241 3483 499673,268 4746980,873 5430 511624,916 4747237,114 7377 519819,199 4754820,633



СТР.  192  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1537 499426,276 4743359,650 3484 499668,550 4746968,089 5431 511630,909 4747231,423 7378 519847,086 4754829,041

1538 499423,360 4743358,903 3485 499663,044 4746954,527 5432 511638,666 4747227,371 7379 519851,795 4754804,336

1539 499422,159 4743365,822 3486 499662,626 4746953,499 5433 511675,565 4747211,009 7380 519852,634 4754799,942

1540 499415,922 4743374,885 3487 499647,373 4746940,248 5434 511681,431 4747207,930 7381 519851,775 4754793,423

1541 499405,844 4743381,127 3488 499630,279 4746923,968 5435 511685,642 4747204,222 7382 519847,586 4754792,331

1542 499387,996 4743386,604 3489 499618,742 4746903,678 5436 511693,162 4747196,750 7383 519848,027 4754788,319

1543 499382,826 4743387,642 3490 499611,789 4746890,797 5437 511699,482 4747188,097 7384 519848,995 4754779,464

1544 499383,028 4743376,466 3491 499610,906 4746890,160 5438 511710,061 4747167,911 7385 519863,877 4754765,101

1545 499381,010 4743367,671 3492 499596,714 4746880,050 5439 511718,510 4747162,892 7386 519864,629 4754764,375

1546 499375,319 4743362,369 3493 499580,269 4746872,366 5440 511721,650 4747161,698 7387 519889,871 4754761,341

1547 499365,558 4743358,816 3494 499560,894 4746865,235 5441 511728,558 4747161,760 7388 519887,929 4754741,608

1548 499356,165 4743366,725 3495 499559,634 4746864,778 5442 511735,803 4747161,627 7389 519887,275 4754734,986

1549 499349,381 4743372,295 3496 499539,953 4746857,975 5443 511750,531 4747161,992 7390 519862,769 4754714,880

1550 499343,934 4743379,340 3497 499538,669 4746857,586 5444 511757,276 4747161,566 7391 519855,991 4754709,317

1551 499344,336 4743390,802 3498 499530,336 4746855,062 5445 511766,922 4747160,334 7392 519840,861 4754710,719

1552 499340,072 4743397,400 3499 499527,332 4746854,153 5446 511779,289 4747155,981 7393 519821,025 4754702,794

1553 499335,578 4743408,607 3500 499527,151 4746828,938 5447 511788,263 4747152,855 7394 519831,674 4754674,068

1554 499332,546 4743419,070 3501 499526,758 4746774,555 5448 511798,995 4747150,920 7395 519851,444 4754626,504

1555 499325,242 4743430,509 3502 499526,715 4746768,652 5449 511811,430 4747148,909 7396 519871,566 4754604,067

1556 499205,316 4743493,910 3503 499526,704 4746767,106 5450 511818,984 4747148,066 7397 519886,913 4754596,887

1557 499230,506 4743541,561 3504 499495,723 4746711,117 5451 511825,990 4747148,126 7398 519882,249 4754541,352

1558 499243,724 4743564,717 3505 499455,454 4746657,390 5452 511839,405 4747147,818 7399 519880,154 4754539,564

1559 499246,602 4743569,762 3506 499442,580 4746630,782 5453 511853,781 4747149,145 7400 519849,303 4754513,258

1560 499260,961 4743593,914 3507 499446,771 4746591,220 5454 511865,357 4747151,263 7401 519849,229 4754494,448

1561 499272,650 4743606,998 3508 499430,038 4746567,131 5455 511872,467 4747151,072 7402 519866,146 4754452,927

1562 499284,408 4743620,074 3509 499431,248 4746538,455 5456 511879,788 4747147,872 7403 519869,614 4754444,410

1563 499299,696 4743632,137 3510 499433,208 4746532,630 5457 511893,300 4747138,725 7404 519871,187 4754440,556

1564 499302,232 4743634,094 3511 499438,596 4746516,621 5458 511903,963 4747134,632 7405 519856,818 4754423,665

1565 499303,725 4743635,208 3512 499456,645 4746495,273 5459 511913,442 4747132,113 7406 519833,746 4754371,852

1566 499327,900 4743653,114 3513 499459,085 4746490,242 5460 511924,938 4747131,023 7407 519829,283 4754363,797

1567 499345,875 4743666,744 3514 499451,833 4746483,658 5461 511951,492 4747128,684 7408 519827,188 4754363,522

1568 499366,931 4743682,717 3515 499448,473 4746480,604 5462 511962,200 4747128,755 7409 519818,980 4754353,092

1569 499373,038 4743687,352 3516 499434,093 4746477,849 5463 511970,089 4747132,119 7410 519811,906 4754344,107

1570 499390,743 4743700,782 3517 499414,587 4746477,801 5464 511975,475 4747134,510 7411 519851,688 4754344,948

1571 499394,842 4743703,891 3518 499392,542 4746473,932 5465 511984,985 4747143,376 7412 519881,879 4754348,565

1572 499422,451 4743724,841 3519 499391,703 4746466,487 5466 511992,429 4747146,891 7413 519911,029 4754355,182

1573 499451,658 4743746,997 3520 499404,009 4746453,950 5467 512001,077 4747149,999 7414 519932,614 4754359,950

1574 499453,211 4743748,173 3521 499412,528 4746434,303 5468 512010,301 4747151,395 7415 519958,729 4754361,686

1575 499461,726 4743755,201 3522 499401,358 4746424,216 5469 512020,555 4747151,116 7416 519988,042 4754365,362

1576 499464,427 4743757,423 3523 499389,122 4746416,790 5470 512027,881 4747147,916 7417 520010,792 4754369,798

1577 499472,363 4743763,974 3524 499375,955 4746411,224 5471 512039,349 4747144,014 7418 520037,853 4754365,611

1578 499530,624 4743802,945 3525 499376,218 4746390,910 5472 512056,746 4747142,953 7419 520077,116 4754362,287

1579 499540,137 4743809,313 3526 499365,885 4746366,759 5473 512066,821 4747144,281 7420 520103,708 4754364,779

1580 499540,840 4743813,226 3527 499364,996 4746350,905 5474 512078,540 4747149,153 7421 520089,504 4754343,218

1581 499548,151 4743820,678 3528 499379,248 4746325,350 5475 512089,138 4747152,084 7422 520089,778 4754328,550

1582 499553,772 4743826,408 3529 499363,288 4746307,559 5476 512096,444 4747152,289 7423 520100,521 4754317,528

1583 499562,635 4743829,897 3530 499364,781 4746289,986 5477 512108,537 4747150,734 7424 520112,674 4754309,588

1584 499569,571 4743832,076 3531 499369,474 4746263,868 5478 512137,328 4747143,812 7425 520130,151 4754315,472

1585 499578,253 4743834,080 3532 499367,441 4746251,037 5479 512145,401 4747140,753 7426 520140,275 4754319,867

1586 499609,356 4743827,696 3533 499353,267 4746161,634 5480 512153,019 4747136,395 7427 520150,417 4754323,641

1587 499638,105 4743819,344 3534 499336,144 4746131,504 5481 512167,290 4747129,296 7428 520156,694 4754315,996

1588 499687,607 4743804,979 3535 499320,661 4746130,467 5482 512175,268 4747126,592 7429 520157,075 4754304,397

1589 499689,419 4743803,996 3536 499319,478 4746130,212 5483 512189,200 4747123,415 7430 520147,126 4754295,294

1590 499833,728 4743757,662 3537 499312,715 4746128,751 5484 512197,591 4747121,303 7431 520152,015 4754290,020



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  193   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1591 499975,638 4743711,197 3538 499309,891 4746128,139 5485 512172,191 4747239,461 7432 520113,942 4754291,373

1592 499989,129 4743706,805 3539 499306,822 4746127,476 5486 512206,617 4747300,389 7433 520092,068 4754319,065

1593 500088,019 4743672,676 3540 499303,579 4746097,899 5487 512227,516 4747329,426 7434 520051,358 4754324,891

1594 500118,589 4743662,477 3541 499314,222 4746068,023 5488 512270,540 4747293,332 7435 520063,857 4754293,937

1595 500210,407 4743631,850 3542 499318,483 4746060,191 5489 512319,356 4747270,391 7436 520078,892 4754247,241

1596 500315,235 4743598,593 3543 499318,589 4746058,105 5490 512364,459 4747245,577 7437 520076,730 4754247,466

1597 500358,088 4743585,039 3544 499319,639 4746032,812 5491 512383,319 4747254,837 7438 520062,835 4754239,758

1598 500368,122 4743581,858 3545 499328,121 4746002,082 5492 512405,232 4747285,768 7439 520033,575 4754222,269

1599 500368,924 4743580,306 3546 499344,497 4745979,293 5493 512412,057 4747331,200 7440 520061,312 4754173,800

1600 500387,102 4743575,857 3547 499366,100 4745954,773 5494 512408,693 4747378,107 7441 520134,368 4754106,739

1601 500405,734 4743569,961 3548 499383,584 4745926,838 5495 512411,674 4747403,475 7442 520049,650 4754060,005

1602 500446,095 4743556,775 3549 499407,192 4745887,956 5496 512456,678 4747364,569 7443 520001,713 4754024,895

1603 500477,823 4743546,411 3550 499441,641 4745864,413 5497 512503,875 4747310,949 7444 519987,179 4754013,973

1604 500484,346 4743544,279 3551 499461,386 4745842,504 5498 512541,312 4747276,694 7445 519965,991 4753995,999

1605 500493,391 4743541,324 3552 499472,869 4745826,024 5499 512582,470 4747245,312 7446 519947,405 4753947,352

1606 500513,325 4743534,965 3553 499488,927 4745805,048 5500 512588,854 4747257,458 7447 519941,435 4753938,471

1607 500579,560 4743511,669 3554 499506,630 4745780,267 5501 512581,208 4747292,200 7448 519924,290 4753926,374

1608 500578,992 4743508,690 3555 499516,746 4745765,394 5502 512531,876 4747326,642 7449 519903,534 4753920,530

1609 500581,851 4743507,685 3556 499534,974 4745724,171 5503 512515,130 4747361,148 7450 519890,388 4753920,353

1610 500667,537 4743477,550 3557 499541,844 4745702,748 5504 512476,089 4747408,811 7451 519843,347 4753920,440

1611 500669,046 4743480,195 3558 499549,314 4745675,571 5505 512489,964 4747420,107 7452 519768,644 4753922,091

1612 500676,006 4743492,396 3559 499555,552 4745654,980 5506 512477,960 4747460,675 7453 519684,475 4753913,965

1613 500683,718 4743489,912 3560 499556,771 4745646,746 5507 512451,691 4747477,357 7454 519627,097 4753900,995

1614 500687,669 4743486,087 3561 499555,416 4745636,074 5508 512418,871 4747500,683 7455 519620,145 4753899,431

1615 500691,100 4743484,290 3562 499555,226 4745609,616 5509 512374,233 4747548,485 7456 519508,356 4753884,876

1616 500737,377 4743460,021 3563 499550,688 4745610,173 5510 512353,192 4747569,330 7457 519457,746 4753878,287

1617 500739,066 4743458,766 3564 499547,599 4745610,556 5511 512352,343 4747576,432 7458 519431,775 4753864,493

1618 500740,358 4743461,601 3565 499554,510 4745564,093 5512 512366,645 4747591,424 7459 519406,009 4753850,805

1619 500745,037 4743459,521 3566 499562,826 4745507,743 5513 512371,458 4747607,384 7460 519377,848 4753835,845

1620 500765,334 4743460,383 3567 499566,971 4745454,984 5514 512380,336 4747605,020 7461 519326,323 4753808,476

1621 500800,563 4743459,081 3568 499567,568 4745387,218 5515 512384,284 4747570,105 7462 519291,464 4753789,958

1622 500819,773 4743477,673 3569 499568,411 4745361,660 5516 512402,085 4747557,182 7463 519230,063 4753777,404

1623 500835,086 4743492,821 3570 499579,671 4745358,313 5517 512417,623 4747549,574 7464 519230,512 4753794,571

1624 500857,234 4743495,737 3571 499588,638 4745355,648 5518 512432,156 4747540,972 7465 519232,560 4753819,113

1625 500863,920 4743509,864 3572 499564,811 4745343,989 5519 512466,128 4747538,829 7466 519231,646 4753818,642

1626 500869,471 4743521,594 3573 499564,291 4745342,214 5520 512498,030 4747527,304 7467 519213,544 4753807,003

1627 500876,999 4743542,054 3574 499549,400 4745291,574 5521 512522,366 4747505,440 7468 519202,265 4753808,747

1628 500887,777 4743567,342 3575 499534,037 4745247,084 5522 512557,697 4747470,098 7469 519175,064 4753817,088

1629 500893,002 4743565,539 3576 499512,808 4745203,677 5523 512571,795 4747442,908 7470 519139,306 4753833,983

1630 500904,371 4743585,073 3577 499490,516 4745154,637 5524 512572,054 4747409,419 7471 519108,749 4753854,537

1631 500916,635 4743574,583 3578 499494,121 4745140,149 5525 512594,460 4747383,869 7472 519078,337 4753873,382

1632 500926,714 4743580,595 3579 499494,145 4745133,635 5526 512610,486 4747374,257 7473 519060,782 4753894,697

1633 500931,423 4743576,421 3580 499497,283 4745130,147 5527 512635,875 4747374,075 7474 519035,377 4753916,862

1634 500893,690 4743447,509 3581 499488,818 4745104,842 5528 512651,928 4747382,455 7475 519033,512 4753919,310

1635 500887,900 4743444,476 3582 499465,000 4745050,854 5529 512653,117 4747408,837 7476 519029,905 4753913,006

1636 500880,406 4743436,891 3583 499462,413 4744972,343 5530 512649,633 4747438,450 7477 519022,706 4753898,719

1637 500891,116 4743426,396 3584 499482,299 4744897,243 5531 512645,953 4747454,971 7478 518956,188 4753935,851

1638 500897,809 4743424,239 3585 499508,883 4744875,092 5532 512636,606 4747475,930 7479 518905,643 4753954,602

1639 500908,332 4743420,852 3586 499559,998 4744855,365 5533 512651,924 4747493,112 7480 518872,901 4753969,380

1640 500933,777 4743420,668 3587 499606,760 4744829,883 5534 512639,779 4747513,792 7481 518826,726 4753992,460

1641 500970,330 4743420,101 3588 499635,771 4744827,511 5535 512625,486 4747527,889 7482 518821,812 4753995,894

1642 500992,298 4743428,379 3589 499669,992 4744837,878 5536 512606,775 4747539,319 7483 518818,054 4753986,454

1643 501023,895 4743441,059 3590 499691,106 4744826,261 5537 512598,897 4747555,868 7484 518809,689 4753959,582

1644 501032,629 4743441,340 3591 499699,953 4744808,711 5538 512614,944 4747563,250 7485 518771,875 4753965,020



СТР.  194  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1645 501034,874 4743441,723 3592 499699,774 4744781,661 5539 512603,354 4747619,911 7486 518766,083 4753965,844

1646 501037,392 4743445,047 3593 499765,725 4744737,235 5540 512606,280 4747637,283 7487 518768,537 4753971,608

1647 501045,021 4743455,189 3594 499876,899 4744677,451 5541 512605,596 4747667,475 7488 518763,728 4753972,623

1648 501045,995 4743456,488 3595 499948,336 4744648,390 5542 512598,662 4747690,118 7489 518736,343 4753978,416

1649 501057,993 4743477,572 3596 499961,472 4744639,644 5543 512592,710 4747710,452 7490 518684,984 4753985,969

1650 501078,286 4743496,060 3597 499963,092 4744642,171 5544 512601,758 4747717,384 7491 518648,585 4753995,113

1651 501102,040 4743502,753 3598 499964,239 4744641,553 5545 512586,297 4747749,981 7492 518647,099 4753995,486

1652 501116,102 4743507,103 3599 499969,461 4744638,760 5546 512570,912 4747778,881 7493 518642,004 4753996,774

1653 501135,058 4743512,965 3600 499989,151 4744625,887 5547 512565,455 4747812,308 7494 518640,677 4753997,106

1654 501151,275 4743507,062 3601 500034,114 4744587,597 5548 512572,324 4747836,250 7495 518631,542 4753999,400

1655 501153,607 4743506,110 3602 500063,399 4744551,914 5549 512560,158 4747854,228 7496 518593,176 4754004,695

1656 501177,297 4743496,449 3603 500084,947 4744519,724 5550 512535,621 4747847,808 7497 518588,259 4754004,750

1657 501208,665 4743495,973 3604 500090,756 4744511,046 5551 512527,170 4747854,367 7498 518567,457 4753999,254

1658 501226,488 4743497,337 3605 500095,415 4744495,908 5552 512523,859 4747866,385 7499 518562,678 4753999,080

1659 501246,620 4743498,871 3606 500114,370 4744434,336 5553 512522,665 4747880,887 7500 518554,710 4753998,943

1660 501264,951 4743498,737 3607 500118,727 4744420,184 5554 512522,879 4747896,780 7501 518551,222 4753996,947

1661 501283,578 4743498,603 3608 500129,300 4744385,840 5555 512507,351 4747905,987 7502 518502,880 4753988,248

1662 501290,110 4743498,819 3609 500130,627 4744383,552 5556 512487,940 4747903,528 7503 518488,299 4753982,066

1663 501314,961 4743499,646 3610 500185,824 4744288,510 5557 512475,510 4747898,519 7504 518473,844 4753975,433

1664 501317,239 4743499,720 3611 500220,951 4744228,023 5558 512483,064 4747906,463 7505 518445,544 4753956,005

1665 501339,308 4743497,196 3612 500223,211 4744225,773 5559 512505,086 4747924,598 7506 518382,572 4753905,541

1666 501346,903 4743496,327 3613 500225,346 4744223,650 5560 512529,485 4747911,928 7507 518363,056 4753890,048

1667 501360,498 4743473,022 3614 500231,699 4744217,341 5561 512548,213 4747889,202 7508 518348,822 4753869,537

1668 501360,529 4743472,726 3615 500233,833 4744215,217 5562 512550,905 4747874,088 7509 518332,636 4753852,015

1669 501360,963 4743468,738 3616 500288,526 4744281,563 5563 512574,508 4747875,817 7510 518292,964 4753802,484

1670 501363,328 4743446,926 3617 500292,855 4744286,811 5564 512586,646 4747868,234 7511 518298,819 4753796,932

1671 501367,438 4743426,457 3618 500329,368 4744256,707 5565 512599,679 4747845,548 7512 518296,428 4753793,685

1672 501370,807 4743425,864 3619 500503,190 4744113,428 5566 512594,393 4747833,291 7513 518286,002 4753779,459

1673 501378,379 4743427,519 3620 500526,503 4744141,709 5567 512592,870 4747816,110 7514 518249,661 4753731,525

1674 501383,669 4743428,675 3621 500528,691 4744144,364 5568 512600,999 4747792,659 7515 518226,144 4753704,865

1675 501393,943 4743428,634 3622 500632,705 4744126,036 5569 512599,475 4747775,378 7516 518197,434 4753675,654

1676 501405,576 4743428,355 3623 500814,335 4744094,030 5570 512604,877 4747762,044 7517 518174,651 4753657,072

1677 501418,686 4743423,288 3624 500818,322 4744092,918 5571 512608,557 4747759,319 7518 518164,804 4753649,368

1678 501440,148 4743421,818 3625 500818,470 4744106,649 5572 512627,248 4747745,389 7519 518157,529 4753646,377

1679 501449,233 4743435,287 3626 500818,484 4744107,980 5573 512645,756 4747705,674 7520 518137,012 4753628,564

1680 501449,298 4743455,708 3627 500827,583 4744114,530 5574 512649,303 4747670,861 7521 518128,517 4753616,928

1681 501451,504 4743470,624 3628 500937,249 4744193,451 5575 512656,161 4747637,224 7522 518086,749 4753587,249

1682 501452,209 4743475,399 3629 500938,524 4744197,535 5576 512658,367 4747624,614 7523 518042,671 4753551,042

1683 501454,249 4743489,192 3630 500940,548 4744204,007 5577 512673,305 4747602,815 7524 518001,426 4753515,240

1684 501451,474 4743598,277 3631 500971,100 4744301,724 5578 512673,162 4747583,025 7525 517928,119 4753457,365

1685 501452,042 4743606,247 3632 500955,432 4744414,106 5579 512657,933 4747564,242 7526 517879,306 4753425,850

1686 501453,098 4743621,061 3633 500955,266 4744415,319 5580 512656,448 4747538,361 7527 517876,572 4753424,217

1687 501452,279 4743642,201 3634 500922,599 4744473,679 5581 512677,970 4747528,711 7528 517870,190 4753420,419

1688 501443,883 4743667,790 3635 500922,025 4744479,947 5582 512684,406 4747506,073 7529 517844,387 4753405,022

1689 501442,943 4743674,324 3636 500918,600 4744517,159 5583 512681,390 4747476,007 7530 517812,489 4753381,130

1690 501441,055 4743687,428 3637 500888,283 4744561,304 5584 512690,541 4747441,955 7531 517765,718 4753332,503

1691 501439,993 4743699,476 3638 500876,011 4744579,192 5585 512695,914 4747396,734 7532 517737,818 4753299,117

1692 501439,128 4743709,220 3639 500875,349 4744597,337 5586 512701,119 4747342,018 7533 517714,458 4753274,504

1693 501439,301 4743733,454 3640 500882,589 4744603,338 5587 512688,667 4747306,322 7534 517674,104 4753237,563

1694 501440,294 4743752,799 3641 500894,193 4744612,945 5588 512688,021 4747286,036 7535 517639,117 4753211,549

1695 501440,565 4743753,654 3642 500896,435 4744613,765 5589 512698,357 4747277,463 7536 517565,742 4753158,322

1696 501449,417 4743781,759 3643 500899,946 4744614,449 5590 512700,133 4747260,458 7537 517536,789 4753143,638

1697 501468,938 4743811,824 3644 500911,825 4744617,561 5591 512702,206 4747242,849 7538 517507,446 4753125,877

1698 501468,372 4743811,922 3645 500922,740 4744627,578 5592 512712,098 4747228,385 7539 517373,766 4753009,086

1699 501432,935 4743818,097 3646 500925,697 4744630,289 5593 512720,512 4747217,029 7540 517326,065 4752972,394
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1700 501439,538 4743824,368 3647 500931,521 4744635,638 5594 512723,203 4747201,915 7541 517313,909 4752964,670

1701 501443,365 4743827,995 3648 500948,417 4744645,572 5595 512735,403 4747188,633 7542 517291,191 4752948,665

1702 501443,982 4743828,584 3649 500940,618 4744660,264 5596 512762,022 4747178,846 7543 517289,664 4752947,961

1703 501446,948 4743830,538 3650 500935,929 4744665,937 5597 512784,172 4747159,094 7544 517289,471 4752947,454

1704 501453,152 4743831,023 3651 500932,012 4744670,683 5598 512807,619 4747153,228 7545 517286,531 4752945,382

1705 501472,572 4743843,795 3652 500924,095 4744680,267 5599 512826,287 4747149,494 7546 517261,365 4752899,615

1706 501488,005 4743869,603 3653 500908,815 4744699,657 5600 512820,012 4747111,056 7547 517250,259 4752882,217

1707 501493,072 4743900,540 3654 500903,350 4744709,770 5601 512819,791 4747080,270 7548 517230,038 4752864,901

1708 501501,568 4743928,662 3655 500902,105 4744733,701 5602 512830,164 4747049,106 7549 517213,537 4752854,478

1709 501507,977 4743951,801 3656 500906,412 4744758,377 5603 512857,109 4747029,522 7550 517181,597 4752835,614

1710 501508,608 4743954,147 3657 500899,513 4744765,831 5604 512883,202 4747015,939 7551 517156,137 4752801,132

1711 501512,067 4743983,571 3658 500883,064 4744763,614 5605 512887,440 4747016,994 7552 517145,575 4752781,270

1712 501515,068 4744014,085 3659 500868,537 4744779,282 5606 512887,615 4747018,107 7553 517128,013 4752741,329

1713 501515,293 4744042,252 3660 500860,634 4744801,894 5607 512921,815 4747019,861 7554 517109,129 4752684,248

1714 501515,678 4744075,331 3661 500860,763 4744820,003 5608 512936,808 4747005,658 7555 517099,734 4752670,311

1715 501512,687 4744075,546 3662 500864,930 4744841,627 5609 512972,537 4746997,806 7556 517098,927 4752669,147

1716 501488,755 4744067,754 3663 500868,483 4744862,352 5610 513019,534 4746986,170 7557 517098,720 4752668,850

1717 501486,697 4744067,472 3664 500867,476 4744885,242 5611 513060,019 4746972,684 7558 517080,879 4752643,028

1718 501487,259 4744078,753 3665 500863,782 4744905,095 5612 513078,189 4746982,950 7559 517080,222 4752642,085

1719 501486,004 4744093,715 3666 500855,257 4744921,848 5613 513072,808 4747013,176 7560 517063,890 4752623,025

1720 501483,407 4744135,345 3667 500848,017 4744949,472 5614 513080,378 4747023,418 7561 517031,750 4752608,947

1721 501472,073 4744146,967 3668 500845,532 4744974,129 5615 513092,204 4747083,310 7562 517016,216 4752602,145

1722 501467,584 4744160,245 3669 500834,629 4744985,359 5616 513086,766 4747119,536 7563 516962,008 4752581,577

1723 501464,166 4744170,350 3670 500833,409 4744988,971 5617 513084,563 4747146,740 7564 516926,468 4752570,322

1724 501463,114 4744173,233 3671 500833,605 4745013,848 5618 513079,854 4747159,269 7565 516912,483 4752565,883

1725 501454,522 4744190,671 3672 500837,897 4745030,896 5619 513073,774 4747175,605 7566 516867,999 4752548,273

1726 501429,902 4744228,661 3673 500840,327 4745040,555 5620 513065,039 4747197,860 7567 516847,914 4752535,006

1727 501427,259 4744232,733 3674 500840,714 4745043,161 5621 513064,412 4747208,160 7568 516828,240 4752518,633

1728 501421,927 4744235,216 3675 500840,863 4745052,962 5622 513063,492 4747233,158 7569 516822,597 4752513,938

1729 501407,004 4744242,156 3676 500840,935 4745057,676 5623 513061,941 4747253,760 7570 516814,602 4752504,338

1730 501397,286 4744246,677 3677 500840,986 4745060,714 5624 513060,127 4747279,363 7571 516809,693 4752498,866

1731 501393,619 4744248,394 3678 500841,632 4745089,768 5625 513047,959 4747297,342 7572 516772,837 4752469,639

1732 501375,622 4744256,800 3679 500838,837 4745112,256 5626 513016,512 4747316,761 7573 516763,265 4752463,431

1733 501373,812 4744257,640 3680 500836,335 4745135,359 5627 513013,686 4747340,871 7574 516737,458 4752446,697

1734 501364,902 4744257,829 3681 500837,803 4745149,038 5628 513033,104 4747330,439 7575 516706,538 4752436,458

1735 501359,746 4744257,936 3682 500836,408 4745158,701 5629 513056,524 4747306,677 7576 516667,551 4752428,613

1736 501344,327 4744258,267 3683 500836,122 4745160,679 5630 513062,464 4747298,837 7577 516631,828 4752414,919

1737 501342,609 4744258,302 3684 500847,356 4745178,121 5631 513075,138 4747282,054 7578 516616,547 4752406,570

1738 501329,581 4744252,063 3685 500853,247 4745197,970 5632 513084,697 4747290,482 7579 516590,695 4752392,442

1739 501313,853 4744251,370 3686 500849,954 4745214,011 5633 513083,048 4747325,379 7580 516549,473 4752370,884

1740 501304,832 4744250,982 3687 500844,752 4745232,885 5634 513088,808 4747347,930 7581 516501,981 4752338,327

1741 501298,385 4744249,966 3688 500835,820 4745246,367 5635 513095,297 4747388,468 7582 516473,088 4752322,773

1742 501296,275 4744249,638 3689 500828,615 4745259,709 5636 513105,514 4747363,703 7583 516458,008 4752314,655

1743 501284,555 4744247,810 3690 500823,964 4745278,570 5637 513098,474 4747329,867 7584 516435,378 4752299,973

1744 501270,103 4744245,546 3691 500824,297 4745294,640 5638 513095,897 4747319,090 7585 516411,408 4752284,421

1745 501269,091 4744244,705 3692 500824,464 4745302,692 5639 513095,813 4747293,500 7586 516360,517 4752259,434

1746 501253,249 4744231,519 3693 500826,957 4745314,153 5640 513095,642 4747283,604 7587 516316,977 4752245,743

1747 501248,794 4744227,809 3694 500832,642 4745333,603 5641 513078,587 4747261,037 7588 516278,600 4752233,364

1748 501241,402 4744218,102 3695 500840,793 4745350,610 5642 513077,381 4747246,253 7589 516273,062 4752230,278

1749 501226,739 4744198,847 3696 500844,779 4745365,715 5643 513077,071 4747230,760 7590 516246,096 4752215,243

1750 501223,514 4744194,614 3697 500850,132 4745382,411 5644 513084,582 4747204,916 7591 516206,854 4752190,778

1751 501208,216 4744166,055 3698 500857,853 4745401,028 5645 513093,002 4747180,366 7592 516166,771 4752164,882

1752 501191,368 4744143,170 3699 500865,011 4745418,501 5646 513098,677 4747163,432 7593 516043,094 4752081,003

1753 501189,000 4744139,955 3700 500873,673 4745440,377 5647 513110,200 4747139,459 7594 516032,804 4752074,033

1754 501186,974 4744137,197 3701 500887,249 4745456,123 5648 513110,021 4747114,571 7595 516029,332 4752071,676



СТР.  196  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1755 501183,382 4744133,850 3702 500894,010 4745465,727 5649 513108,942 4747089,487 7596 515984,206 4752040,998

1756 501169,309 4744120,712 3703 500907,348 4745482,170 5650 513100,101 4747041,670 7597 515954,627 4752020,311

1757 501161,464 4744113,389 3704 500919,550 4745495,930 5651 513092,473 4747023,332 7598 515953,815 4752019,510

1758 501153,086 4744110,584 3705 500930,555 4745505,886 5652 513092,738 4746976,648 7599 515944,267 4752010,077

1759 501145,945 4744108,198 3706 500931,311 4745518,271 5653 513092,888 4746975,919 7600 515933,704 4751999,643

1760 501141,443 4744106,691 3707 500937,097 4745533,898 5654 513099,407 4746972,802 7601 515917,908 4751987,153

1761 501138,611 4744105,745 3708 500946,297 4745550,802 5655 513202,036 4746940,777 7602 515909,777 4751980,724

1762 501129,358 4744105,633 3709 500952,960 4745560,600 5656 513203,721 4746952,760 7603 515881,392 4751968,275

1763 501117,379 4744105,489 3710 500960,469 4745577,875 5657 513197,252 4746970,700 7604 515877,189 4751966,432

1764 501105,591 4744105,351 3711 500976,368 4745588,077 5658 513188,865 4746985,753 7605 515875,509 4751965,750

1765 501096,664 4744105,241 3712 500983,216 4745588,794 5659 513193,685 4747002,712 7606 515852,897 4751956,582

1766 501092,811 4744114,094 3713 500996,282 4745599,836 5660 513184,438 4747023,571 7607 515832,935 4751954,666

1767 501097,527 4744135,349 3714 501012,408 4745615,948 5661 513194,008 4747047,991 7608 515829,046 4751954,294

1768 501099,493 4744146,909 3715 501022,217 4745629,482 5662 513207,333 4747065,789 7609 515811,648 4751948,238

1769 501085,693 4744135,902 3716 501025,003 4745648,915 5663 513215,998 4747089,218 7610 515805,580 4751946,125

1770 501052,707 4744105,356 3717 501034,824 4745663,494 5664 513227,435 4747108,927 7611 515804,887 4751945,817

1771 501007,281 4744074,273 3718 501044,988 4745681,991 5665 513241,631 4747123,020 7612 515791,327 4751939,779

1772 500982,640 4744048,835 3719 501051,968 4745692,992 5666 513251,201 4747133,246 7613 515754,730 4751923,851

1773 500978,515 4744044,546 3720 501055,703 4745705,858 5667 513256,920 4747150,201 7614 515732,449 4751911,416

1774 500963,741 4744029,198 3721 501062,767 4745711,289 5668 513264,598 4747161,439 7615 515711,713 4751905,366

1775 500964,328 4744028,772 3722 501068,070 4745715,687 5669 513266,531 4747180,320 7616 515670,516 4751903,365

1776 500971,278 4744022,724 3723 501079,933 4745725,528 5670 513258,264 4747198,270 7617 515610,874 4751907,989

1777 500983,458 4744012,126 3724 501100,163 4745742,399 5671 513262,098 4747217,036 7618 515567,160 4751917,999

1778 500983,771 4744007,679 3725 501108,865 4745755,541 5672 513250,544 4747250,606 7619 515525,069 4751930,297

1779 500983,886 4744006,016 3726 501117,187 4745772,740 5673 513232,056 4747293,121 7620 515488,343 4751952,653

1780 500985,464 4743983,638 3727 501110,843 4745777,567 5674 513225,622 4747315,759 7621 515474,035 4751964,751

1781 500953,563 4743945,882 3728 501119,494 4745785,671 5675 513227,605 4747341,235 7622 515469,069 4751969,084

1782 500944,760 4743942,714 3729 501164,030 4745828,778 5676 513224,110 4747369,550 7623 515421,978 4752009,608

1783 500887,826 4743922,248 3730 501203,304 4745805,413 5677 513217,919 4747398,482 7624 515377,333 4752042,513

1784 500884,272 4743918,571 3731 501217,039 4745786,943 5678 513210,627 4747426,824 7625 515344,956 4752057,941

1785 500856,423 4743922,272 3732 501217,643 4745786,130 5679 513208,359 4747431,136 7626 515299,845 4752067,660

1786 500855,505 4743930,548 3733 501197,229 4745756,664 5680 513197,599 4747450,007 7627 515220,461 4752079,227

1787 500854,455 4743939,958 3734 501193,787 4745753,400 5681 513188,622 4747480,760 7628 515194,587 4752081,512

1788 500814,833 4743925,866 3735 501189,837 4745749,655 5682 513187,746 4747483,765 7629 515124,286 4752091,512

1789 500800,161 4743923,210 3736 501177,735 4745738,187 5683 513187,437 4747510,656 7630 515067,757 4752098,115

1790 500778,773 4743919,337 3737 501170,787 4745731,949 5684 513180,469 4747528,598 7631 515023,430 4752106,032

1791 500752,035 4743912,292 3738 501159,764 4745740,337 5685 513167,348 4747538,589 7632 515004,048 4752107,173

1792 500728,538 4743906,104 3739 501157,243 4745742,255 5686 513168,640 4747551,476 7633 514987,263 4752108,289

1793 500695,814 4743881,825 3740 501136,323 4745728,135 5687 513165,016 4747561,897 7634 514963,252 4752105,563

1794 500663,475 4743864,013 3741 501132,618 4745723,577 5688 513154,526 4747562,872 7635 514943,951 4752090,307

1795 500658,766 4743862,374 3742 501129,772 4745707,598 5689 513155,214 4747575,162 7636 514933,446 4752075,190

1796 500656,215 4743861,486 3743 501117,059 4745692,945 5690 513139,734 4747590,868 7637 514922,196 4752053,379

1797 500637,035 4743854,807 3744 501100,923 4745687,814 5691 513137,006 4747600,783 7638 514911,441 4752017,569

1798 500624,854 4743857,643 3745 501084,843 4745671,396 5692 513166,808 4747574,678 7639 514905,808 4751998,719

1799 500621,922 4743858,320 3746 501080,786 4745654,690 5693 513187,443 4747566,935 7640 514896,690 4751954,102

1800 500615,852 4743859,740 3747 501068,056 4745630,783 5694 513229,740 4747582,624 7641 514895,027 4751931,224

1801 500591,906 4743865,301 3748 501067,304 4745627,603 5695 513233,071 4747587,297 7642 514900,451 4751879,206

1802 500574,582 4743879,410 3749 501065,569 4745627,575 5696 513238,293 4747548,976 7643 514901,305 4751872,803

1803 500570,195 4743880,669 3750 501056,230 4745623,418 5697 513212,638 4747553,757 7644 514911,621 4751806,054

1804 500545,442 4743890,265 3751 501045,918 4745601,064 5698 513193,778 4747558,392 7645 514934,556 4751714,925

1805 500544,773 4743890,521 3752 501031,478 4745584,322 5699 513192,848 4747554,099 7646 514965,397 4751610,945

1806 500537,258 4743893,441 3753 501014,518 4745569,373 5700 513189,852 4747540,527 7647 514989,783 4751526,905

1807 500461,553 4743922,786 3754 501014,544 4745566,787 5701 513204,803 4747520,626 7648 515008,969 4751484,084

1808 500460,708 4743923,113 3755 500998,450 4745553,807 5702 513207,776 4747503,212 7649 515046,094 4751406,251

1809 500412,358 4743941,859 3756 500985,810 4745537,302 5703 513211,853 4747486,090 7650 515059,932 4751370,364



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  197   

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1810 500361,951 4743981,363 3757 500967,545 4745521,707 5704 513214,746 4747471,575 7651 515082,230 4751343,414

1811 500301,711 4744012,918 3758 500946,626 4745501,436 5705 513215,611 4747452,678 7652 515109,609 4751300,435

1812 500245,693 4744044,871 3759 500930,946 4745485,360 5706 513220,115 4747439,848 7653 515120,846 4751264,366

1813 500247,872 4744047,081 3760 500906,310 4745451,434 5707 513225,551 4747431,014 7654 515114,675 4751240,322

1814 500223,894 4744060,766 3761 500902,515 4745439,591 5708 513237,807 4747397,839 7655 515092,375 4751197,299

1815 500222,598 4744062,977 3762 500903,594 4745414,248 5709 513242,677 4747352,221 7656 515064,298 4751157,317

1816 500196,506 4744097,057 3763 500888,297 4745389,633 5710 513248,627 4747331,588 7657 515061,774 4751153,837

1817 500177,173 4744122,037 3764 500886,493 4745388,054 5711 513246,785 4747311,908 7658 515024,668 4751122,915

1818 500162,445 4744141,081 3765 500874,545 4745349,742 5712 513263,392 4747271,806 7659 515005,319 4751101,364

1819 500120,752 4744180,788 3766 500881,372 4745330,324 5713 513267,887 4747257,577 7660 514981,651 4751048,755

1820 500114,249 4744186,582 3767 500879,655 4745313,038 5714 513274,804 4747232,538 7661 514960,019 4751001,328

1821 500105,022 4744201,150 3768 500875,312 4745297,138 5715 513276,591 4747217,032 7662 514956,682 4750995,955

1822 500092,720 4744216,592 3769 500875,732 4745282,979 5716 513273,682 4747201,459 7663 514953,653 4750991,780

1823 500050,663 4744269,406 3770 500885,458 4745233,577 5717 513272,638 4747195,470 7664 514936,588 4750967,709

1824 500007,415 4744303,502 3771 500885,598 4745228,099 5718 513277,541 4747182,138 7665 514901,755 4750919,479

1825 499971,398 4744352,622 3772 500886,000 4745214,399 5719 513280,973 4747172,716 7666 514857,163 4750862,424

1826 499923,029 4744383,124 3773 500887,630 4745197,020 5720 513274,038 4747153,775 7667 514849,201 4750853,285

1827 499886,231 4744417,765 3774 500888,995 4745195,238 5721 513269,350 4747141,313 7668 514824,119 4750840,771

1828 499849,941 4744458,543 3775 500907,320 4745171,262 5722 513262,101 4747120,074 7669 514785,075 4750818,360

1829 499851,742 4744452,010 3776 500906,704 4745146,035 5723 513248,478 4747102,379 7670 514760,802 4750792,943

1830 499854,464 4744442,140 3777 500899,593 4745124,597 5724 513239,025 4747080,457 7671 514751,735 4750783,313

1831 499849,977 4744397,589 3778 500890,951 4745104,282 5725 513225,844 4747054,360 7672 514743,337 4750769,079

1832 499851,333 4744394,885 3779 500878,434 4745073,501 5726 513213,973 4747030,057 7673 514724,817 4750737,224

1833 499864,244 4744350,344 3780 500878,213 4745069,983 5727 513209,335 4746996,801 7674 514695,984 4750675,556

1834 499868,996 4744345,845 3781 500871,948 4745038,187 5728 513213,513 4746979,879 7675 514674,837 4750612,333

1835 499892,645 4744323,475 3782 500868,690 4745009,332 5729 513218,758 4746958,749 7676 514665,512 4750566,418

1836 499912,338 4744306,020 3783 500868,909 4744991,688 5730 513221,388 4746949,134 7677 514672,836 4750528,480

1837 499921,760 4744283,338 3784 500868,960 4744987,307 5731 513224,793 4746936,214 7678 514676,404 4750510,262

1838 499919,139 4744274,570 3785 500877,965 4744962,847 5732 513253,596 4746924,212 7679 514683,709 4750469,527

1839 499916,849 4744266,918 3786 500874,051 4744935,729 5733 513278,067 4746921,337 7680 514695,767 4750450,546

1840 499897,693 4744269,119 3787 500871,477 4744917,497 5734 513314,818 4746902,780 7681 514716,670 4750438,201

1841 499890,094 4744279,037 3788 500885,156 4744889,284 5735 513321,267 4746924,027 7682 514757,679 4750427,811

1842 499889,778 4744279,450 3789 500892,155 4744859,121 5736 513373,841 4746909,253 7683 514807,480 4750416,659

1843 499878,527 4744263,172 3790 500890,158 4744850,982 5737 513381,023 4746907,204 7684 514851,516 4750410,143

1844 499875,593 4744262,848 3791 500889,628 4744848,816 5738 513423,921 4746895,199 7685 514890,046 4750402,871

1845 499873,335 4744262,600 3792 500880,390 4744844,554 5739 513437,488 4746891,403 7686 514927,870 4750394,401

1846 499869,594 4744250,375 3793 500876,934 4744804,471 5740 513473,653 4746888,545 7687 514969,718 4750389,304

1847 499824,548 4744173,529 3794 500894,723 4744801,453 5741 513481,144 4746887,992 7688 514985,247 4750394,190

1848 499829,037 4744171,306 3795 500915,968 4744795,990 5742 513519,111 4746885,319 7689 515026,569 4750385,895

1849 499891,202 4744132,516 3796 500930,576 4744786,694 5743 513522,371 4746907,786 7690 515057,439 4750383,075

1850 499899,649 4744141,889 3797 500938,051 4744769,803 5744 513525,543 4746931,854 7691 515077,231 4750383,433

1851 499906,018 4744128,915 3798 500931,629 4744743,233 5745 513540,777 4746923,448 7692 515125,444 4750387,687

1852 499929,934 4744108,308 3799 500920,886 4744707,043 5746 513538,378 4746965,149 7693 515188,270 4750394,631

1853 499968,359 4744071,787 3800 500936,467 4744687,651 5747 513538,804 4746982,840 7694 515232,485 4750399,411

1854 500009,239 4744017,891 3801 500952,904 4744665,136 5748 513548,260 4747005,163 7695 515255,776 4750399,245

1855 500024,237 4743996,515 3802 500958,381 4744646,344 5749 513548,101 4747010,764 7696 515288,629 4750394,809

1856 500020,793 4743975,307 3803 500960,896 4744637,704 5750 513546,979 4747049,354 7697 515309,385 4750389,662

1857 500048,962 4743926,195 3804 500942,026 4744626,503 5751 513553,030 4747070,603 7698 515335,308 4750380,480

1858 500060,326 4743895,905 3805 500939,017 4744624,720 5752 513561,339 4747100,032 7699 515359,487 4750364,812

1859 500052,179 4743888,342 3806 500925,940 4744614,418 5753 513565,614 4747110,796 7700 515385,029 4750344,437

1860 500042,574 4743879,415 3807 500922,980 4744612,090 5754 513574,731 4747127,525 7701 515395,024 4750330,272

1861 500015,707 4743863,897 3808 500923,109 4744603,555 5755 513592,965 4747161,081 7702 515403,651 4750306,819

1862 500000,443 4743844,459 3809 500923,191 4744598,189 5756 513601,088 4747178,915 7703 515416,043 4750278,440

1863 499995,269 4743843,816 3810 500923,956 4744583,017 5757 513614,339 4747200,711 7704 515436,636 4750237,108



СТР.  198  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1864 499980,379 4743841,964 3811 500934,233 4744556,132 5758 513616,206 4747223,789 7705 515457,482 4750188,679

1865 499980,679 4743857,222 3812 500949,553 4744552,805 5759 513616,363 4747245,478 7706 515459,846 4750183,963

1866 499989,944 4743866,344 3813 500960,555 4744535,679 5760 513589,948 4747242,069 7707 515479,852 4750143,936

1867 499997,384 4743858,622 3814 500979,135 4744511,537 5761 513593,877 4747260,333 7708 515485,008 4750124,306

1868 500007,077 4743861,786 3815 500994,146 4744494,804 5762 513586,625 4747280,277 7709 515488,118 4750084,001

1869 499991,885 4743896,211 3816 500998,640 4744489,960 5763 513629,924 4747282,766 7710 515493,659 4750048,476

1870 499989,339 4743923,655 3817 501005,895 4744482,153 5764 513657,664 4747289,864 7711 515499,279 4750023,745

1871 499977,024 4743939,611 3818 501022,641 4744463,782 5765 513690,035 4747315,420 7712 515504,719 4749987,620

1872 499962,975 4743941,049 3819 501017,820 4744453,079 5766 513685,600 4747296,463 7713 515506,039 4749948,725

1873 499963,439 4743936,703 3820 501012,459 4744441,169 5767 513677,880 4747265,326 7714 515507,823 4749918,926

1874 499912,143 4743932,755 3821 501005,373 4744419,720 5768 513664,222 4747242,537 7715 515503,179 4749842,888

1875 499882,141 4743927,730 3822 501013,682 4744416,897 5769 513638,122 4747227,129 7716 515501,976 4749814,609

1876 499879,648 4743929,718 3823 501026,364 4744410,286 5770 513631,281 4747193,293 7717 515502,790 4749788,812

1877 499843,611 4743958,364 3824 501041,991 4744402,129 5771 513619,759 4747161,787 7718 515509,012 4749764,377

1878 499829,382 4743977,225 3825 501062,384 4744384,044 5772 513613,691 4747124,245 7719 515515,572 4749745,239

1879 499824,604 4743983,593 3826 501074,603 4744363,636 5773 513594,990 4747081,497 7720 515523,128 4749725,591

1880 499819,823 4743989,959 3827 501085,680 4744340,910 5774 513598,622 4747057,980 7721 515528,770 4749703,960

1881 499759,500 4744016,570 3828 501085,145 4744337,961 5775 513592,458 4747020,938 7722 515532,859 4749674,843

1882 499727,586 4744027,906 3829 501084,396 4744333,849 5776 513591,338 4746990,358 7723 515542,675 4749649,982

1883 499725,525 4744033,287 3830 501110,461 4744326,361 5777 513596,372 4746967,632 7724 515559,253 4749619,475

1884 499711,228 4744044,978 3831 501112,573 4744326,275 5778 513593,649 4746936,262 7725 515573,230 4749589,586

1885 499711,525 4744045,569 3832 501120,630 4744325,922 5779 513580,634 4746905,869 7726 515575,500 4749585,260

1886 499714,747 4744051,974 3833 501132,461 4744325,838 5780 513611,148 4746909,549 7727 515592,658 4749552,562

1887 499715,298 4744054,342 3834 501134,577 4744325,820 5781 513613,331 4746921,130 7728 515606,934 4749522,570

1888 499719,570 4744072,711 3835 501146,366 4744329,709 5782 513629,877 4746942,301 7729 515609,005 4749518,257

1889 499719,783 4744073,639 3836 501149,736 4744330,827 5783 513627,603 4746931,922 7730 515635,134 4749482,284

1890 499720,065 4744074,847 3837 501135,378 4744315,717 5784 513632,417 4746920,091 7731 515655,615 4749452,949

1891 499720,198 4744075,416 3838 501124,006 4744310,560 5785 513646,161 4746913,095 7732 515691,986 4749395,210

1892 499721,206 4744079,746 3839 501112,348 4744305,785 5786 513662,426 4746908,981 7733 515715,259 4749364,854

1893 499724,532 4744094,057 3840 501086,385 4744299,349 5787 513727,305 4746909,714 7734 515749,429 4749320,827

1894 499727,274 4744105,838 3841 501089,878 4744296,375 5788 513767,788 4746909,922 7735 515776,473 4749286,648

1895 499728,431 4744107,652 3842 501115,232 4744303,150 5789 513790,983 4746910,155 7736 515785,006 4749277,589

1896 499737,206 4744121,362 3843 501128,351 4744308,661 5790 513804,034 4746918,159 7737 515803,558 4749258,163

1897 499738,799 4744123,846 3844 501137,974 4744313,448 5791 513818,827 4746931,747 7738 515822,252 4749230,740

1898 499744,039 4744132,029 3845 501140,318 4744315,680 5792 513891,135 4746936,927 7739 515840,526 4749214,114

1899 499745,820 4744134,810 3846 501157,087 4744334,708 5793 513891,437 4746951,318 7740 515864,693 4749196,948

1900 499748,733 4744139,361 3847 501167,261 4744341,180 5794 513937,317 4746950,988 7741 515881,114 4749186,835

1901 499752,588 4744145,384 3848 501181,680 4744350,353 5795 513935,648 4746982,788 7742 515923,707 4749160,239

1902 499758,884 4744155,217 3849 501205,619 4744372,430 5796 513940,511 4747005,644 7743 515954,758 4749141,324

1903 499765,573 4744165,664 3850 501233,127 4744393,754 5797 513939,620 4747020,946 7744 515978,337 4749125,760

1904 499767,902 4744169,308 3851 501282,392 4744400,391 5798 513930,692 4747030,604 7745 516041,562 4749091,120

1905 499775,027 4744180,076 3852 501329,648 4744395,434 5799 513915,171 4747040,613 7746 516113,079 4749055,920

1906 499783,222 4744192,451 3853 501378,227 4744381,794 5800 513905,571 4747053,876 7747 516191,423 4749024,369

1907 499802,829 4744222,062 3854 501428,614 4744373,768 5801 513906,051 4747065,067 7748 516250,532 4749000,854

1908 499798,940 4744235,765 3855 501474,545 4744364,458 5802 513909,870 4747068,138 7749 516299,872 4748981,508

1909 499763,213 4744256,539 3856 501513,690 4744364,003 5803 513920,359 4747066,862 7750 516352,388 4748958,841

1910 499751,306 4744263,464 3857 501521,955 4744366,554 5804 513934,684 4747057,365 7751 516391,207 4748935,671

1911 499720,122 4744284,460 3858 501519,074 4744354,322 5805 513948,495 4747045,770 7752 516419,646 4748914,973

1912 499707,672 4744292,843 3859 501518,863 4744331,432 5806 513964,480 4747044,755 7753 516444,803 4748896,400

1913 499659,865 4744296,609 3860 501518,141 4744325,527 5807 513979,095 4747047,349 7754 516460,971 4748878,791

1914 499637,493 4744266,750 3861 501522,698 4744315,428 5808 513985,060 4747042,909 7755 516471,554 4748863,420

1915 499634,378 4744262,594 3862 501530,382 4744298,411 5809 513983,527 4747038,319 7756 516477,630 4748846,286

1916 499628,795 4744251,868 3863 501533,634 4744291,203 5810 513977,250 4747027,172 7757 516482,018 4748830,958

1917 499623,045 4744240,817 3864 501560,271 4744255,891 5811 513972,752 4747013,610 7758 516486,589 4748832,218
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ЗАПОВЕД № РД-1016 
от 17 декември 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разноо-
бразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет 
№ 661 от 16.10.2007 г.  (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), из-
менено с решения на Министерския съвет № 52 
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Реше-
ние на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на 
териториите от значение за Общността в Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000304 „Голак“ в зем-
лищата на с. Долна Василица, с. Голак, с. Горна 
Василица, община Костенец, област София, 
гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина 
клисура, с. Дъбравите, с. Аканджиево, община 
Белово, област Пазарджик, гр. Ветрен и с. Горно 
вършило, община Септември, област Пазарджик, 
с обща площ 109 134,238 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000304 „Голак“ са:

2.1. следните типове природни местообитания 
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):

– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни 
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храсто-
ви съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи);

– 62A0 Източно субсредиземноморски сухи 
тревни съобщества;

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви 
в равнините и в планинския до алпийския пояс;

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови 
скални склонове;

– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни 
скални склонове;

– 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;
– 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
– 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-

Fagion);
– 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum;
– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове;
– 91AA * Източни гори от космат дъб;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори;
– 91W0 Мизийски букови гори;
– 9530 * Субсредиземноморски борови гори с 

ендемични подвидове черен бор;
2.2. местообитанията на следните видове по 

чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1918 499617,640 4744230,431 3865 501587,644 4744220,355 5812 513963,698 4746977,387 7759 516487,195 4748829,484

1919 499611,825 4744219,250 3866 501603,264 4744171,139 5813 513960,646 4746956,218 7760 516488,228 4748825,666

1920 499610,295 4744216,319 3867 501604,021 4744167,103 5814 513969,006 4746937,265 7761 516475,096 4748823,202

1921 499604,791 4744205,745 3868 501612,602 4744121,270 5815 513964,214 4746924,104 7762 516471,090 4748822,482

1922 499604,428 4744205,037 3869 501619,196 4744067,822 5816 513967,723 4746911,585 7763 516460,022 4748803,759

1923 499600,757 4744197,987 3870 501619,793 4744062,968 5817 513976,581 4746906,323 7764 516456,771 4748795,216

1924 499598,598 4744199,511 3871 501617,411 4744012,514 5818 513984,091 4746893,974 7765 516451,369 4748773,583

1925 499557,219 4744224,915 3872 501600,059 4743931,834 5819 513995,090 4746894,595 7766 516450,495 4748764,901

1926 499528,877 4744240,622 3873 501577,875 4743843,660 5820 514002,043 4746888,347 7767 516448,617 4748755,168

1927 499490,272 4744258,556 3874 501557,699 4743750,670 5821 514044,873 4746909,033 7768 516449,961 4748743,223

1928 499463,447 4744266,388 3875 501541,071 4743694,656 5822 514047,172 4746922,909 7769 516454,253 4748722,951

1929 499423,331 4744265,130 3876 501544,363 4743695,141 5823 514049,922 4746943,782 7770 516456,185 4748705,075

1930 499420,457 4744264,214 3877 501542,236 4743691,313 5824 514057,408 4746942,328 7771 516455,818 4748697,450

1931 499410,988 4744263,140 3878 501542,049 4743687,309 5825 514054,468 4746922,556 7772 516454,190 4748687,657

1932 499400,215 4744259,679 3879 501540,637 4743657,870 5826 514051,903 4746899,484 7773 516448,046 4748667,147

1933 499394,658 4744260,628 3880 501542,049 4743636,275 5827 514117,650 4746895,914 7774 516444,281 4748656,608

1934 499316,487 4744228,366 3881 501542,387 4743628,738 5828 514121,590 4746915,477 7775 516392,532 4748601,003

1935 499316,247 4744222,246 3882 501543,310 4743608,377 5829 514099,025 4746919,136 7776 516378,655 4748574,115

1936 499301,424 4744217,236 3883 501552,096 4743569,379 5830 514106,883 4746941,574 7777 516375,171 4748568,023

1937 499271,484 4744198,788 3884 501552,542 4743560,587 5831 514116,502 4746944,803 7778 516371,739 4748561,919

1938 499268,956 4744197,222 3885 501552,807 4743555,283 5832 514133,012 4746946,982 7779 516357,580 4748536,029

1939 499266,373 4744195,624 3886 501553,317 4743545,213 5833 514159,983 4746958,584 7780 516349,512 4748517,975

1940 499250,732 4744214,885 3887 501554,888 4743533,715 5834 514202,435 4746968,175 7781 516344,725 4748504,204

1941 499192,558 4744284,027 3888 501558,409 4743507,959 5835 514211,755 4746985,302 7782 516346,315 4748498,755

1942 499184,966 4744293,047 3889 501559,731 4743504,565 5836 514211,139 4747010,996 7783 516342,402 4748493,787

1943 499185,317 4744320,714 3890 501569,012 4743480,781 5837 514228,724 4746995,577 7784 516331,886 4748482,806

1944 499192,397 4744357,679 3891 501571,400 4743474,666 5838 514259,290 4746992,658 7785 516337,306 4748471,891

1945 499201,439 4744366,418 3892 501572,004 4743472,342 5839 514275,286 4746992,943 7786 516340,837 4748466,747

1946 499211,250 4744375,902 3893 501576,929 4743453,384 5840 514284,771 4746991,476 7787 516341,071 4748463,203

1947 499222,898 4744382,119 3894 501586,647 4743423,147 5841 514293,134 4746986,716

256
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2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis 
lupus), *Кафява мечка (Ursus arctos), Пъстър пор 
(Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Голям 
нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis 
blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Широкоух 
прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил при-
леп (Miniopterus schreibersii), Голям подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос 
(Rhinolophus hipposideros);

2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар 
рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia 
alpina), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia 
(Callimorpha) quadripunctaria), Бисерна мида (Unio 
crassus);

2 .2 .4. растения – Обикновена пърчовка 
(Himantoglossum caprinum).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, 
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, 
техните популации и разпространение в грани-
ците на зоната, за постигане и поддържане на 
благоприятното им природозащитно състояние 
в Континенталния биогеографски регион;

3.2. увеличаване на приноса на защитената 
зона по отношение на площта на природно мес-
тообитание с код 6210 (*важни местообитания 
на орхидеи);

3.3. подобряване на структурата и функциите 
на природни местообитания с кодове 6110*, 6210 
(*важни местообитания на орхидеи), 62A0, 6430, 
9110, 9130, 91AA*, 91W0 и 9530*;

3.4. подобряване на местообитанията на ви-
довете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипо- Шипо-
опашата костенурка (Testudo hermanni) и Дългоух 
нощник (Myotis bechsteinii);

3.5. при необходимост подобряване на състо-
янието или възстановяване на типове природни 
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания 
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации;

3.6. поддържане на свързаността на местооби-
танията на приоритетните за опазване видове 
*Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк 
(Canis lupus).

4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп-
ределени съобразно важността на защитената 
зона за постигане и поддържане на благопри-
ятното природозащитно състояние на типовете 
природни местообитания и видовете по т. 2 в 
Континенталния биогеографски регион, както и 
за свързаността и целостта на мрежата от защи-
тени зони в страната като част от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Те определят 
и приоритетите при планиране и прилагане на 
мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона 
са типовете природни местообитания и видовете 
по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 
и 2 от ЗБР, както и тези, за които са определени 
цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точ-
ките, определящи границата на защитена зона 
BG0000304 „Голак“, е посочен в приложението, 
неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки 
за защитената зона, както и картен материал 
с границите є са налични и се съхраняват в 
Министерството на околната среда и водите, 
РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ – София, и на 
интернет страницата на Информационната сис-
тема за защитените зони от екологичната мрежа 
Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре-

возни средства извън съществуващите пътища в 
неурбанизирани територии;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и 
бъгита извън съществуващите пътища в неур-
банизирани територии; забраната не се прилага 
за определени на основание на нормативен акт 
трасета за движение на изброените моторни пре-
возни средства, както и при бедствия, извънредни 
ситуации и за провеждане на противопожарни, 
аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпростра-
нени полезни изкопаеми (строителни и скално-
облицовъчни материали), разкриване на нови и 
разширяване на концесионните площи за добив 
на общоразпространени полезни изкопаеми 
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в 
териториите, заети от природните местообитания 
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в 
които към датата на обнародване на заповедта 
в „Държавен вестник“ има започната процедура 
за предоставяне на разрешения за търсене и/или 
проучване, и/или за предоставяне на концесия 
за добив по Закона за подземните богатства и по 
Закона за концесиите, или е започнала процедура 
за съгласуването им по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране 
на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, 
разораване, залесяване и превръщане в трайни 
насаждения на ливади, пасища и мери при полз-
ването на земеделските земи като такива;

8.5. разораване и залесяване на поляни, голини 
и други незалесени горски територии в границите 
на негорските природни местообитания по т. 2.1 
освен в случаите на доказана необходимост от 
защита срещу ерозия и порои;

8.6. премахване на характеристики на ландшаф-
та (синори, жизнени единични и групи дървета, 
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна 
растителност сред обработваеми земи, защитни 
горски пояси, каменни огради и живи плетове) 
при ползването на земеделските земи като такива 
освен в случаите на премахване на инвазивни 
чужди видове дървета и храсти;

8.7. употреба на торове, подобрители на поч-7. употреба на торове, подобрители на поч-. употреба на торове, подобрители на поч-
вата, биологично активни вещества, хранителни 
субстрати и продукти за растителна защита, 
които не отговарят на изискванията на Закона 
за защита на растенията;

8.8. употреба на минерални торове в ливади, 
пасища, мери, изоставени орни земи и горски 
територии, както и на продукти за растителна 
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защита и биоциди от професионална категория на 
употреба в тези територии освен при каламитет, 
епифитотия, епизоотия или епидемия;

8.9. използване на органични утайки от про-9. използване на органични утайки от про-. използване на органични утайки от про-
мишлени и други води и битови отпадъци за 
внасяне в земеделските земи без разрешение от 
специализираните органи на Министерството на 
земеделието, храните и горите и когато концентра-
цията на тежки метали, металоиди и устойчиви 
органични замърсители в утайките превишава 
фоновите концентрации съгласно приложение 
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 
допустимо съдържание на вредни вещества в 
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.10. използване на води за напояване, които 
съдържат вредни вещества и отпадъци над до-
пустимите норми;

8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни 
ивици и площи със суха и влаголюбива расти-
телност;

8.12. добив на дървесина и биомаса в горите във 
фаза на старост освен в случаи на увреждане на 
повече от 50 % от площта на съответната гора във 
фаза на старост вследствие на природни бедствия 
и каламитети; в горите във фаза на старост, през 
които преминават съществуващи горски пътища 
и други инфраструктурни обекти, при доказана 
необходимост се допуска сеч на единични сухи, 
повредени, застрашаващи или пречещи на без-
опасното движение на хора и пътни превозни 
средства или на нормалното функциониране на 
инфраструктурните обекти дървета;

8.13. паша на домашни животни в горските 
територии, които са обособени за гори във фаза 
на старост;

8.14. изграждане на пътища от втори и по-висок 
клас без обезпечаване изграждането на съответна 
зелена инфраструктура за преминаване на мечки 
и други животни.

9. Горските типове природни местообитания 
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпо-
редбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и 
за тях е задължително прилагането на „Система 
от режими и мерки за стопанисване на горските 
типове местообитания от приложение № 1 от 
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена 
от изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване 
на защитената зона са определени или могат да 
се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските 

планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни 

в Източнобеломорски район за басейново управ-
ление на водите;

10.4. националния план за действие за енер-
гията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове 
за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегичес-
ки документи.

11. В границите на защитената зона се пре-
поръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които 
не са включени в сеитбооборот пет или повече 
години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване 
на обработваеми земи, които не са включени в 
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, 
„пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и 
опазване на съществуващите постоянни пасища, 
мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от раз-
пространението на нежелана растителност – ру-
дерални и инвазивни чужди видове, съгласно 
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат 
Съюза (създаден и актуализиран с регламенти 
за изпълнение на Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета), публикуван на интернет 
страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на зат-
ревени площи като такива с висока природна 
стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене 
от центъра към периферията или от единия край 
на площта към другия с ниска скорост, като 
окосената трева се изсушава и събира на купове 
или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на живо-
тинските единици на цялата пасищна площ на 
стопанството, на която се извършва пашата, от 
0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-
дървесна растителност сред обработваеми земи, 
на каменни купчини и малки водни площи след 
предварително съгласуване със съответната 
РИОСВ;

11.6. подмяна на инвазивните чужди видове 
дървета и храсти с местни видове след премахва-
нето им от характеристики на ландшафта (синори, 
жизнени единични и групи дървета, традиционни 
ивици, заети с храстово-дървесна растителност 
сред обработваеми земи, защитни горски пояси 
и живи плетове);

11.7. провеждане на противопожарни дейности 
с цел намаляване на риска от пожари;

11.8. насърчаване на устойчивото управление 
на горите чрез запазване на биотопните дървета 
и на достатъчно количество мъртва дървесина в 
горските екосистеми, избягване на залесяването 
с неместни дървесни видове и произходи и съ-
образяване на интензивността на дърводобива с 
растежния потенциал на дървостоите и предназ-
начението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност, 
ограничаване на употребата на биоциди, хормони 
и препарати за растителна защита;

11.9. намаляване на въздействието от сукцеси-
ята в природно местообитание с код 9530* чрез 
избягване на залесяване с широколистни видове;

11.10. намаляване на въздействията от сел-
ското стопанство (преизпасване) върху природни 
местообитания с кодове 91AA* и 91W0;

11.11. поддържане на поне 10 % от общата 
площ на горските типове природни местооби-
тания по т. 2.1 в защитената зона като гори във 
фаза на старост;

11.12. проектиране и изграждане на места 
за преминаване на мечки и други животни над 
или под пътища в защитената зона чрез тунели, 
виадукти, зелени мостове и др.
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Приложение 
към т. 6 от Заповед № РД-1016/17.12.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000304 
„Голак“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

№ Y X № Y X № Y X № Y X

1 255404,751 4683314,019 84 245147,785 4682409,359 167 245018,202 4682971,781 250 242736,715 4691955,121

2 255404,751 4683034,368 85 245148,099 4682409,716 168 244977,264 4682975,206 251 242960,439 4692402,560

3 255572,539 4682950,475 86 245166,680 4682397,740 169 244974,435 4682989,584 252 243100,261 4692877,959

4 255544,570 4682810,655 87 245172,590 4682384,955 170 244974,219 4683002,916 253 243100,261 4693269,469

5 255348,815 4682726,759 88 245172,755 4682385,308 171 244974,157 4683006,547 254 243072,293 4693744,867

6 255320,858 4682726,759 89 245177,708 4682394,262 172 244973,753 4683008,377 255 243044,334 4694164,340

7 255208,995 4682726,759 90 245184,039 4682401,475 173 244967,593 4683037,333 256 243128,228 4694555,843

8 255069,173 4682726,759 91 245189,858 4682403,403 174 244962,433 4683047,262 257 243184,154 4694751,599

9 254733,597 4682726,759 92 245201,536 4682407,037 175 244962,172 4683047,745 258 243215,236 4694757,817

10 254398,020 4682922,516 93 245202,004 4682407,188 176 244960,267 4683049,557 259 243463,804 4694807,526

11 254258,190 4683062,335 94 245214,248 4682411,884 177 244947,056 4683061,858 260 243687,521 4694947,354

12 253950,580 4683118,262 95 245202,733 4682435,965 178 244931,363 4683076,747 261 244023,098 4694975,316

13 253726,866 4683090,304 96 245198,149 4682446,141 179 244891,207 4683077,165 262 244302,747 4694779,567

14 253782,793 4682838,621 97 245195,473 4682453,779 180 244890,428 4683077,198 263 244666,284 4694499,918

15 253670,931 4682642,864 98 245188,208 4682471,499 181 244899,145 4683103,035 264 245113,722 4694276,200

16 253670,931 4682419,151 99 245171,661 4682482,802 182 244903,427 4683108,191 265 245393,373 4694052,478

17 253894,653 4682307,289 100 245157,340 4682499,394 183 244911,857 4683139,127 266 245756,909 4693800,795

18 254118,370 4682195,426 101 245133,380 4682524,872 184 244911,737 4683142,206 267 245811,247 4693762,760

19 254230,231 4682083,573 102 245112,836 4682536,343 185 244911,733 4683148,285 268 245822,785 4693754,684

20 254062,442 4682027,637 103 245088,030 4682565,517 186 244915,414 4683179,580 269 245829,113 4693750,254

21 253782,793 4681887,817 104 245081,862 4682585,521 187 244901,814 4683184,558 270 246036,560 4693605,047

22 253950,580 4681747,995 105 245082,289 4682595,656 188 244892,363 4683185,766 271 246344,169 4693297,429

23 254342,084 4681580,207 106 245086,632 4682603,703 189 244886,847 4683186,480 272 246391,751 4693253,813

24 254565,808 4681384,451 107 245096,457 4682623,018 190 244874,778 4683185,696 273 246392,002 4693253,583

25 254649,702 4681160,735 108 245103,085 4682637,774 191 244863,881 4683182,289 274 246564,200 4693095,737

26 254621,735 4681020,905 109 245108,920 4682657,444 192 244860,941 4683180,981 275 246679,747 4692989,821

27 254425,978 4680937,010 110 245111,465 4682670,354 193 244860,349 4683179,608 276 246681,080 4692988,609

28 254118,370 4680992,947 111 245111,889 4682680,412 194 244890,650 4683165,581 277 246681,088 4692988,601

29 253810,760 4680937,010 112 245106,454 4682694,033 195 244888,626 4683162,727 278 246987,364 4692710,168

30 253559,076 4680825,159 113 245103,471 4682694,519 196 244873,290 4683141,765 279 247350,900 4692402,560

31 253279,427 4680601,435 114 245100,417 4682697,610 197 244870,642 4683135,707 280 247471,708 4692372,357

32 253167,565 4680433,645 115 245105,500 4682700,863 198 244860,198 4683125,744 281 247798,340 4692290,698

33 253167,565 4680405,687 116 245116,241 4682705,807 199 244859,374 4683123,321 282 248009,106 4692156,576

12. Режим на дейности, подлежащи на съгла-
суване/одобрение: планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения, които не са 
непосредствено свързани или необходими за 
управлението на защитените зони и които поот-
делно или във взаимодействие с други планове, 
програми, проекти или инвестиционни предло-
жения могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху защитените зони, се подлагат 
на оценка за съвместимостта им с предмета и 
целите на опазване на съответната защитена зона 
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а 
от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и 
ограниченията на дейности, наложени по силата 
на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на 
Закона за защитените територии, попадащи в 

границата на защитена зона BG0000304 „Го-
лак“, запазват статута, категорията, границите 
и режимите си на опазване. Горното не отменя 
прилагането на забраните и ограниченията по 
настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията 
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно ад-
министративнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000304 „Голак“ да се впи-
ше в регистрите на защитените зони, водени в 
МОСВ, РИОСВ – Пазарджик, и РИОСВ – София, 
съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването є в 
„Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е 
окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: 
Н. Кънчев
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№ Y X № Y X № Y X № Y X

34 253307,394 4680237,899 117 245133,140 4682718,824 200 244859,428 4683117,172 283 248105,949 4692094,950

35 253447,215 4679930,280 118 245129,577 4682745,057 201 244839,806 4683102,979 284 248204,547 4692004,567

36 253503,142 4679706,566 119 245116,919 4682742,136 202 244829,390 4683093,404 285 248330,434 4691889,168

37 253335,353 4679678,599 120 245106,200 4682741,305 203 244816,386 4683069,920 286 248441,526 4691787,332

38 253111,638 4679874,354 121 245088,569 4682751,099 204 244795,681 4683081,385 287 248721,178 4691507,691

39 252776,061 4679818,428 122 245086,919 4682760,440 205 244785,123 4683087,230 288 249084,713 4691339,901

40 252887,922 4679678,599 123 245084,306 4682770,443 206 244785,074 4683087,259 289 249364,362 4691032,283

41 253027,743 4679454,882 124 245089,675 4682777,616 207 244796,826 4683104,787 290 249755,867 4690752,641

42 253195,533 4679063,378 125 245097,993 4682781,842 208 244812,208 4683137,183 291 250035,517 4690528,917

43 253419,247 4678951,516 126 245106,196 4682783,540 209 244818,126 4683148,500 292 250231,274 4690333,169

44 253447,215 4678839,664 127 245112,078 4682778,196 210 244820,919 4683153,838 293 250327,938 4690236,505

45 253055,711 4678615,940 128 245111,714 4682805,687 211 244820,422 4683162,468 294 250371,094 4690193,341

46 252887,922 4678420,193 129 245099,054 4682819,897 212 244820,340 4683163,876 295 250343,126 4690025,552

47 252692,167 4678196,470 130 245089,639 4682823,868 213 244818,015 4683168,151 296 250371,094 4689857,764

48 252356,589 4678336,298 131 245083,585 4682823,242 214 244817,552 4683168,999 297 250510,916 4689773,877

49 251937,117 4678364,257 132 245082,840 4682826,737 215 244812,764 4683174,207 298 250734,640 4689550,155

50 251713,402 4678615,940 133 245081,335 4682826,420 216 244786,632 4683183,057 299 251014,282 4689326,439

51 251545,614 4678615,940 134 245067,555 4682842,771 217 244715,472 4683168,013 300 251238,005 4689158,650

52 251210,038 4678783,729 135 245061,680 4682849,746 218 244714,347 4683167,776 301 251545,614 4688990,862

53 250986,321 4678895,590 136 245060,086 4682856,111 219 244647,098 4683159,161 302 251741,371 4688711,211

54 250622,778 4679063,378 137 245062,111 4682872,108 220 244643,867 4683159,474 303 251965,085 4688515,465

55 250287,201 4679175,240 138 245066,373 4682888,719 221 244582,390 4683425,882 304 252272,695 4688095,993

56 249699,941 4679259,126 139 245069,329 4682898,508 222 244582,390 4683873,312 305 252524,378 4687872,269

57 249252,501 4679231,167 140 245075,404 4682915,805 223 244694,253 4684264,822 306 252636,240 4687620,585

58 248777,103 4679426,914 141 245084,025 4682939,614 224 244890,007 4684544,466 307 252692,167 4687424,838

59 248553,387 4679566,743 142 245089,212 4682954,134 225 245085,756 4684824,116 308 252776,061 4687229,081

60 248105,949 4679818,428 143 245092,572 4682961,372 226 245225,585 4685103,757 309 252804,029 4687061,294

61 247714,446 4680042,142 144 245097,609 4682972,094 227 245365,405 4685355,441 310 252831,987 4686669,789

62 247350,900 4680489,581 145 245101,508 4682980,321 228 245673,015 4685830,847 311 252748,093 4686502,001

63 247127,186 4680909,055 146 245102,643 4682988,924 229 245700,983 4686250,318 312 253055,711 4686390,141

64 246651,788 4681216,662 147 245103,526 4682997,789 230 245449,299 4686641,822 313 253027,743 4686250,318

65 246120,455 4681468,345 148 245110,427 4682999,781 231 245001,862 4686893,506 314 252831,987 4686166,423

66 245645,057 4681720,028 149 245115,429 4682996,778 232 244694,253 4687312,978 315 252608,273 4685942,701

67 245309,479 4681915,785 150 245113,593 4683001,430 233 244778,145 4687648,553 316 252468,451 4685774,913

68 245169,649 4682167,466 151 245092,895 4683000,480 234 244750,178 4687844,309 317 252496,418 4685691,018

69 245035,971 4682419,969 152 245084,981 4682986,363 235 244638,325 4688068,025 318 252636,240 4685579,163

70 245054,325 4682418,448 153 245060,460 4682923,553 236 244414,602 4688571,391 319 252831,987 4685411,377

71 245066,947 4682419,740 154 245053,151 4682900,720 237 244414,602 4689046,789 320 253083,671 4685299,515

72 245066,903 4682415,951 155 245047,643 4682878,574 238 244246,812 4689438,301 321 253447,215 4685131,725

73 245085,085 4682412,719 156 245044,511 4682859,350 239 243939,203 4689578,122 322 253698,898 4684963,937

74 245093,234 4682416,471 157 245050,851 4682852,245 240 243463,804 4689717,942 323 253978,548 4684740,221

75 245102,485 4682423,601 158 245053,032 4682849,600 241 243044,334 4689913,699 324 254202,264 4684600,391

76 245109,549 4682403,769 159 245037,059 4682838,837 242 242568,928 4690053,520 325 254398,020 4684376,677

77 245112,924 4682401,164 160 245019,718 4682861,695 243 242121,498 4690277,237 326 254593,768 4684292,784

78 245114,193 4682399,198 161 245013,913 4682881,004 244 241813,886 4690612,812 327 254817,491 4684124,994

79 245116,283 4682408,152 162 245009,697 4682907,886 245 241813,886 4690976,357 328 255013,238 4683929,248

80 245132,851 4682416,646 163 245014,672 4682929,294 246 241925,741 4691200,071 329 255153,067 4683705,522

81 245136,760 4682418,644 164 245023,165 4682949,794 247 242093,530 4691283,967 330 255348,815 4683565,701

82 245139,020 4682416,677 165 245021,562 4682960,035 248 242345,210 4691395,830 331 255404,751 4683314,019

83 245139,752 4682416,676 166 245027,660 4682977,832 249 242513,001 4691591,585

325



СТР.  204  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-114 
от 17 февруари 2021 г.

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане 
утвърждавам образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите 
вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски съгласно приложението.

На основание чл. 7, ал. 1 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на об-
народване в „Държавен вестник“.

Министър: 
К. Ананиев

Образец 1020

 
 

по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и 
размера на авансовите вноски и 

по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите 
вноски

 
Част І – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 

 

1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на 
стопанска дейност в България  

3.1. Наименование на чуждестранното лице 
 

4. Вид предприятие  
4.1.Нефинансово предприятие 
 
(с изключение на тези по ред 4.6)          

4.2.Финансова институция 
(с изключение на застраховател)         

4.3. Застраховател        

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 4.5.Юридическо лице с нестопанска цел      

4.6. ЕТ или физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, избрало доходът от стопанската му дейност да се облага с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

5.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 5.1.Държава 
 

5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  5.6. Пощенски код 

6.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

- 
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 5   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

6.1. Държава 6.2. Област  6.3. Община 6.4. Населено място (гр./с.) 
 

  6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

6.6. Пощенски код 

7.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

 7.1. Телефон 
 

7.2. E-mail

8.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 8.1. Име, презиме, фамилия 
 8.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 

 
Част ІІ – Данни за декларацията 

Декларацията се подава:  
1. на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО – за деклариране на вида и размера на определените авансови вноски от лице, 
което е задължено да извършва месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО през календарната година  
2. на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО – за деклариране на вида и размера на определените авансови вноски от лице, 
което е задължено да извършва тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 от ЗКПО през календарната година  
3. на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО – от лицe, коeто на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО e освободено от задължение 
за извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на срока за деклариране на авансовите вноски за 
текущата година е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 
4. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – за промени на определените авансови вноски от лице, което е задължено да 
извършва месечни авансови вноски през календарната година   
5. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – за промени на определените авансови вноски от лице, което е задължено  да 
извършва тримесечни авансови вноски през календарната година  

 

6. на основание чл. 88, ал. 3 от ЗКПО – от приемащо дружество, което променя размера на определените месечни или 
тримесечни авансови вноски преди преобразуването  

 

7. на основание чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО – от новоучредено в резултат на преобразуване дружество, което съгласно чл. 118, 
ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата 
година (Този ред се отбелязва както в годината на преобразуването, така и в следващата година.) 

 

8. на основание чл. 87а, ал. 3 от ЗКПО – от новоучредено данъчно задължено лице, което съгласно чл. 83, ал. 3 от същия 
закон е избрало да прави тримесечни авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година  

 

 

 

Попълва се от данъчно задълженото лице Данъчна година >>     

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП   
Входящ № и дата  
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Част III – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски  

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1, 2 и 3 и чл. 83, ал. 3 от ЗКПО)  
1. МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 84 

                   (Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 1.)

1.1. Размер на определената месечна авансова вноска    

1.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
1.3. Размер на определената месечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на 
прилагане на чл. 91 от ЗКПО   

2.ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 85 
(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 2.)

2.1. Размер на определената тримесечна авансова вноска   
2.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
2.3. Размер на определената тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на 
прилагане на чл. 91 от ЗКПО   

 
3. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ОТ НОВОУЧРЕДЕНИ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, В Т.Ч. НОВОУЧРЕДЕНИ В РЕЗУЛТАТ 

НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, КАКТО И ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ИЗБРАЛИ ДА ПРИЛОЖАТ ЧЛ. 83, АЛ. 3 ОТ ЗКПО  
(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 3 или ред 7, или ред 8)  

3.1. Тримесечие и размер на определената авансова вноска за съответното тримесечие 
 (Отбележете тримесечието/тримесечията, за което/които се прави авансова вноска и запишете размера на авансовата вноска). 

Тримесечие 
І  ІІ  ІІІ  

   
Размер    

3.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
3.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО  

Тримесечие І ІІ ІІІ 
Размер    

 
 

Част IV – Деклариране на променените авансови вноски  
 (Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред  4 или ред 5, или ред 6)     

1. МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ 
1.1. Месец и размер на определената авансова вноска след промяната за съответния месец  
(Отбележете месеца/месеците, за който/които се прави промяна, и запишете размера на намалената/увеличената авансова вноска 
за този/тези месец/месеци. Не се декларират авансови вноски за месеците, за които не се правят промени.) 

Месец  
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Размер             

1.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
1.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО  
Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Размер             

2. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ 
2.1. Тримесечие и размер на определената авансова вноска след промяната за съответното тримесечие  
(Отбележете тримесечието/тримесечията, за което/които се прави промяна, и запишете размера на намалената/увеличената 
авансова вноска за това/тези тримесечие/тримесечия. Не се декларират авансови вноски за тримесечията, за които не се правят 
промени.) 

Тримесечие 
І ІІ ІІІ 

 
Размер    

2.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
2.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО  

Тримесечие І ІІ ІІІ 
Размер    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
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УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 
Кой подава декларацията 

Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност 
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът 
от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови 
вноски при условията и по реда на ЗКПО.  
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В 
този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след 
преотстъпване, се посочва нула.  

Попълване на декларацията 
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Кога се подава декларацията 
Декларацията се подава в случай на: 
  деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО; 
  първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО; 
  промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО. 
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО: 
 данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.; 
 новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване 

по Търговския закон. 
 

Правила за попълване на отделни части на декларацията 
Част III.  Деклариране на вида и размера на авансовите вноски.  
 На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано чуждестранно 

дружество и частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл. 155а, ал. 1 
и чл. 155б, ал. 1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл. 155г. 

Тази част се попълва в следните случаи: 
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в 

размер над 3 000 000 лв., се дължат месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО – в този случай се отбелязва ред 1 от част II и се попълва ред 1 от част III; 
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в 

размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се дължат тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 – в този случай се отбелязва ред 2 от част II и се 
попълва  ред 2 от част III;  

 в случай че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчно задълженото лице е освободено от извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на 
срока по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО за подаване на тази декларация е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 – в този случай се 
отбелязва ред 3 от част II и се попълва ред 3 от част III. 

 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година в резултат на преобразуване по Търговския закон и на основание чл. 118, ал. 1/чл. 147, 
ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година – в този случай се отбелязва ред 7 от част II 
и се попълва ред 3 от част III както в годината на преобразуването, така и в следващата година; 

 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година (с изключение на новоучредено в резултат на преобразуване по Търговския закон) и на 
основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО е освободено от извършване на авансови вноски в годината на учредяването и в следващата година, но е решило да се 
възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83, т.е. да извършва авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година – в този случай 
се отбелязва ред 8 от част II и се попълва ред 3 от част III в годината на учредяването и в следващата година. 

Част IV. Промени на авансови вноски на основание чл. 88 от ЗКПО: 
От кого се  попълва тази част? 
 от лица, които са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, когато считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия 

годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 4 или ред 5 от част ІІ и се попълва част IV; 
 от лица, които не са задължени да правят авансови вноски, но съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски, когато желаят 

да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 5 от част ІІ и се попълва част IV; 
 от приемащи дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови 

вноски – в този случай се отбелязва ред 6 от част ІІ и се попълва част IV. 
 

Начин на подаване 
 Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). 
 

Срок за подаване на декларацията 
За деклариране на вида и размера на авансовите вноски 
Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата 
година. 
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се 
декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването. 
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в 
срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска. 

 
За промени на авансовите вноски  
Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно 
увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.  
Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото 
декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на 
месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, 
декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията 
за промени на авансовите вноски.  
В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след 
преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването. 
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-11 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-144153-01.12.2020 г., 
вх. № 09-146996-08.12.2020 г., вх. № 09-143545-
30.11.2020 г., вх. № 09-143826-01.12.2020 г. и 
вх. № 09-144699-02.12.2020 г. от СГКК – Плевен, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Биволаре, EKATTE 03993, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1302 
от 16.07.2018 г.на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03993.204.467: 

площ: 4343 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.468: 
площ: 61 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.469: 
площ: 61 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.470: 
площ: 94 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.471: 
площ: 777 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.472: 
площ: 21 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.473: 
площ: 1369 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.474: 
площ: 632 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.398: 
площ: 2470 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.399: 
площ: 26 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03993.147.245: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 12 343 кв. м, площ 
след промяната: 12 115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.102: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 16 458 кв. м, 
площ след промяната: 9646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.250: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 2740 кв. м, площ след 
промяната: 2689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.290: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 24 211 кв. м, площ 
след промяната: 24 161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.204.294: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 51 248 кв. м, площ 
след промяната: 51 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.7: 
изоставена орна земя, собственост на Георги Лю-
бенов Миков, площ преди промяната: 4321 кв. м, 
площ след промяната: 4316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.47: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 4307 кв. м, площ след промяната: 
4296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.151: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1012 кв. м, площ след 
промяната: 1007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.166: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 4086 кв. м, 
площ след промяната: 1918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.304: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 799 кв. м, площ след 
промяната: 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.306: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 5443 кв. м, площ 
след промяната: 5172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.308: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 936 кв. м, площ след 
промяната: 932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03993.107.309: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 1487 кв. м, площ 
след промяната: 1463 кв. м. 

II. С. Божурица, EKATTE 05013, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1316 
от 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05013.45.659: 

площ: 324 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 05013.45.660: 
площ: 97 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 05013.45.91: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 1419 кв. м, 
площ след промяната: 1479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.45.93: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 
Кой подава декларацията 

Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност 
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът 
от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови 
вноски при условията и по реда на ЗКПО.  
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В 
този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след 
преотстъпване, се посочва нула.  

Попълване на декларацията 
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Кога се подава декларацията 
Декларацията се подава в случай на: 
  деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО; 
  първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО; 
  промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО. 
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО: 
 данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.; 
 новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване 

по Търговския закон. 
 

Правила за попълване на отделни части на декларацията 
Част III.  Деклариране на вида и размера на авансовите вноски.  
 На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано чуждестранно 

дружество и частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл. 155а, ал. 1 
и чл. 155б, ал. 1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл. 155г. 

Тази част се попълва в следните случаи: 
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в 

размер над 3 000 000 лв., се дължат месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО – в този случай се отбелязва ред 1 от част II и се попълва ред 1 от част III; 
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в 

размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се дължат тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 – в този случай се отбелязва ред 2 от част II и се 
попълва  ред 2 от част III;  

 в случай че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчно задълженото лице е освободено от извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на 
срока по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО за подаване на тази декларация е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 – в този случай се 
отбелязва ред 3 от част II и се попълва ред 3 от част III. 

 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година в резултат на преобразуване по Търговския закон и на основание чл. 118, ал. 1/чл. 147, 
ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година – в този случай се отбелязва ред 7 от част II 
и се попълва ред 3 от част III както в годината на преобразуването, така и в следващата година; 

 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година (с изключение на новоучредено в резултат на преобразуване по Търговския закон) и на 
основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО е освободено от извършване на авансови вноски в годината на учредяването и в следващата година, но е решило да се 
възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83, т.е. да извършва авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година – в този случай 
се отбелязва ред 8 от част II и се попълва ред 3 от част III в годината на учредяването и в следващата година. 

Част IV. Промени на авансови вноски на основание чл. 88 от ЗКПО: 
От кого се  попълва тази част? 
 от лица, които са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, когато считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия 

годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 4 или ред 5 от част ІІ и се попълва част IV; 
 от лица, които не са задължени да правят авансови вноски, но съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски, когато желаят 

да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 5 от част ІІ и се попълва част IV; 
 от приемащи дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови 

вноски – в този случай се отбелязва ред 6 от част ІІ и се попълва част IV. 
 

Начин на подаване 
 Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). 
 

Срок за подаване на декларацията 
За деклариране на вида и размера на авансовите вноски 
Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата 
година. 
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се 
декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването. 
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в 
срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска. 

 
За промени на авансовите вноски  
Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно 
увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.  
Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото 
декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на 
месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, 
декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията 
за промени на авансовите вноски.  
В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след 
преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването. 
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собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 6861 кв. м, площ след 
промяната: 6855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.45.104: 
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 8092 кв. м, 
площ след промяната: 8046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.45.421: 
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 8591 кв. м, 
площ след промяната: 8541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.48.179: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 17 365 кв. м, площ 
след промяната: 16 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.137.60: 
за линии на релсов транспорт, собственост на 
държавата, площ преди промяната: 21 947 кв. м, 
площ след промяната: 44 010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.137.133: 
за линии на релсов транспорт, собственост на 
държавата, площ преди промяната: 21 546 кв. м, 
площ след промяната: 1386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.137.278: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 7967 кв. м, площ след 
промяната: 6918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.146.17: 
нива, собственост на Велико Янкулов Тодоров, 
площ преди промяната: 10 802 кв. м, площ след 
промяната: 10 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.146.18: 
нива, собственост на Бойко Горанов Витански, 
площ преди промяната: 11 401 кв. м, площ след 
промяната: 11 070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.146.19: 
нива, собственост на Никола Маринов Златанов, 
площ преди промяната: 12 221 кв. м, площ след 
промяната: 11 883 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05013.146.37: 
нива, собственост на „Агротрейд Комерс“ – ООД, 
площ преди промяната: 12 500 кв. м, площ след 
промяната: 12 417 кв. м. 

III. Гр. Долна Митрополия, EKATTE 22215, 
община Долна Митрополия, одобрени със Заповед 
№ РД-18-1321 от 19.07.2018 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22215.81.479: 

площ: 182 кв. м, за кръстовище, собственост на 
Община Долна Митрополия;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.480: 
площ: 178 кв. м, за кръстовище, собственост на 
Община Долна Митрополия;

поземлен имот с идентификатор 22215.79.487: 
площ: 1120 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22215.66.5: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 26 712 кв. м, площ 
след промяната: 22 034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.7: 
за кръстовище, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 188 кв. м, 
площ след промяната: 3320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.338: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 6483 кв. м, 
площ след промяната: 5354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.347: 
за кръстовище, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 3265 кв. м, 
площ след промяната: 2672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.348: 
за кръстовище, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 1160 кв. м, 
площ след промяната: 3610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.350: 
за кръстовище, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 996 кв. м, 
площ след промяната: 772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.81.353: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 5903 кв. м, 
площ след промяната: 7179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.79.468: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 1821 кв. м, площ след промяната: 
1370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22215.79.486: 
данни преди промяната: за селскостопански, гор-
ски, ведомствен път, площ: 16 046 кв. м, данни 
след промяната: за местен път, площ: 15 909 кв. м, 
собственост на Община Долна Митрополия.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 22215.81.352: 

площ: 593 кв. м, за кръстовище, собственост на 
Община Долна Митрополия;

поземлен имот с идентификатор 22215.79.449: 
площ: 531 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долна 
Митрополия. 

IV. С. Подем, EKATTE 57025, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1324 
от 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57025.21.104: 

площ: 26 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.325: 
площ: 292 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57025.21.17: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 18 280 кв. м, площ 
след промяната: 14 615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.31: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 2331 кв. м, площ 
след промяната: 2315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.33: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Община Долна Митрополия, площ преди промя-
ната: 3837 кв. м, площ след промяната: 3764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.35: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
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лия, площ преди промяната: 10 238 кв. м, площ 
след промяната: 8446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.36: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
15 439 кв. м, площ след промяната: 17 023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.37: 
за линии на релсов транспорт, собственост на 
държавата, площ преди промяната: 13 826 кв. м, 
площ след промяната: 17 085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.41: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Община Долна Митрополия, площ преди 
промяната: 10 759 кв. м, площ след промяната: 
10 338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.42: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Община Долна Митрополия, площ преди 
промяната: 70 838 кв. м, площ след промяната: 
70 246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57025.22.138: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 3243 кв. м, 
площ след промяната: 4643 кв. м. 

V. С. Рибен, EKATTE 62596, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1319 
от 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62596.184.836: 

площ: 1674 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62596.217.830: 
площ: 2700 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62596.217.831: 
площ: 3791 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.630: 
площ: 497 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62596.98.13: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 69 358 кв. м, площ 
след промяната: 69 094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.184.11: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 83 542 кв. м, 
площ след промяната: 83 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.5: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 448 кв. м, площ след 
промяната: 294 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.6: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 3009 кв. м, площ 
след промяната: 2876 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.9: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 46 480 кв. м, площ 
след промяната: 46 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.10: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-

лия, площ преди промяната: 29 844 кв. м, площ 
след промяната: 28 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.226: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след 
промяната: 1087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.232: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след 
промяната: 2207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.211.233: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 573 кв. м, площ след 
промяната: 560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.212.9: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 865 кв. м, площ 
след промяната: 495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.213.12: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 834 кв. м, площ 
след промяната: 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.213.508: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 302 кв. м, площ след 
промяната: 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.543: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 5657 кв. м, площ след промяната: 
5582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.47.1: 
нива, собственост на Църква „Св. Николай“, 
площ преди промяната: 6798 кв. м, площ след 
промяната: 6308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.47.3: 
горски разсадник, няма данни за собственост, 
площ преди промяната: 140 545 кв. м, площ след 
промяната: 139 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.217.11: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 1946 кв. м, площ 
след промяната: 1724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.217.115: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 19 126 кв. м, 
площ след промяната: 14 056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.110: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на държаватa, чрез Министерството 
на земеделието, храните и горите, площ преди 
промяната: 3012 кв. м, площ след промяната: 
2914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.111: 
за друг обществен обект, комплекс, собственост 
на село Рибен, площ преди промяната: 3467 кв. м, 
площ след промяната: 3221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.113: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 113 кв. м, 
площ след промяната: 62 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.45.629: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
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собственост на държаватa, чрез Министерството 
на земеделието, храните и горите, площ преди 
промяната: 2418 кв. м, площ след промяната: 
2317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.302.177: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 26 321 кв. м, 
площ след промяната: 26 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62596.315.166: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 25 353 кв. м, 
площ след промяната: 24 898 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 
3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є 
в „Държавен вестник“ по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

918

ЗАПОВЕД № КД-14-12 
от 26 януари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и 
във връзка със заявления вх. № 09-144065-
01.12.2020 г., вх. № 09-143287-30.11.2020 г., вх. № 09-
145703-04.12.2020 г., вх. № 09-143234-30.11.2020 г. и 
вх. № 09-145891-04.12.2020 г. от СГКК – Плевен, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Брегаре, EKATTE 06210, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1381 
от 13.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06210.112.115: 

площ: 96 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 06210.70.11: 
нива, собственост на Цвета Иванова Гюкова, 
площ преди промяната: 3962 кв. м, площ след 
промяната: 3878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06210.70.124: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1024 кв. м, площ след 
промяната: 1004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06210.83.124: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 2319 кв. м, площ след 
промяната: 2304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06210.112.37: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-

лия, площ преди промяната: 24 855 кв. м, площ 
след промяната: 24 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06210.113.7: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Община Долна Митрополия, площ преди промя-
ната: 652 кв. м, площ след промяната: 639 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06210.123.2: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
44 617 кв. м, площ след промяната: 44 648 кв. м.

II. С. Крушовене, EKATTE 40195, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1322 
от 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 40195.601.816: 

площ: 3253 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долна 
Митрополия.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40195.1.261: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 8370 кв. м, площ след 
промяната: 5075 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40195.601.812: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
8475 кв. м, площ след промяната: 8517 кв. м. 

III. С. Ореховица, EKATTE 53655, община До-
лна Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-
1323 от 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53655.130.1232: 

площ: 15 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.1233: 
площ: 1798 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.1234: 
площ: 162 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.1235: 
площ: 218 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.198.762: 
площ: 740 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.212.1146: 
площ: 1016 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.212.1147: 
площ: 42 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53655.212.1148: 
площ: 1181 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53655.123.854: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 6874 кв. м, площ 
след промяната: 6145 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53655.123.887: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1338 кв. м, площ след 
промяната: 1312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.129.853: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 9745 кв. м, площ 
след промяната: 7964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.5: 
ливада, собственост на Бисерка Тодорова Йоцова, 
площ преди промяната: 329 855 кв. м, площ след 
промяната: 329 131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.20: па-
сище, ДПФ, площ преди промяната: 470 300 кв. м, 
площ след промяната: 467 936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.22: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 28 047 кв. м, 
площ след промяната: 28 024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.130.811: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
54 597 кв. м, площ след промяната: 55 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.212.32: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 6968 кв. м, 
площ след промяната: 6957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.212.34: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 292 кв. м, 
площ след промяната: 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.213.2: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 927 кв. м, 
площ след промяната: 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.213.828: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 1482 кв. м, площ 
след промяната: 1092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.26.131: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 37 869 кв. м, площ след промяната: 
37 024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.26.163: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на Министерство на земеделието, хра-
ните и горите, площ преди промяната: 3440 кв. м, 
площ след промяната: 9133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53655.216.316: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 19 473 кв. м, площ 
след промяната: 14 626 кв. м. 

IV. С. Славовица, EKATTE 67012, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1304 
от 16.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67012.231.71: 

площ: 980 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 67012.231.72: 
площ: 326 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 67012.578.10: 
площ: 11 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67012.1.93: за 
местен път, собственост на Община Долна Мит-
рополия, площ преди промяната: 11 028 кв. м, 
площ след промяната: 12 711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Долна Митрополия, площ преди 
промяната: 24 424 кв. м, площ след промяната: 
23 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.21: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 11 694 кв. м, площ след 
промяната: 11 737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.25: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 12 779 кв. м, площ след 
промяната: 11 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.53: 
данни преди промяната: за селскостопански, 
горски, ведомствен път, площ: 5733 кв. м, данни 
след промяната: за местен път, площ: 6886 кв. м, 
собственост на Община Долна Митрополия;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.56: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1965 кв. м, площ след 
промяната: 1503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.81: 
данни преди промяната: за селскостопански, 
горски, ведомствен път, площ: 2402 кв. м, данни 
след промяната: за местен път, площ: 2652 кв. м, 
собственост на Община Долна Митрополия;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.83: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след 
промяната: 2004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.3.104: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 11 962 кв. м, площ след 
промяната: 11 878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.231.32: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 491 340 кв. м, площ 
след промяната: 491 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.535.2: 
пасище, собственост на Михаил Първанов Пър-
ванов, площ преди промяната: 3961 кв. м, площ 
след промяната: 3949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.535.10: 
пасище, собственост на Пъло Владиславов Пълов 
и Димитър Владиславов Пълов, площ преди 
промяната: 1080 кв. м, площ след промяната: 
991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.573.1: 
пасище, собственост на Община Долна Митро-
полия, площ преди промяната: 9741 кв. м, площ 
след промяната: 9649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67012.578.5: 
пасище, собственост на „Табачи“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 499 кв. м, площ след промя-
ната: 483 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67012.582.1: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 14 441 кв. м, площ 
след промяната: 13 044 кв. м. 

V. С. Ставерци, EKATTE 68607, община Долна 
Митрополия, одобрени със Заповед № РД-18-1305 
от 16.07.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68607.449.625: 

площ: 13 365 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68607.449.367: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 3939 кв. м, площ след 
промяната: 3923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68607.449.370: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 4669 кв. м, площ след 
промяната: 4627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68607.449.372: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 240 813 кв. м, площ 
след промяната: 235 818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68607.449.374: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 372 346 кв. м, площ 
след промяната: 369 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68607.449.384: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
55 198 кв. м, площ след промяната: 49 244 кв. м. 

VІ. Гр. Тръстеник, EKATTE 73359, общи-
на Долна Митрополия, одобрени със Заповед 
№ РД-18-1306 от 16.07.2018 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 73359.41.257: 

площ: 5689 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 73359.68.386: 
площ: 702 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 73359.68.387: 
площ: 438 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 73359.68.388: 
площ: 12 163 кв. м, за местен път, няма данни 
за собственост. 

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73359.41.36: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
40 100 кв. м, площ след промяната: 35 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.13: 
нива, собственост на Гошо Петров Палащуров, 
площ преди промяната: 37 804 кв. м, площ след 
промяната: 37 514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.14: 
нива, собственост на Маргарита Първанова Спа-

сова, площ преди промяната: 9451 кв. м, площ 
след промяната: 9242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.15: 
нива, собственост на Тодор Савчев Тодоров, 
площ преди промяната: 3937 кв. м, площ след 
промяната: 3823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.16: 
нива, собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след 
промяната: 1183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.34: 
нива, собственост на Таня Георгиева Борисова, 
Милен Георгиев Иванов и Илиана Ангелова Бе-
шева, площ преди промяната: 11 841 кв. м, площ 
след промяната: 11 827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.35: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
площ преди промяната: 12 679 кв. м, площ след 
промяната: 12 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.36: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
площ преди промяната: 7837 кв. м, площ след 
промяната: 7822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.37: 
нива, собственост на Магдалина Димитрова 
Петрова, площ преди промяната: 7607 кв. м, 
площ след промяната: 7593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.38: 
нива, собственост на Никола Тинчев Йорданов, 
площ преди промяната: 23 003 кв. м, площ след 
промяната: 22 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.39: 
нива, собственост на Петър Георгиев Мачорски и 
Пламен Петров Мачорски, площ преди промяна-
та: 8812 кв. м, площ след промяната: 8791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.40: 
нива, собственост на Петър Георгиев Мачорски и 
Пламен Петров Мачорски, площ преди промяната: 
11 294 кв. м, площ след промяната: 11 257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.130.41: 
нива, собственост на Петър Иванов Пълев, площ 
преди промяната: 14 380 кв. м, площ след про-
мяната: 14 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.68.78: 
за местен път, собственост на Община Долна 
Митрополия, площ преди промяната: 29 116 кв. м, 
площ след промяната: 16 922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.69.6: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Игнат Йорданов Димитров, площ преди промяна-
та: 4840 кв. м, площ след промяната: 4830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.69.7: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Станислав Игнатов Митовски, площ преди 
промяната: 4841 кв. м, площ след промяната: 
4823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.69.13: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Цветко Христо Петкови Сирашки и Анатолий 
Тончев Тончев, площ преди промяната: 4660 кв. м, 
площ след промяната: 4594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.69.14: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Георги Михайлов Попов и Анатолий Тончев 
Тончев, площ преди промяната: 4121 кв. м, площ 
след промяната: 4019 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73359.69.31: 
изоставено трайно насаждение, собственост на 
Анатолий Тончев Тончев, площ преди промяната: 
22 742 кв. м, площ след промяната: 22 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.69.76: 
пасище, собственост на Община Долна Митропо-
лия, площ преди промяната: 82 921 кв. м, площ 
след промяната: 82 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.340.5: 
нива, собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 9775 кв. м, площ след 
промяната: 9751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.343.8: 
нива, собственост на Игнат Ганов Саджаков, 
площ преди промяната: 4085 кв. м, площ след 
промяната: 4036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.343.9: 
нива, собственост на ЕТ „Свилен Петров“, площ 
преди промяната: 3159 кв. м, площ след промя-
ната: 3116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.343.10: 
нива, собственост на ЕТ „Свилен Петров“, площ 
преди промяната: 2967 кв. м, площ след промя-
ната: 2924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.343.11: 
нива, собственост на ЕТ „Свилен Петров“, площ 
преди промяната: 4913 кв. м, площ след промя-
ната: 4828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.343.345: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след 
промяната: 2211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.344.9: 
нива, собственост на Петър, Асен и Стоян Ликови 
Иванкови и Галя Стоянова Тончева, площ преди 
промяната: 7253 кв. м, площ след промяната: 
7199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.344.11: 
нива, собственост на Снежанка Тачева Иванков-
ска, площ преди промяната: 4418 кв. м, площ след 
промяната: 4399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.344.12: 
нива, собственост на Николай Петров Тачев, 
площ преди промяната: 4417 кв. м, площ след 
промяната: 4391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.344.345: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Долна Митрополия, 
площ преди промяната: 3370 кв. м, площ след 
промяната: 3359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.360.2: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Христо и Георги Иванови Кънини, площ преди 
промяната: 15 363 кв. м, площ след промяната: 
15 259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.360.10: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Гето Савчев Доровски, площ преди промяна-
та: 5600 кв. м, площ след промяната: 5522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73359.360.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1774 кв. м, 
площ след промяната: 1749 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є 
в „Държавен вестник“ по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

919

ЗАПОВЕД № КД-14-13 
от 27 януари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-52646-13.04.2020 г., 
вх. № 09-52657-13.04.2020 г. и вх. № 09-52663-
13.04.2020 г. от СГКК – Велико Търново, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Къпиново, EKATTE 36107, община Вели-
ко Търново, одобрени със Заповед № РД-18-811 
от 1.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 36107.65.30: 

площ: 132 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 36107.78.31: 
площ: 2223 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36107.43.1: 
нива, собственост на Методи Емилов Методиев, 
площ преди промяната: 2607 кв. м, площ след 
промяната: 2521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.43.7: 
нива, собственост на Моника Димова Манолова и 
Ралица Димова Манолова, площ преди промяна-
та: 3998 кв. м, площ след промяната: 3994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.43.33: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 567 кв. м, площ след промя-
ната: 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.44.12: 
пасище, собственост на Кметство с. Капиново, 
площ преди промяната: 6106 кв. м, площ след 
промяната: 6055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.44.18: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 4039 кв. м, площ след промя-
ната: 4090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.65.19: 
скали, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 15 191 кв. м, площ след 
промяната: 15 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.65.20: 
пасище, собственост на Кметство с. Капиново, 
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площ преди промяната: 5334 кв. м, площ след 
промяната: 5248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.78.10: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3699 кв. м, 
площ след промяната: 3677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.78.28: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1655 кв. м, площ след промя-
ната: 1504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.78.30: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 28 895 кв. м, 
площ след промяната: 26 940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36107.79.28: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 5559 кв. м, площ след промя-
ната: 5560 кв. м. 

II. С. Малки чифлик, EKATTE 46532, община 
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
945 от 19.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 46532.1.13: 

площ: 299 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.14: 
площ: 677 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.15: 
площ: 2440 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.16: 
площ: 572 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 46532.60.24: 
площ: 1499 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 46532.60.25: 
площ: 61 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 46532.1.7: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
3082 кв. м, площ след промяната: 2882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.8: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 6318 кв. м, площ след 
промяната: 4836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.9: за 
местен път, собственост на Община Велико Тър-
ново, площ преди промяната: 4061 кв. м, площ 
след промяната: 6547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.10: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 216 кв. м, площ 
след промяната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.1.12: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
Велико Търново, площ преди промяната: 335 кв. м, 
площ след промяната: 213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.6.5: за 
друг вид производствен, складов обект, собстве-

ност на „Вимпел“ – ООД, площ преди промяната: 
11 215 кв. м, площ след промяната: 10 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.6.9: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
502 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.6.12: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
295 кв. м, площ след промяната: 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.6.14: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 442 кв. м, площ след промя-
ната: 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.7.13: 
дере, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 1553 кв. м, площ след 
промяната: 1531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.1: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 1285 кв. м, площ след промя-
ната: 1223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.2: 
нива, собственост на Стефанка Дончева Щиркова, 
площ преди промяната: 2800 кв. м, площ след 
промяната: 2676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.3: 
нива, собственост на Милана Йор. Тонкова и 
Йордан Дим. Нейко, площ преди промяната: 
1704 кв. м, площ след промяната: 1633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.4: 
нива, собственост на Костадин Христов Нихтянов, 
площ преди промяната: 1599 кв. м, площ след 
промяната: 1548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.5: 
нива, собственост на Атанас Стефанов Чолаков, 
площ преди промяната: 2798 кв. м, площ след 
промяната: 2709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.6: 
нива, собственост на Веселин Илиев Стефанов, 
площ преди промяната: 2799 кв. м, площ след 
промяната: 2697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.7: 
нива, собственост на Любен Иванов Йосифов, 
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 2864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.8: 
нива, собственост на Пена Маринова Кузева, 
площ преди промяната: 1899 кв. м, площ след 
промяната: 1781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.9: 
нива, собственост на Никола Маринов Колев, 
площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след 
промяната: 1249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.10: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
523 кв. м, площ след промяната: 349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.11: 
нива, собственост на Свобода Стефанова Хаджи-
ева, площ преди промяната: 1600 кв. м, площ 
след промяната: 1400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
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на ДАГ, площ преди промяната: 7720 кв. м, площ 
след промяната: 7250 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.14: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
3606 кв. м, площ след промяната: 2142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.16: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната: 
15 250 кв. м, площ след промяната: 21 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.62.14: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
4029 кв. м, площ след промяната: 3259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.62.15: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
4921 кв. м, площ след промяната: 4555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.63.5: 
изоставена орна земя, собственост на Любен Ива-
нов Йосифов, площ преди промяната: 2700 кв. м, 
площ след промяната: 2487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.63.6: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 206 кв. м, площ след промя-
ната: 191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.65.6: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 2944 кв. м, площ след 
промяната: 2887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46532.66.5: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 1072 кв. м, площ след 
промяната: 692 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР;
поземлен имот с идентификатор 46532.1.11: 

площ: 3504 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 46532.51.15: 
площ: 949 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на ДАГ;

поземлен имот с идентификатор 46532.60.23: 
площ: 2041 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново.

III. С. Шереметя, EKATTE 83123, община 
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
859 от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 83123.3.103: 

площ: 356 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 83123.58.44: 
площ: 2371 кв. м, друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 83123.6.192: 
площ: 848 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.6.193: 
площ: 8022 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.33: 
площ: 8901 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.34: 
площ: 355 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Велико Търново.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 83123.1.4: изо-
ставена орна земя, ДПФ, площ преди промяната: 
7373 кв. м, площ след промяната: 6332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.1.18: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 1488 кв. м, площ 
след промяната: 967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.2.5: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 5702 кв. м, площ след промя-
ната: 5534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.2.16: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната: 
37 494 кв. м, площ след промяната: 37 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.2.18: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 6379 кв. м, площ 
след промяната: 17 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.22.10: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Велико Търново, площ преди промяната: 
259 162 кв. м, площ след промяната: 259 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.22.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 
19 514 кв. м, площ след промяната: 19 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.3: 
ливада, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 2139 кв. м, площ след 
промяната: 2136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.4: 
ливада, собственост на Емил Божидаров Кара-
башки, площ преди промяната: 3807 кв. м, площ 
след промяната: 3741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.9: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 732 кв. м, площ след промя-
ната: 723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.10: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 543 кв. м, площ след промя-
ната: 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.15: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 6348 кв. м, площ 
след промяната: 6382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.31.10: 
широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, 
площ преди промяната: 3495 кв. м, площ след 
промяната: 3371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.60.54: 
друг вид трайно насаждение, собственост на Ни-
кула Ангелова Иванова, площ преди промяната: 
3174 кв. м, площ след промяната: 3148 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 83123.60.55: 
друг вид трайно насаждение, собственост на 
Стойка Николова Кръстева, Дочка Йорданова 
Дамянова и Цветанка Йорданова Георгиева, 
площ преди промяната: 2035 кв. м, площ след 
промяната: 1962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.60.56: 
друг вид трайно насаждение, собственост на 
Тодор Илиев Чакъров, площ преди промяната: 
2275 кв. м, площ след промяната: 2200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.123.9: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 19 576 кв. м, 
площ след промяната: 19 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.1.28: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 13 917 кв. м, площ след 
промяната: 13 757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.6.3: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Велико Търново, площ 
преди промяната: 2098 кв. м, площ след промя-
ната: 2082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.6.9: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 7264 кв. м, площ след 
промяната: 7085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.17: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 17 405 кв. м, 
площ след промяната: 24 399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.23: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на ДДС „Болярка“, площ преди промяната: 
124 985 кв. м, площ след промяната: 122 724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.24: за 
друг вид производствен, складов обект, собстве-
ност на „Пътни Строежи Велико Търново“ – АД, 
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след 
промяната: 9682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.27: 
за местен път, собственост на Община Велико 
Търново, площ преди промяната: 2305 кв. м, площ 
след промяната: 1265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.28: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 13 046 кв. м, площ след 
промяната: 12 764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.35.27: 
широколистна гора, собственост на Църк. нас-
тоятелство „Архангел Михаил“, площ преди 
промяната: 20 080 кв. м, площ след промяната: 
19 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.35.39: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 65 364 кв. м, площ след 
промяната: 65 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.35.40: 
със сгради и съоръжения за добив на полезни 
изкопаеми, собственост на „Пътни Строежи 
Велико Търново“ – АД, площ преди промяната: 
80 165 кв. м, площ след промяната: 79 848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.28.5: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата – МТС, площ преди промяната: 
6610 кв. м, площ след промяната: 7160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83123.28.6: 
пасище, собственост на Община Велико Търново, 
площ преди промяната: 3351 кв. м, площ след 
промяната: 2801 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 83123.1.17: 

площ: 1604 кв. м, пасище, собственост на Община 
Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.22.15: 
площ: 7532 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.23.16: 
площ: 2853 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.6.5: 
площ: 9468 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 83123.9.16: 
площ: 10 600 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, собственост на Община Велико Търново.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є 
в „Държавен вестник“ по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

920

ЗАПОВЕД № РД-18-3 
от 2 февруари 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение 
№ 5075 от 19.07.2013 г. на Административния 
съд – София-град, постановено по адм. дело 
№ 10565/2012 г., Определение № 5825 от 29.04.2014 г. 
на Върховния административен съд, постановено по 
адм. дело № 15680/2013 г. и Определение № 11711 от 
6.10.2014 г. на Върховния административен съд, пос-
тановено по административно дело № 10905/2014 г. 
одобрявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за самостоятелни обекти с иденти-
фикатори 68134.1600.628.1.17, 68134.1600.628.1.38, 
6 81 3 4 .16 0 0 . 62 8 .1 . 4 4 ,  6 81 3 4 .16 0 0 . 62 8 .1 . 45 , 
6 81 3 4 .16 0 0 . 62 8 .1 . 4 6 ,  6 81 3 4 .16 0 0 . 62 8 .1 . 4 9 , 
68134.1600.628.1.50 и 68134.1600.628.1.39 в гр. София, 
район „Студентски“, община Столична, област 
София (столица).

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната 
карта и кадастралните регистри не подлежат на 
обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

921

ЗАПОВЕД № РД-18-4 
от 2 февруари 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Горни Дъбник, община Долни 
Дъбник, област Плевен. 
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Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.12.2019 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Плевен. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

922

ЗАПОВЕД № РД-18-5 
от 2 февруари 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на гр. Долни Дъбник, община Долни 
Дъбник, област Плевен. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.12.2019 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Плевен. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

923

ЗАПОВЕД № КД-14-14 
от 3 февруари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-147573-9.12.2020 г., 
вх. № 09-150027-15.12.2020 г., вх. № 09-149449- 
14.12.2020 г., вх. № 09-148836-11.12.2020 г., вх. № 09-
149051-11.12.2020 г., вх. № 09-148665-11.12.2020 г. и 
вх. № 09-148966-11.12.2020 г. от СГКК – Плевен, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Брест, EKATTE 06402, община Гулянци, 
одобрени със Заповед № РД-18-1141 от 22.05.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 06402.79.643: 

площ: 4468 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.644: 
площ: 10 368 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.645: 
площ: 1671 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 06402.2.251: 
изоставена орна земя, собственост на „Агро – Бел 
2001“ – ЕООД, площ преди промяната: 6756 кв. м, 
площ след промяната: 2229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.2.576: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ пре-
ди промяната: 3214 кв. м, площ след промяната: 
3175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.89: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Евгени Николов Иванов, площ 
преди промяната: 970 кв. м, площ след промя-
ната: 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.90: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Иван Андонов Кушувалиев, площ 
преди промяната: 960 кв. м, площ след промя-
ната: 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.91: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 985 кв. м, площ след промя-
ната: 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.92: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 1611 кв. м, площ след промя-
ната: 1452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.93: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Крум Иванов Цонов, площ пре-
ди промяната: 952 кв. м, площ след промяната: 
942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.78.637: 
нива, собственост на ЕТ „Амбър – 66 – Пламен 
Данчев“, площ преди промяната: 4793 кв. м, площ 
след промяната: 3865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.15: 
изоставено трайно насаждение, ДПФ, площ пре-
ди промяната: 1972 кв. м, площ след промяната: 
1770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.16: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Пламен Витков Данчев, площ 
преди промяната: 570 кв. м, площ след промя-
ната: 516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.17: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Пламен Витков Данчев, площ 
преди промяната: 558 кв. м, площ след промя-
ната: 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.18: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на „Агроленд – Гринбърг 5“ – КД, 
площ преди промяната: 405 кв. м, площ след 
промяната: 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.19: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Пламен Витков Данчев, площ 
преди промяната: 885 кв. м, площ след промя-
ната: 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.20: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Петруша Николова Илиева, площ 
преди промяната: 321 кв. м, площ след промя-
ната: 280 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06402.79.21: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Пламен Витков Данчев, площ 
преди промяната: 333 кв. м, площ след промя-
ната: 306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.22: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Пламен Витков Данчев, площ 
преди промяната: 900 кв. м, площ след промя-
ната: 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.23: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Петра Пъшева Георгиева, площ 
преди промяната: 301 кв. м, площ след промя-
ната: 296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.628: 
напоителен канал, собственост на „Агро – Бел 
2001“ – ЕООД, площ преди промяната: 3237 кв. м, 
площ след промяната: 3216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.630: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 17 901 кв. м, площ след 
промяната: 17 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.633: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 34 869 кв. м, площ след 
промяната: 30 082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.638: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 1299 кв. м, площ след 
промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.640: за 
местен път, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 1293 кв. м, площ след 
промяната: 203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06402.79.641: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
30 106 кв. м, площ след промяната: 28 095 кв. м.

II. С. Долни Вит, EKATTE 22335, община 
Гулянци, одобрени със Заповед № РД-18-1130 
от 22.05.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22335.45.253: 

площ: 724 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22335.45.254: 
площ: 27 600 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина гр. Гулянци.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22335.44.250: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 12 564 кв. м, площ след 
промяната: 12 508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22335.44.251: 
отводнителен канал, собственост на Община 
гр. Гулянци, площ преди промяната: 10 447 кв. м, 
площ след промяната: 10 204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22335.45.185: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 46 098 кв. м, площ след 
промяната: 18 072 кв. м.

III. С. Дъбован, EKATTE 24308, община 
Гулянци, одобрени със Заповед № РД-18-1131 
от 22.05.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24308.14.603: 

площ: 316 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 24308.14.604: 
площ: 131 кв. м, пасище, собственост на Община 
гр. Гулянци;

поземлен имот с идентификатор 24308.10.603: 
площ: 1147 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 24308.6.204: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 811 883 кв. м, площ след 
промяната: 811 813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24308.14.53: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 197 025 кв. м, площ след 
промяната: 196 069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24308.14.68: за 
местен път, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 15 850 кв. м, площ след 
промяната: 16 429 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24308.10.49: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 91 983 кв. м, площ след 
промяната: 91 041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24308.10.184: за 
местен път, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 6414 кв. м, площ след 
промяната: 6209 кв. м.

IV. С. Крета, EKATTE 39712, община Гулянци, 
одобрени със Заповед № РД-18-1158 от 23.05.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 39712.3.203: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 14 607 кв. м, площ след промяната: 
13 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39712.6.7: 
нива, собственост на „Сортови семена – Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 13 028 кв. м, 
площ след промяната: 12 827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39712.6.223: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на Министерството на транспорта, площ преди 
промяната: 35 696 кв. м, площ след промяната: 
37 474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39712.7.225: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ пре-
ди промяната: 621 кв. м, площ след промяната: 
491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39712.8.202: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на Министерството на транспорта, площ преди 
промяната: 7200 кв. м, площ след промяната: 
7372 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 39712.8.224: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 3981 кв. м, площ след промяната: 
3700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39712.888.261: 
за местен път, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 25 436 кв. м, площ след 
промяната: 24 758 кв. м.

V. С. Ленково, EKATTE 43284, община Гулянци, 
одобрени със Заповед № РД-18-1159 от 23.05.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 43284.76.863: 

площ: 387 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43284.76.27: 
нива, собственост на „Нура България“ – ООД, 
площ преди промяната: 25 003 кв. м, площ след 
промяната: 24 756 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43284.76.269: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
26 777 кв. м, площ след промяната: 26 682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43284.76.862: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Гулянци, площ преди 
промяната: 1193 кв. м, площ след промяната: 
1148 кв. м.

VI. С. Милковица, EKATTE 48204, община 
Гулянци, одобрени със Заповед № РД-18-1151 
от 23.05.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48204.339.454: 

площ: 690 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48204.41.1: 
нива, собственост на Община гр.Гулянци, площ 
преди промяната: 2441 кв. м, площ след промя-
ната: 2111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.13: 
нива, собственост на Юлиян Ангелов Ноев, 
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след 
промяната: 1955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.14: 
нива, собственост на „Сортови семена – Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 1000 кв. м, 
площ след промяната: 960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.15: 
нива, собственост на Магдалена Людмилова 
Цветанова, площ преди промяната: 1000 кв. м, 
площ след промяната: 949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.16: 
нива, собственост на Димитър Флорев Раков, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.117: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ пре-
ди промяната: 1435 кв. м, площ след промяната: 
1413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.41.189: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 10 243 кв. м, площ след 
промяната: 8792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.42.102: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 1905 кв. м, площ след промяната: 
1863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.267.105: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 2099 кв. м, площ след 
промяната: 1347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.267.108: 
отводнителен канал, собственост на държавата 
чрез Министерството на земеделието, храните и 
горите, площ преди промяната: 582 кв. м, площ 
след промяната: 552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48204.339.143: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
4297 кв. м, площ след промяната: 6410 кв. м.

VII. С. Шияково, EKATTE 83394, община 
Гулянци, одобрени със Заповед № РД-18-1152 
от 23.05.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 83394.18.324: 

площ: 2373 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 83394.18.151: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 4906 кв. м, 
площ след промяната: 6272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83394.18.154: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 5885 кв. м, площ след 
промяната: 2146 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

954

ЗАПОВЕД № КД-14-15 
от 3 февруари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-8571-17.01.2020 г. 
и вх. № 09-51115-8.04.2020 г. от СГКК – Софийс-
ка област, и приложените към тях документи 
и материали, определени по чл. 58 и 75 от На-
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редба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта 
и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Гуцал, EKATTE 18201, община Самоков, 
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 15.03.2016 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 18201.162.860: 

площ: 51 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.861: 
площ: 52 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.862: 
площ: 15 кв. м, ливада, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.863: 
площ: 180 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.864: 
площ: 165 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.865: 
площ: 28 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.681: 
площ: 429 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.682: 
площ: 963 кв. м, нива, собственост на Никола 
Стефанов Стоилов;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.770: 
площ: 236 кв. м, за животновъдна ферма, соб-
ственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.771: 
площ: 15 кв. м, за животновъдна ферма, соб-
ственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.772: 
площ: 2012 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.773: 
площ: 44 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18201.78.582: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Гуцал, площ преди 
промяната: 1077 кв. м, площ след промяната: 
1070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.134.2: 
ливада, собственост на Георги Лазаров Колев, 
площ преди промяната: 1405 кв. м, площ след 
промяната: 1401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.134.17: 
за друг вид застрояване, собственост на Алек-
сандра Светославова Недковска, площ преди 
промяната: 1412 кв. м, площ след промяната: 
1388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.134.18: 
нива, собственост на Александра Светославова 
Недковска, площ преди промяната: 1124 кв. м, 
площ след промяната: 1121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.134.31: 
ливада, собственост на Светослав Венцисла-
вов Динов и Кузе Лазаров Колев, площ преди 
промяната: 1570 кв. м, площ след промяната: 
1562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.134.32: 
ливада, собственост на Борис Лазаров Колев, 
площ преди промяната: 818 кв. м, площ след 
промяната: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.1: 
нива, собственост на Борис Димитров Чанев 
и Красимир Велизаров Карналов, площ преди 
промяната: 5187 кв. м, площ след промяната: 
5103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.13: 
нива , собственост на Община г р. Само -
ков – чл. 19, площ преди промяната: 558 кв. м, 
площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.18: 
нива , собственост на Община г р. Само -
ков – чл. 19, площ преди промяната: 896 кв. м, 
площ след промяната: 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.22: 
нива, собственост на Митко Симеонов Ангелов, 
площ преди промяната: 1876 кв. м, площ след 
промяната: 1835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.51: 
нива , собственост на Община г р. Само -
ков – чл. 19, площ преди промяната: 3130 кв. м, 
площ след промяната: 2772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.54: 
нива, собственост на Йоргаки Александров 
Пенов, площ преди промяната: 499 кв. м, площ 
след промяната: 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.65: 
ливада, собственост на Йоргаки Александров 
Пенов, площ преди промяната: 594 кв. м, площ 
след промяната: 357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.66: 
ливада, собственост на Татяна Иванова Люта-
кова, площ преди промяната: 1618 кв. м, площ 
след промяната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.45: 
нива, собственост на Агрофорест 86, площ преди 
промяната: 1051 кв. м, площ след промяната: 
1045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.46: 
нива , собственост на Община г р. Само -
ков – чл. 19, площ преди промяната: 3524 кв. м, 
площ след промяната: 3522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.3: 
пасище, собственост на Община гр. Само-
ков – чл. 19, площ преди промяната: 22 883 кв. м, 
площ след промяната: 22 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.5: 
нива, собственост на Кметство с. Гуцал, площ 
преди промяната: 30 618 кв. м, площ след про-
мяната: 30 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.15: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 6816 кв. м, площ след промяната: 
6579 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 18201.78.583: 
площ: 114 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.3: 
площ: 465 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.4: 
площ: 400 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.14: 
площ: 267 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.15: 
площ: 353 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.16: 
площ: 440 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.17: 
площ: 459 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.19: 
площ: 284 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.20: 
площ: 219 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.21: 
площ: 393 кв. м, нива, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.53: 
площ: 1322 кв. м, нива, собственост на Йоргаки 
Александров Пенов;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.59: 
площ: 1095 кв. м, ливада, собственост на Община 
гр. Самоков – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 18201.162.682: 
площ: 293 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.2: 
площ: 713 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 18201.165.8: 
площ: 1120 кв. м, нива, собственост на Никола 
Стефанов Стоилов;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.8: 
площ: 1821 кв. м, за животновъдна ферма, соб-
ственост на Кметство с. Гуцал;

поземлен имот с идентификатор 18201.1000.12: 
площ: 3365 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Кметство с. Гуцал.

II. С. Долни Окол, EKATTE 22469, община 
Самоков, одобрени със Заповед № РД-18-7 от 
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22469.31.735: 

площ: 969 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Ангелов Филипов;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.472: 
площ: 1915 кв. м, нива, собственост на Никола 
и Божил Стойневи Рибарски;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.473: 
площ: 1328 кв. м, нива, собственост на Стоимир 
Стоянов Рибарски;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.474: 
площ: 2342 кв. м, нива, собственост на Велин 
Стоянов Рибарски;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.475: 
площ: 1077 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.34: 
площ: 5309 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.35: 
площ: 8 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Ана Стефанова Лъскова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.36: 
площ: 1305 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Йорданка Тодорова Станимирова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.37: 
площ: 702 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Ана Стефанова Лъскова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.38: 
площ: 2072 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Радка Стефанова Стоянова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.39: 
площ: 1053 кв. м, нива, собственост на Веселин 
Стоянов Терзийски;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.40: 
площ: 2542 кв. м, нива, собственост на Йорданка 
Лазарова Петрова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.41: 
площ: 626 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.42: 
площ: 678 кв. м, нива, собственост на Паун 
Ангелов Михайлов;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.43: 
площ: 377 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.44: 
площ: 523 кв. м, нива, собственост на Спас Ни-
колов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.45: 
площ: 515 кв. м, нива, собственост на Борис 
Николов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.46: 
площ: 479 кв. м, нива, собственост на Велко 
Николов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.889: 
площ: 722 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.890: 
площ: 4928 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.892: 
площ: 2606 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
собственост на Ягодина Петрова Йончева;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.893: 
площ: 880 кв. м, ливада, собственост на Асен 
Веселинов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.894: 
площ: 2892 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.895: 
площ: 1163 кв. м, нива, собственост на Спас 
Игнатов Филипов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.896: 
площ: 66 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.897: 
площ: 1526 кв. м, нива, собственост на Иван 
Илиев Стоилов;
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поземлен имот с идентификатор 22469.36.898: 
площ: 38 142 кв. м, пасище, собственост на 
Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.900: 
площ: 422 кв. м, нива, собственост на Господин 
Гроздев Николов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.901: 
площ: 152 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.902: 
площ: 402 кв. м, нива, собственост на Божил 
Петров Кинков;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.903: 
площ: 816 кв. м, нива, собственост на Никола 
Станилов Божилов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.906: 
площ: 271 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.907: 
площ: 36 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.908: 
площ: 784 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.909: 
площ: 341 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.910: 
площ: 290 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.911: 
площ: 167 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.68.852: 
площ: 3  006 965 кв. м, друг вид дървопроизво-
дителна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.81.861: 
площ: 64 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.95.184: 
площ: 34 407 кв. м, за друг поземлен имот за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.96.718: 
площ: 9208 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.100.638: 
площ: 2784 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗХ – Държавно лесни-
чейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.100.639: 
площ: 1689 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.102.820: 
площ: 77 509 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.102.821: 
площ: 139 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.103.831: 
площ: 99 744 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.39: 
площ: 1857 кв. м, гробищен парк, собственост 
на Община Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.40: 
площ: 107 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.42: 
площ: 1094 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗХ – Държавно лесни-
чейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.43: 
площ: 3801 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.44: 
площ: 17 833 кв. м, пасище, собственост на Кмет-
ство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.45: 
площ: 2527 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.46: 
площ: 10 679 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.47: 
площ: 19 639 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.49: 
площ: 105 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.50: 
площ: 100 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.51: 
площ: 1507 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.52: 
площ: 1565 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.53: 
площ: 327 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 22469.36.892.1: площ: 
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Ягодина Петрова Йончева.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 22469.36.52: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 6312 кв. м, площ след промяната: 
6290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22469.81.858: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗХ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 367 432 кв. м, площ след промяната: 
367 141 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 22469.31.21: 

площ: 975 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Ангелов Филипов;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.37: 
площ: 2392 кв. м, нива, собственост на Велин 
Стоянов Рибарски;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.38: 
площ: 1368 кв. м, нива, собственост на Стоимир 
Стоянов Рибарски;



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  223   

поземлен имот с идентификатор 22469.32.47: 
площ: 2003 кв. м, нива, собственост на Никола 
и Божил Стойневи Рибарски;

поземлен имот с идентификатор 22469.32.443: 
площ: 1116 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.1: 
площ: 5313 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.3: 
площ: 2137 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Радка Стефанова Стоянова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.12: 
площ: 1192 кв. м, нива, собственост на Веселин 
Стоянов Терзийски;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.18: 
площ: 2743 кв. м, нива, собственост на Йорданка 
Лазарова Петрова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.19: 
площ: 631 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.20: 
площ: 721 кв. м, нива, собственост на Паун Ан-
гелов Михайлов;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.24: 
площ: 556 кв. м, нива, собственост на Спас Ни-
колов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.25: 
площ: 550 кв. м, нива, собственост на Борис 
Николов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.27: 
площ: 553 кв. м, нива, собственост на Велко 
Николов Стоимиров;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.30: 
площ: 398 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.31: 
площ: 1380 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Йорданка Тодорова Станимирова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.32: 
площ: 717 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Ана Стефанова Лъскова;

поземлен имот с идентификатор 22469.35.33: 
площ: 42 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Ана Стефанова Лъскова;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.12: 
площ: 798 кв. м, нива, собственост на Никола 
Станилов Божилов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.14: 
площ: 416 кв. м, нива, собственост на Божил 
Петров Кинков;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.15: 
площ: 224 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.18: 
площ: 448 кв. м, нива, собственост на Господин 
Гроздев Николов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.29: 
площ: 1786 кв. м, нива, собственост на Иван 
Илиев Стоилов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.30: 
площ: 2994 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.40: 
площ: 2419 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
собственост на Ягодина Петрова Йончева;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.66: 
площ: 5056 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.78: 
площ: 1164 кв. м, нива, собственост на Спас 
Игнатов Филипов;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.79: 
площ: 90 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.122: 
площ: 1004 кв. м, ливада, собственост на Асен 
Веселинов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.397: 
площ: 757 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.36.883: 
площ: 38 620 кв. м, пасище, собственост на Кмет-
ство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.68.846: 
площ: 3  006 698 кв. м, друг вид дървопроизво-
дителна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.81.858: 
площ: 367 432 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.95.183: 
площ: 34 448 кв. м, за друг поземлен имот за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.96.717: 
площ: 9307 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.100.616: 
площ: 2892 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗХ – Държавно лесни-
чейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.100.637: 
площ: 1940 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.102.819: 
площ: 77 520 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.103.830: 
площ: 99 772 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.4: 
площ: 17 528 кв. м, пасище, собственост на Кмет-
ство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.5: 
площ: 4324 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.7: 
площ: 2558 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.10: 
площ: 11 992 кв. м, друг вид дървопроизводи-
телна гора, собственост на МЗХ – Държавно 
лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.23: 
площ: 121 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Само-
ков – Кметство с. Долни Окол;
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поземлен имот с идентификатор 22469.1000.24: 
площ: 2031 кв. м, гробищен парк, собственост 
на Община Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.26: 
площ: 267 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Самоков – Кметство с. Долни Окол;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.27: 
площ: 1136 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗХ – Държавно лесни-
чейство;

поземлен имот с идентификатор 22469.1000.31: 
площ: 20 427 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

сграда с идентификатор 22469.36.40.1: площ: 
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Ягодина Петрова Йончева.

III. С. Марица, EKATTE 47264, община 
Самоков, одобрени със Заповед № РД-18-12 
от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47264.5.472: 

площ: 111 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.473: 
площ: 243 кв. м, водно течение, река, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.536: 
площ: 78 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47264.1000.907: 
площ: 344 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47264.1000.908: 
площ: 133 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47264.1000.909: 
площ: 9 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47264.3.1: 
зеленчукова градина, собственост на Спас Зла-
танов Динев, площ преди промяната: 71 кв. м, 
площ след промяната: 61 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.3.2: 
зеленчукова градина, собственост на Димитър 
Костов Иванов, площ преди промяната: 824 кв. м, 
площ след промяната: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.3.70: 
друг вид земеделска земя, собственост на Общи-
на Самоков, площ преди промяната: 1388 кв. м, 
площ след промяната: 1302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.3.403: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Самоков, площ преди 
промяната: 596 кв. м, площ след промяната: 
567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.42: 
зеленчукова градина, собственост на Йордан 
Николов Иванов, площ: 94 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.43: 
зеленчукова градина, собственост на Любен Ни-
колов Иванов, площ преди промяната: 55 кв. м, 
площ след промяната: 50 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.91: 
за друг вид застрояване, собственост на Общи-
на Самоков, площ преди промяната: 1473 кв. м, 
площ след промяната: 1435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.97: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Самоков, площ преди промяната: 13 006 кв. м, 
площ след промяната: 12 406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.5.471: 
водно течение, река, собственост на МОСВ, 
площ преди промяната: 3026 кв. м, площ след 
промяната: 2607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.9: 
зеленчукова градина, собственост на Величко Со-
тиров Спасов, площ преди промяната: 286 кв. м, 
площ след промяната: 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.26: 
нива, собственост на Атанас Кръстев Данчулов, 
площ преди промяната: 3232 кв. м, площ след 
промяната: 3224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.28: 
зеленчукова градина, собственост на Петър То-
доров Иванов, площ преди промяната: 128 кв. м, 
площ след промяната: 3 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.30: 
зеленчукова градина, собственост на Община 
гр. Самоков – земи по чл. 19, площ преди про-
мяната: 51 кв. м, площ след промяната: 25 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.51.31: 
друг вид земеделска земя, собственост на Общи-
на Самоков, площ преди промяната: 2786 кв. м, 
площ след промяната: 2351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.1000.17: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Община Самоков, площ преди промяната: 
47 931 кв. м, площ след промяната: 47 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47264.1000.18: 
иглолистна гора, собственост на Община Само-
ков, площ преди промяната: 13 861 кв. м, площ 
след промяната: 13 811 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

955

ЗАПОВЕД № КД-14-16 
от 3 февруари 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-148071-10.12.2020 г. 
и вх. № 09-149644-14.12.2020 г. от СГКК – Плевен, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:
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I. С. Гиген, EKATTE 14876, община Гулянци, 
одобрени със Заповед № РД-18-1142 от 22.05.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, състоящо 
се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14876.282.991: 

площ: 303 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.992: 
площ: 9 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.993: 
площ: 1984 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.994: 
площ: 1050 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.314: 
площ: 820 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община гр. Гу-
лянци – Кметство Гиген;

поземлен имот с идентификатор 14876.57.661: 
площ: 1712 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Гулянци;

поземлен имот с идентификатор 14876.140.563: 
площ: 58 кв. м, пасище, собственост на Община 
гр. Гулянци – Кметство Гиген.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14876.1.251: 
за водностопанско, хидромелиоративно съо-
ръжение, собственост на държавата чрез Ми-
нистерство на земеделието, храните и горите, 
площ преди промяната: 22 458 кв. м, площ след 
промяната: 22 439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.1.831: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, 
площ преди промяната: 1 444 618 кв. м, площ 
след промяната: 1 444 598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.69.11: 
нива, собственост на Мария Иванова Георгиева, 
площ преди промяната: 5541 кв. м, площ след 
промяната: 5526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.69.224: 
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ преди промяната: 3658 кв. м, площ след 
промяната: 3652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.69.261: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 2438 кв. м, площ 
след промяната: 2433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.69.262: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръ-
жение, собственост на държаватa чрез Минис-
терството на земеделието, храните и горите, 
площ преди промяната: 4890 кв. м, площ след 
промяната: 4878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.1: 
нива, собственост на Славка Ташева Христова, 
площ преди промяната: 651 кв. м, площ след 
промяната: 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.2: 
нива, собственост на Димитър Господинов 
Петров, площ преди промяната: 6008 кв. м, 
площ след промяната: 5946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.3: 
нива, собственост на Иван Петков Андреев Ва-
нин, площ преди промяната: 6007 кв. м, площ 
след промяната: 5989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.263: 
за местен път, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
8291 кв. м, площ след промяната: 19 313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.264: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
11 029 кв. м, площ след промяната: 3699 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.265: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 1560 кв. м, площ 
след промяната: 1250 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.267: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 4061 кв. м, площ 
след промяната: 3975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.268: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръ-
жение, собственост на държаватa чрез Минис-
терството на земеделието, храните и горите, 
площ преди промяната: 7190 кв. м, площ след 
промяната: 6971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.269: 
отводнителен канал, собственост на държавата 
чрез Министерство на земеделието, храните и 
горите, площ преди промяната: 5386 кв. м, площ 
след промяната: 5275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.270: 
за водностопанско, хидромелиоративно съо-
ръжение, собственост на държавата чрез Ми-
нистерство на земеделието, храните и горите, 
площ преди промяната: 21 977 кв. м, площ след 
промяната: 21 658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.273: 
ливада, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
3418 кв. м, площ след промяната: 2445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.668: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 4306 кв. м, площ 
след промяната: 4028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.282.898: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – Дър-
жавно лесничейство, площ преди промяната: 
196 323 кв. м, площ след промяната: 195 742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.302: 
отводнителен канал, собственост на държаватa 
чрез Министерството на земеделието, храните и 
горите, площ преди промяната: 434 кв. м, площ 
след промяната: 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.305: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
5847 кв. м, площ след промяната: 3312 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14876.283.306: 
ливада, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
187 кв. м, площ след промяната: 172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.307: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
4004 кв. м, площ след промяната: 3038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.311: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 2267 кв. м, площ 
след промяната: 1347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.283.312: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
407 кв. м, площ след промяната: 366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.400.266: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 8297 кв. м, площ 
след промяната: 8191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.401.1: 
нива, собственост на Пламен Величков Тончев, 
площ преди промяната: 3349 кв. м, площ след 
промяната: 3308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.401.2: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 2999 кв. м, 
площ след промяната: 2989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.57.657: 
за местен път, собственост на Община Гулянци, 
площ преди промяната: 7357 кв. м, площ след 
промяната: 11 645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.57.660: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
7783 кв. м, площ след промяната: 1888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.166.924: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
21863 кв. м, площ след промяната: 20947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.167.909: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
гр. Гулянци – Кметство Гиген, площ преди 
промяната: 8053 кв. м, площ след промяната: 
7798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.290.282: 
за местен път, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
7222 кв. м, площ след промяната: 9166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.290.284: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
19 456 кв. м, площ след промяната: 19 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.290.286: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 6212 кв. м, площ 
след промяната: 6208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.290.297: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
1577 кв. м, площ след промяната: 1316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.290.300: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-

ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
16 005 кв. м, площ след промяната: 15 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.140.557: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
14 318 кв. м, площ след промяната: 15 422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.140.561: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
7272 кв. м, площ след промяната: 6865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.500.564: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
2543 кв. м, площ след промяната: 2306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.950.563: 
пасище, собственост на Община гр. Гулян-
ци – Кметство Гиген, площ преди промяната: 
5718 кв. м, площ след промяната: 5307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14876.960.959: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци – Кметство 
Гиген, площ преди промяната: 16 604 кв. м, площ 
след промяната: 16 497 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 14876.57.208: 

площ: 106 кв. м, пасище, собственост на Община 
гр. Гулянци – Кметство Гиген.

II. С. Искър, EKATTE 14888, община Гу-
лянци, одобрени със Заповед № РД-18-1132 от 
22.05.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14888.16.611: 

площ: 139 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.612: 
площ: 53 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.613: 
площ: 98 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.614: 
площ: 49 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.614: 
площ: 408 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.616: 
площ: 548 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.617: 
площ: 424 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.618: 
площ: 110 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14888.2.72: 
нива, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 3004 кв. м, площ след 
промяната: 2701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.74: 
нива, собственост на Георги Илиев Янков, площ 
преди промяната: 49 390 кв. м, площ след про-
мяната: 48 493 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14888.16.95: 
нива, собственост на Крум Иванов Опрев, 
площ преди промяната: 4200 кв. м, площ след 
промяната: 4168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.117: 
нива, собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, 
и Марин Георгиев Предов, площ преди промяна-
та: 6996 кв. м, площ след промяната: 6888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.121: 
нива, собственост на Богдан Иванов Ангелов, 
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след 
промяната: 4954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.122: 
нива, собственост на Никола Иванов Драголов 
и Цветанка Георгиева Петрова, площ преди 
промяната: 3802 кв. м, площ след промяната: 
3672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.123: 
нива, собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 5621 кв. м, площ след 
промяната: 5566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.124: 
нива, собственост на Петър Тодоров Ванчев, 
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след 
промяната: 4998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.125: 
нива, собственост на Първан Митов Първанов, 
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след 
промяната: 2916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.173: 
нива, собственост на Цветанка Георгиева Петро-
ва, площ преди промяната: 3801 кв. м, площ 
след промяната: 3705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.200: 
нива, собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, 
и Совка Киволова Кушлева, площ преди промяна-
та: 3000 кв. м, площ след промяната: 2902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.201: 
нива, собственост на Пенка Начева Петрова, 
площ преди промяната: 3821 кв. м, площ след 
промяната: 3690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.217: 
нива, собственост на „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, 
и Марин Георгиев Предов, площ преди промяна-
та: 5455 кв. м, площ след промяната: 4691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.224: 
нива, собственост на Община Гулянци, площ 
преди промяната: 260 кв. м, площ след промя-
ната: 253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.308: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 5548 кв. м, площ след промяната: 
5506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.317: 
за местен път, собственост на Община гр. Гу-
лянци, площ преди промяната: 17 684 кв. м, 
площ след промяната: 20 681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.359: 
друг вид земеделска земя, собственост на Об-
щина гр. Гулянци, площ преди промяната: 
27 016 кв. м, площ след промяната: 26 732 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.360: 
друг вид ливада, собственост на Стойчо Колев 
Василев, площ преди промяната: 4001 кв. м, 
площ след промяната: 3752 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.16.610: 
отводнителен канал, собственост на държавата 
чрез Министерство на земеделието, храните и 
горите, площ преди промяната: 1263 кв. м, площ 
след промяната: 1256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.3: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 7126 кв. м, площ след 
промяната: 7060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.56: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 8036 кв. м, площ след 
промяната: 7532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.59: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 8219 кв. м, площ след 
промяната: 7299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.62: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ: 4758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.66: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 8306 кв. м, площ след 
промяната: 8264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.67: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 10 994 кв. м, площ след 
промяната: 7167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.69: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 38 480 кв. м, площ след 
промяната: 38 477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.70: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 107 587 кв. м, площ 
след промяната: 106 484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.91: 
пасище, собственост на Община гр. Гулянци, 
площ преди промяната: 8150 кв. м, площ след 
промяната: 8104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.161: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 2443 кв. м, площ след промяната: 
783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.220: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ пре-
ди промяната: 768 кв. м, площ след промяната: 
724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.222: 
за местен път, собственост на Община гр. Гу-
лянци, площ преди промяната: 9500 кв. м, площ 
след промяната: 16 826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.233: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 1657 кв. м, площ след промяната: 
1202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.234: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 1861 кв. м, площ след промяната: 
1825 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14888.2.237: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 3183 кв. м, площ след промяната: 
3173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.2.613: за 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост на държавата чрез Министерство 
на земеделието, храните и горите, площ преди 
промяната: 12 327 кв. м, площ след промяната: 
12 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14888.25.23: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община гр. Гулянци, площ преди 
промяната: 6711 кв. м, площ след промяната: 
6652 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

956

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 138 
от 12 февруари 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 390 от 
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 15.03.2021 г. от 11 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. 
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, 
общински нежилищен имот, стопанисван от ра-
йон „Подуяне“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 11.03.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 

документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1050

РЕШЕНИЕ № 139 
от 12 февруари 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 390 от 
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.03.2021 г. от 11 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. 
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, 
общински нежилищен имот, стопанисван от ра-
йон „Подуяне“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 17 500 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1750 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 12.03.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1051

РЕШЕНИЕ № 140 
от 12 февруари 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 390 от 
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 16.03.2021 г. от 14 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. 
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, 
общински нежилищен имот, стопанисван от ра-
йон „Подуяне“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 12.03.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1052

РЕШЕНИЕ № 141 
от 12 февруари 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 390 от 
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1.На 15.03.2021 г. от 14 ч. в Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ 
III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул. Иларион 
Макариополски № 11, общински нежилищен имот, 
стопанисван от район „Възраждане“. 

2. Начална тръжна цена – 411 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 100 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 11.03.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 

документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1053

РЕШЕНИЕ № 142 
от 12 февруари 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и 
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търго-
вете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. 
на Столичния общински съвет Надзорният съвет 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На 16.03.2021 г. от 16 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, 
кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Плов-
див, в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар, 
общински нежилищен район, стопанисван от 
район „Илинден“. 

2. Начална тръжна цена – 154 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 400 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 12.03.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1054

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-6 
от 3 февруари 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от 
Правилника за прилагане на Закона за собственост-
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53. – Медицинският университет – София, 
обявява следните конкурси за прием на док-
торанти за учебната 2020/2021 г. по област на 
висше образование, професионално направление 
и докторски програми:

Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше обра-
зование

Ш
и
ф
ъ
р

Професионално 
направление

Докторска програма Форма на 
обучение

редов-
но

задоч-
но

Медицински факултет

4. Природни науки, мате-
матика и информатика

4.1. Физически науки

Биофизика 2

7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Имунология 2

Кардиология 2

Лъчелечение 1

Неврология 4

Нефрология 1

Нуклеарна медицина 1

Сърдечно-съдова хирургия 1

Урология 3

Фармакология (вкл. Фарма-
кокинетика и химиотерапия)

1

Факултет по дентална медицина

7. Здравеопазване и спорт 7.2. Дентална медицина

Терапевтична дентална 
медицина

1

та и ползването на земеделските земи и протокол 
от 20.05.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-81 от 
5.05.2020 г., одобрявам плана на новообразуваните 
имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земе-
делски земи, предоставени за ползване на граж-
дани въз основа на актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ 
за селищно образувание „Брястовете“, землище 
с. Брястовец, община Бургас, област Бургас, който 
е изложен в Център за административни услуги 
(ЦАУ) „Изгрев“ при Община Бургас. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два 
централни ежедневника, в интернет страницата 
на областната администрация – Бургас, в интер-
нет страницата на Община Бургас, както и да 
се обяви на подходящи места с публичен достъп 
в сградите на Община Бургас, ЦАУ „Изгрев“ и 
кметство с. Брястовец. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“. 

Областен управител: 
В. Чолаков

908

ЗАПОВЕД № РД-09-7 
от 3 февруари 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и за-
ключителните разпоредби на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, 

ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските 
земи и протокол от 12.02.2020 г. на комисията по 
чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед 
№ РД-10-17 от 6.02.2020 г., одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 
към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете 
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местност „Сухото дере“, 
землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, 
област Бургас, който е изложен в Център за ад-
министративни услуги (ЦАУ) „Освобождение“ 
при Община Бургас. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два цен-
трални ежедневника, в интернет страницата на 
областната администрация – Бургас, в интернет 
страницата на Община Бургас, както и да се обяви 
на подходящи места с публичен достъп в сградите 
на Община Бургас, ЦАУ „Освобождение“. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“. 

Областен управител: 
В. Чолаков

909
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Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше обра-
зование

Ш
и
ф
ъ
р

Професионално 
направление

Докторска програма Форма на 
обучение

редов-
но

задоч-
но

Фармацевтичен факултет

7. Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация

Токсикология 1

Факултет по обществено здраве

7. Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено здраве

Социална медицина и органи-
зация на здравеопазването и 
фармацията

1 1

Продължителността на докторантурите е: 
за редовни докторанти – 3 години; за задоч-
ни – 4 години. Документи се подават съгласно 
изискванията в Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в МУ – София: 1. заявле-
ние за участие до ръководителя на съответното 
приемащо структурно звено (в случая до декана 
на съответния факултет); 2. европейски формат 
автобиография; 3. нотариално заверено копие 
на диплома за придобита образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ с приложението 
или уверение за успешно положени държавни 
изпити и академична справка; 4. копие на 
трудов договор – за участниците в конкурса 
за задочна докторантура; 5. други документи, 
удостоверяващи интереси и постижения в съот-
ветната научна област. Докторантът има права 
по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съглас-
но чл. 71 от Закона за висшето образование. 
Същият заплаща такса за обучение съгласно 
Закона за висшето образование. Срок за пода-
ване на документи за участие в конкурсите за 
докторантура в медицински университет – Со-
фия – 2 месеца от обнародването на обявата в 
„Държавен вестник“. Документи се подават в 
съответните структурни звена на адрес: Ме-
дицински факултет – 1431 София, ул. Здраве 
№ 2, деканат, ет. 1, стая № 118, сектор „Наука“, 
за справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91 72 787; 
Факултет по дентална медицина – 1431 София, 
ул. Георги Софийски № 1, деканат, етаж 2, за 
справки – г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 
13 21; Фармацевтичен факултет – 1000 София, 
ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая № 211, за 
справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 
34 64; Факултет по обществено здраве – 1527 
София, ул. Бяло море № 8, деканат, за справ-
ки – г-жа Даниела Василева, тел. 02/9432 579.
1032

46. – Институтът по експериментална мор-
фология, патология и антропология с музей 
при БАН – София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност доцент в област 4. 
Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Морфология“ за 
нуждите на секция „Експериментална морфо-
логия“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване 
на документите – 2 месеца от датата на обна-

родването в „Държавен вестник“. Документи 
на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 
№ 209, тел. 02/979 23 11.
1033

4. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на № 651 
по протокол № 25 от 17.12.2020 г. се прекратява 
административното производство по одобряване 
на ПУП – план за регулация на м. Студентски 
град, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 
от 17.06.2010 г. на СОС, в частта относно УПИ 
VIII-1324 – „За КОО“, кв. 104. Решението се пуб-
ликува на интернет страницата на Столичната 
община – Направление „Архитектура и градо-
устройство“ (sofia-agk.com) на основание чл. 129, 
ал. 5 от ЗУТ. Решението за прекратяване може да 
бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел 
IV от АПК в 14-дневен срок от съобщаването. 
Жалбите се подават до Район „Студентски“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
936

16. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 12 по про-
токол № 26 от 14.01.2021 г. на СОС е одобрен проект 
за подробен устройствен план – план за регулация 
(ПР) на УПИ VІІІ-2866 – „за общ. обсл.“, и УПИ 
ІХ-2763 – „за общ. обсл.“, кв. 130б, м. Надежда 1б, 
район „Надежда“, представляващ неразделна част 
от ПУП – план за регулация на м. Надежда 1б, 
одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 
18.07.2013 г. на СОС, район „Надежда“. Проектите 
са изложени в Район „Надежда“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Надежда“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
1007

17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 14 по 
протокол № 26 от 14.01.2021 г. на СОС е одобрен 
ПУП – ИПУР при о.т. 145, м. В.з. Малинова доли-
на – Герена, р-н „Панчарево“; ПРЗ за откриване 
на нова задънена улица от о.т. 145 – о.т. 145а –  
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о.т. 145б – о.т. 145в – о.т. 145г – о.т. 145д – о.т. 1
45е – о.т. 145ж – о.т. 145з – о.т. 145и – о.т. 145й –  
о.т. 145к – о.т. 145л – о.т. 145м – о.т. 145н до 
о.т. 128о, м. В.з. Малинова долина – Герена, р-н 
„Панчарево“, и за урегулиране на ПИ с идентифи-
катори 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 
04234.6909.65, 04234.6909.66 , 04234.6909.67, 
04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 
04234.6908.516 за създаване на нови УПИ І-35 – „за 
жил. стр.“, УПИ ІІ-63, 64 – „за жил. стр.“, УПИ 
ІІІ-65 – „за жил. стр.“, УПИ ІV-66, 67 – „за жил. 
стр.“, от кв. 15а; УПИ ХХХ-5 – „за жил. стр.“, 
от кв. 15; УПИ V-514 – „за жил. стр.“, УПИ 
VІ-515 – „за жил. стр.“, и УПИ VІІ-516 – „за жил. 
стр.“, от кв. 15б, м. В.з. Малинова долина – Ге-
рена; ПРЗ за нови УПИ І-35 – „за жил. стр.“, 
УПИ ІІ-63, 64 – „за жил. стр.“, УПИ ІІІ-65 – „за 
жил. стр.“, УПИ ІV-66, 67 – „за жил. стр.“, от 
кв. 15а, УПИ ХХХ-5 – „за жил. стр.“, от кв. 15, 
УПИ V-514 – „за жил. стр.“, УПИ VІ-515 – „за 
жил. стр.“, и УПИ VІІ-516 – „за жил. стр.“, от 
кв. 15б, м. В.з. Малинова долина – Герена, р-н 
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени 
в Район „Панчарево“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
937

24. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал.  1 от ЗУТ съобщава Решение №  11 по про-
токол № 26 от 14.01.2021 г. на СОС, с което 
се одобрява ПУП за: план за регулация и за-
строяване на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 
по КККР на с. Волуяк, район „Връбница“, за 
образуване на нов УПИ VІ-4 – „за безвредно 
производство, офиси, складове, работилници, 
общежития, автопарк и трафопост“, в кв. 113б, 
м. Волуяк – гарата; изменение на плана за 
улична регулация при о.т. 7б и план за улична 
регулация по о.т. 7б – о.т. 528и (нова) – о.т. 528з 
(нова) – о.т. 528ж (нова) – о.т. 528е (нова) – 
о.т. 528д (нова) – о.т. 528г (нова) – о.т. 528в и 
план-схема по част ВиК в обхвата на разработ-
ката. Решението и одобреният проект на ПУП 
са публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Връбница“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
938

2. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) като част от КПИИ по чл. 150 от 
с.з. за обект: „Кабелна линия средно напрежение 
(СрН) от съществуващ стоманобетонов стълб 
(СБС) на ВЕЛ 20 kV „Аксаково“, намиращ се в 
поземлен имот (ПИ) с идентификатори 00182.9.89 

до ново метално табло – трансформатор тип МТТ 
100 kVА – 20/0,4 kV (с монтаж на ТМ 1х50 kVА) в 
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00182.9.63 по 
КККР на гр. Аксаково, община Аксаково, област 
Варна“. Проектът на изработения ПУП – ПП е 
изложен за разглеждане в техническата служба на 
Община Аксаково, ет. 4, стая № 6. Приемният ден 
на техническата служба е всеки вторник от 9 ч. до 
12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по изработения ПУП – ПП до кмета 
на община Аксаково.
1034

73. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план (ПП) за външно кабелно електро-
захранване НН на обект: „Сграда със смесено 
предназначение – офиси и жилища, лятна кухня 
и навес с барбекю“, в УПИ I-341, кв. 8 по плана 
на с. Селище, община Благоевград, засягащ и 
ограничаващ ползването на имот с идентифика-
тор 66055.90.28 (пасище – общинска собственост) 
по кадастралната карта на с. Селище, община 
Благоевград. Проектът е изложен в стая № 220 
на 2-рия етаж в сградата на Община Благоевград. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград.
1006

1. – Община Божурище на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – парцеларен план, парцеларен 
план и план-схема за външен водопровод до пло-
щадката на ГИС „Калотина“, фаза окончателен 
проект за обект „Междусистемна газова връзка 
България – Сърбия на българска територия“, 
включващ парцеларни планове за трасето на 
газопровода, неговите технологични съоръжения 
и елементите на обслужващата техническа ин-
фраструктура през землището на с. Храбърско на 
територията на община Божурище. Проектната 
документация е изложена за разглеждане в Об-
щина Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
1010

341. – Областният управител на област с 
административен център Варна на основание 
чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, 
т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал 
Разрешение за строеж № 101 от 15.02.2021 г. за 
обект: Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 
110 kV „Сигнал“ от Подстанция „Тръстиково“ 
до Подстанция „Величково“, на територията на 
област Варна: землището на с. Тръстиково, об-
щина Аврен; землището на с. Падина, община 
Девня; землищата на с. Житница, с. Бозвелийско 
и с. Бързица, община Провадия; землището на 
с. Нова шипка, община Долни чифлик; землищата 
на с. Цонево и с. Величково, община Дългопол. 
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разре-
шението за строеж подлежи на обжалване от 
заинтересованите лица пред Административния 
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез областния управител 
на област с административен център Варна.
1039

5. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 473 
от протокол № 19 от 28.01.2021 г. на Общинския 
съвет – Велико Търново, е одобрен проект за 
частично изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация за УПИ І-220 и УПИ 
ІІ-220 – „за търговия и услуги“, от кв. 140 по 
плана на с. Ново село, община Велико Търно-
во – обединяване на двата УПИ в един общ УПИ 
І-220 с конкретно предназначение – „за парк“, от 
кв. 140 по плана и проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване за новообразувания 
УПИ І-220 – „за парк“, като се определят след-
ните градоустройствени показатели: плътност на 
застрояване – макс. 2 %; коефициент на интен-
зивност Кинт. – макс. 0,2; озеленяване – мин. 
80 %, и се предвижда запазване на ценната рас-
тителност. Проектът е придружен от план-схема 
за преместваеми обекти и рекламни съоръжения 
по смисъла на чл. 56, ал. 7 от ЗУТ. Проектът се 
намира в общинската администрация, стая 520. 
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез кмета на община Велико 
Търново пред Административния съд – Велико 
Търново.
1003

1. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изготвен проект за ПУП – ПП (подробен ус-
тройствен план – парцеларен план) – II вариант, 
на трасето за обект: Електрозахранване и водо-
снабдяване на ПИ с идентификатор № 69170.77.3 
по КК на с. Стефан Караджа, община Вълчи 
дол, област Варна. Проектът е изложен в стая 
№ 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. 
Христо Ботев № 1. Проектното трасе преминава 
през имоти: ПИ с идентификатор № 69170.12.59, 
НТП – нива, частна собственост; ПИ с иден-
тификатор № 69170.12.60, НТП – нива, частна 
общинска собственост; ПИ с идентификатор 
№ 69170.77.5, НТП – пасище, мера, публична 
общинска собственост. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени предложения и искания по 
проекта до Община Вълчи дол в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
984

13 .  – Община Габрово на о снование 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 13/28.01.2021 г. на Общинския съвет – Габрово, 
е одобрен подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за обект: „Газоснабдяване 
на Община Габрово“; подобект: „Разпределителен 
газопровод извън границите на урбанизираната 
територия на гр. Габрово“. Ha основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ чрез Община Габрово до Администра-
тивния съд – Габрово.
1035

425. – Община Добричка, област Добрич, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура – ли-
неен обект извън границите на урбанизираните 
територии за обект: „Захранващ водопровод от 
ПИ № 31067.1.31, местен път, през ПИ № 31067.1.30, 
местен път до ПИ № 31067.1.34, друг вид трайно 
насаждение, в землището на с. Златия, община 
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план 
е изложен за разглеждане в сградата на Община 
Добричка, стая № 229. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация в едномесе-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1036

2. – Община Дряново на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за ПУП – ПП за довеж-
дащата инфраструктура – трасе на водопровод, 
необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 
23947.54.46, местност Манга, по КК на гр. Дряно-
во. С проекта на ПУП – ПП е показан пътят на 
проектираното трасе на водопровод, което пре-
минава през поземлени имоти – ПОС, като при-
съединяването към водопроводната мрежа става 
от водопроводен клон ∅457 Ст, намиращ сe в ПИ 
23947.54.120 с НТП – за селскостопански, ведом-
ствен, горски път – ПОС, продължава по същия 
път и стига до ПИ 23947.54.46 по КК. Дължина 
на трасето – 83,70 м, и сервитутна площ, равна 
на диаметъра на водопровода, увеличен с 0,7 м от 
двете страни. Проектът за ПУП – ПП може да се 
разгледа в ОбА – Дряново, и на основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да 
се направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до ОбА.
971

3. – Община Дряново на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за частичен ПУП – ПЗ 
за промяна предназначението на неземеделска 
земя за жилищни нужди за ПИ с идентифика-
тор 12677.107.183, местност Димовица – лъката, 
по КК на с. Царева ливада за изграждане на 
обект: „Жилищно строителство“. С проекта за 
ЧПУП – ПЗ имотът ще се отреди „за жилищно 
строителство“ и ще се обособи устройствена зона 
Жм (жилищна устройствена зона с преобладаващо 
основно застрояване с малка височина до 10 м) по 
ограничителни линии, със следните показатели за 
интензивност и плътност на застрояване: плътност 
на застрояване – макс. до 60 %, коефициент на 
интензивност: до 1,2, озеленена площ: мин. 40 %. 
Проектът за ЧПУП – ПЗ може да се разгледа в 
ОбА – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да 
се направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до ОбА.
972

143. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – за регулация (ПУП – ПР), 
като отпада нереализираната улица от о.т. 45 до 
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о.т. 58, разделяща кв. 14 и 21, предвижда се нова 
улица по границата на поземлени имоти 191 и 
193 и образуване на нови урегулирани поземле-
ни имоти, отредени за обществено обслужване 
и жилищно строителство по ПУП на с. Хухла, 
ЕКАТТЕ 77520, община Ивайловград. Проектът е 
изложен за разглеждане в стая № 304 в сградата 
на общинската администрация и е публикуван 
на интернет страницата на Община Ивайловград. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация – Ивайловград.
935

19. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
отклонение от вече изграден газопровод с възло-
жител „Ситигаз България“ – ЕАД, преминаващ 
през следните ПИ с идентификатори: 40292.100.10 
с НТП – „за местен път“ – публична общинска 
собственост; 40292.115.28 с НТП – „пасище“ – об-
щинска частна собственост; 40292.116.17 – „нивa“, 
частна собственост, и 40292.116.21 с НТП – „друг 
вид земеделска земя“ – общинска частна собстве-
ност, всички в землище Крън, община Казанлък, 
с дължина на трасето 344 м. В едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да разгледат проекта в 
стая № 18 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1004

23. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
разпределителен газопровод с възложител „Сити-
газ България“ – ЕАД, за захранване на поземлени 
имоти 35167.107.11 и 35167.37.751, преминаващ през 
ПИ 35167.119.310 с НТП – „за път от републикан-
ската пътна мрежа“, всички в землище Казанлък, 
с дължина на трасето 43,18 м. В едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да разгледат проекта в 
стая № 18 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1005

1. – Община гр. Кочериново, област Кюс-
тендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава на заинтересованите страни, че с 
Решение № 49 от протокол № 6 от 2.06.2020 г. 
на ОбС – Кочериново, е одобрен ПУП – ПР на 
УПИ І, кв. 10 по плана на гр. Кочериново и 
ПУП – ПУР на ул. Иван Вазов с о.т. 138 – 134 
и част от ул. Никола Вапцаров с о.т. 138 – 139, 
о.т. 135 – 146а в кв. 39, изменение на УПИ І, 
кв. 10 по плана на гр. Кочериново, отреден за 
„ОБК на БКП и ОбНС, ритуален дом и хотел“, 
както следва: обособява се нов УПИ І-1272, 1424, 
кв. 10 с предназначение „За административна 
сграда, площад, парк, жилищна сграда и КОО“ 
с площ 5346 кв. м; обособява се нов УПИ ІІІ-599 
с предназначение „За обществено обслужване“ и 
площ 345 кв. м и транспортен достъп от паркинг 
към ул. Иван Вазов с о.т. 138 – 134; обособява се 
нов УПИ ІV за ТП – за съществуващия трафо-

пост; изменя се уличната регулация на ул. Иван 
Вазов с о.т. 138 – 134 по съществуващия на място 
профил на улицата, като се обособява паркинг 
от имоти № 1424 и 599; изменя се уличната ре-
гулация на ул. Никола Вапцаров с о.т. 138 – 139 
по съществуващия на място профил към кв. 10 
и приобщаване на имот пл. № 1423 – автобусна 
спирка. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Кочериново до Административния 
съд – Кюстендил.
983

2. – Община Крумовград на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 12 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 
от ЗУТ, че е изработен проект на подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект: „Водоснабдяване на махалите Бозовци, 
Овчица, Бащино, Нова махала, Беловлас, Извън 
регулация, с. Чал, община Крумовград“. Проектът 
на ПУП – ПП засяга следните поземлени имо-
ти: поземлен имот с идентификатор 80145.1.9 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.1.11 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.1.18 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
ниви (орна земя), стопанисван от общината; 
поземлен имот с идентификатор 80145.1.20 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
ниви (орна земя), стопанисван от общината; 
поземлен имот с идентификатор 80145.1.834 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пътища I клас, държавна публична собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.11.49 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, стопанисван от общината; позем-
лен имот с идентификатор 80145.11.50 по КККР 
на землището на с. Чал, представляващ паси-
ща, мери, стопанисван от общината; поземлен 
имот с идентификатор 80145.11.55 по КККР на 
землището на с. Чал, представляващ пасища, 
мери, стопанисван от общината; поземлен имот 
с идентификатор 80145.13.68 по КККР на земли-
щето на с. Чал, представляващ пасища, мери, 
стопанисван от общината; поземлен имот с иден-
тификатор 80145.13.266 по КККР на землището на 
с. Чал, представляващ пасища, мери, публична 
общинска собственост; поземлен имот с иденти-
фикатор 80145.13.941 по КККР на землището на 
с. Чал, представляващ изоставени територии за 
трайни насаждения, стопанисван от общината; 
поземлен имот с идентификатор 80145.16.36 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
други територии на транспорта, частна общинска 
собственост; поземлен имот с идентификатор 
80145.18.57 по КККР на землището на с. Чал, 
представляващ изоставени територии за трайни 
насаждения, стопанисван от общината; поземлен 
имот с идентификатор 80145.18.58 по КККР на 
землището на с. Чал, представляващ пасища, мери, 
публична общинска собственост; поземлен имот с 
идентификатор 80145.18.59 по КККР на землището 
на с. Чал, представляващ изоставени територии 
за трайни насаждения, стопанисван от общината; 
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поземлен имот с идентификатор 80145.18.64 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
полски пътища, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.69 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
полски пътища, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.70 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
полски пътища, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.72 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
други жилищни терени, частна общинска собстве-
ност; поземлен имот с идентификатор 80145.18.58 
по КККР на землището на с. Чал, представля-
ващ пасища, мери, стопанисван от общината; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.834 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пътища I клас, държавна публична собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.974 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.18.974 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, публична общинска собственост; 
поземлен имот с идентификатор 80145.19.17 по 
КККР на землището на с. Чал, представляващ 
пасища, мери, стопанисван от общината; позем-
лен имот с идентификатор 80145.19.18 по КККР 
на землището на с. Чал, представляващ пасища, 
мери, стопанисван от общината; поземлен имот 
с идентификатор 80145.19.22 по КККР на земли-
щето на с. Чал, представляващ местни пътища, 
частна общинска собственост; поземлен имот с 
идентификатор 80145.19.25 по КККР на земли-
щето на с. Чал, представляващ полски пътища, 
публична общинска собственост, поземлен имот 
с идентификатор 80145.19.53 по КККР на земли-
щето на с. Чал, представляващ пясъци, частна 
общинска собственост; поземлен имот с иденти-
фикатор 80145.19.695 по КККР на землището на 
с. Чал, представляващ пасища, мери, публична 
общинска собственост; поземлен имот с иденти-
фикатор 80145.19.834 по КККР на землището на 
с. Чал, представляващ пътища I клас, държавна 
публична собственост; поземлен имот с иден-
тификатор 80145.888.99 по КККР на землището 
на с. Чал, представляващ терени на обществени 
сгради и центрове, съсобственост. Проектът за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
е изложен в сградата на Община Крумовград, 
пл. България № 16, ет. 2, стая 6, и може да бъде 
разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Крумовград, пл. 
България № 5.
1026

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че 
е изработен и внесен за одобрение проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за трасе на оптично ка-
белно захранване на „Тимбарк България“ – ООД, 
с. Казачево, община Ловеч – западно от разкло-
на на републикански път II-35, с възложител 

„БТК“ – ЕАД. В едномесечен срок от обнарод-
ването на съобщението в „Държавен вестник“ на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план – парцеларен план до кмета 
на община Ловеч. Проектът е на разположение 
за разглеждане и справки от заинтересуваните 
лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.
1049

6. – Община Мездра на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ, предложение второ, съобщава, че с 
Решение № 247 от протокол № 17 от 28.01.2021 г. 
на Общинския съвет – Мездра, е одобрен подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване за „Кариера за добив на подземни богат-
ства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните 
богатства – скалнооблицовъчни материали – ва-
ровици“ в обхвата на находище „Енджи – юг“, 
участък „Запад“, разположено в землището на 
с. Горна Кремена, за промяна предназначени-
ето на следните земеделски имоти в обхвата 
на концесионната площ: ПИ с идентификатори 
№ 16256.19.113, № 16256.17.128, № 16256.16.20, 
№ 16256.16.92, № 16256.19.206, № 16256.16.266, 
№ 16256.19.207, № 16256.19.81, № 16256.16.21, 
№ 16256.19.80, № 16256.19.98, № 16256.17.108, 
№ 16256.17.109, № 16256.19.143, № 16256.19.92 и 
№ 16256.19.85.
1038

9. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 7 от 
27.01.2021 г., взето с протокол № 1, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия 1 kV от съществуващо електромерно 
табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 
14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово, до 
ново електромерно табло за захранване на ПИ с 
идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище 
с. Сарая, община Пазарджик. Трасето започва от 
сектор „разпределително поле“ в съществуващо 
електромерно табло (монтирано пред ПИ с иден-
тификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Ге-
леменово), присъединено от извод „А“ на БКТП 
„АМ Тракия 2“, пресича ПИ с идентификатор 
14619.153.685, НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, насочва се на североизток, като 
пресича землищната граница между с. Гелемено-
во и с. Сарая и ПИ с идентификатор 65437.54.32, 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, продължава в същата посока, като навлиза 
и се установява в ПИ с идентификатор 65437.55.50, 
НТП – „за местен път“, след което чупи на се-
вер до достигането на ново електромерно табло, 
предвидено за монтаж на имотната граница на 
ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, зем-
лище с. Сарая, който следва да бъде захранен, 
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути 
и регистъра на засегнатите имоти. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, 
пред Административния съд – Пазарджик, в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
985

10. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 6 от 
27.01.2021 г., взето с протокол № 1, е одобрен 
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ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор“ 
до ново електромерно табло за захранване на 
ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, 
землище с. Пищигово, община Пазарджик. Тра-
сето започва от ТНН на ТП „Стопански двор“, 
разположен в ПИ с идентификатор 56561.280.121, 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, насочва се на север, като се установява в 
ПИ 56561.280.121. След около 72 м трасето чупи 
на запад и се установява в ПИ с идентификатор 
56561.176.71, НТП – „за местен път“, до достигането 
на ново електромерно табло, предвидено за мон-
таж на имотната граница на ПИ с идентификатор 
56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, 
община Пазарджик, който следва да бъде захранен, 
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути 
и регистъра на засегнатите имоти. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
974

11. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 5 от 
27.01.2021 г., взето с протокол № 1, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия 1 kV от съществуващо електромерно табло 
до ново електромерно табло за захранване на 
ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, 
землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Тра-
сето започва от сектор „разпределително поле“ 
в съществуващо електромерно табло (монтирано 
пред ПИ с идентификатор 55155.23.8), присъедине-
но от извод „Б“ на БКТП „Арион“, насочва се на 
изток, като се разполага в ПИ с идентификатор 
55155.23.136, НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, до достигането на ново електро-
мерно табло, предвидено за монтаж на имотната 
граница на ПИ с идентификатор 55155.23.13, 
м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик, който 
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното 
с червено трасе, сервитути и регистъра на засег-
натите имоти. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Пазарджик, пред Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
975

12. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 4 от 
27.01.2021 г., взето с протокол № 1, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен 
електропровод за захранване на ПИ с идентифи-
катор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, 
м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, община 
Пазарджик. Трасето започва от електромерно 
табло, намиращо се на границата на имот с иден-
тификатор 55155.9.323, НТП – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, продължава на север и 
се установява в ПИ с идентификатор 55155.9.326, 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, като последователно сменя посоката си на 
изток, север, северозапад и отново на север, без 
да засяга други имоти, след което се разклонява 
вляво и вдясно до достигането на ПИ с идентифи-
катор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, 
м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, община 

Пазарджик, които следва да бъдат захранени, 
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути 
и регистъра на засегнатите имоти. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
986

6. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 38 
от 26.01.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е 
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Вто-
ростепенна водопроводна мрежа РЕ-HD∅90 за 
захранване на УПИ 29.11, 29.2 – производствено-
складови и ООД, по КК на с. Скутаре, местност 
Йотов герен, община „Марица“, област Пловдив 
(ПИ с ИД 66915.29.2, 66915.29.12, 66915.29.13, 
66915.29.14, 66915.29.15 и 66915.29.16) (след изме-
нение на ПУП – ПРЗ, представляващо ПИ с 
идентификатори 66915.29.17, 66915.29.18, 66915.29.19, 
66915.29.20, 66915.29.21, 66915.29.22, 66915.29.23, 
66915.29.24, 66915.29.25, 66915.29.26, 66915.29.27, 
66915.29.28, 66915.29.29, 66915.29.30, 66915.29.31, 
66915.29.32, 66915.29.33, 66915.29.34, 66915.29.35, 
66915.29.36 – производствени, складови, общест-
венообслужващи дейности и бензиностанция, по 
КК на с. Скутаре, местност Йотов герен, община 
„Марица“, област Пловдив), по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община „Марица“ до Административния 
съд – Пловдив.
989

1. – Община гр. Попово, област Търговище, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план и план-схема за обект 
„Изграждане на подземна инфраструктура, пред-
назначена за разполагане на електронна съоб-
щителна мрежа на „БТК“ – ЕАД, и изтегляне 
на нов оптичен кабел в нея от технологична 
сграда ТС6161, гр. Стражица, община Стражица, 
област Велико Търново, до технологична сгра-
да ТС608, гр. Попово, община Попово, област 
Търговище (само на територията на община 
Попово)“. Проектната документация е изложена 
за разглеждане в стая № 305, ет. 3 в сградата на 
Община Попово. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
934

2. – Община Раковски на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 55, 
взето с протокол № 5 от 31.01.2020 г. на Общин-
ския съвет – Раковски, е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план на техническата инфра-
структура извън населените места за „Пътна връз-
ка – местен път между кв. Генерал Николаево и 
кв. Секирово на гр. Раковски“, преминаващ през 
поземлени имоти: 44.32 – нива – частна собстве-
ност; 44.34 – друг вид терен със селищен харак-
тер – частна собственост; 44.35 – нива – частна 
собственост; 44.651 – водностоп. хидромелиора-
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тивно съоръжение – собственост на МЗХ – ХМС; 
44.652 – полски път – публична общинска соб-
ственост; 144.70 – полски път – публична общин-
ска собственост; 144.152 – пасище, мера – частна 
собственост; 144.153 – пасище, мера – частна соб-
ственост; 144.161 – полски път – публична общин-
ска собственост; 144.653 – канали – публична об-
щинска собственост; 147.576 – канали – публична 
общинска собственост; 147.650 – канали – пуб-
лична общинска собственост; 147.654 – полски 
път – публична общинска собственост, в земли-
щето на гр. Раковски. Обхват: поземлени имоти: 
44.32 – нива – частна собственост; 44.34 – друг 
вид терен със селищен характер – частна соб-
ственост; 44.35 – нива – частна собственост; 
44.651 – водностоп. хидромелиоративно съоръже-
ние – собственост на МЗХ – ХМС; 44.652 – пол-
ски път – публична общинска собственост; 
144.70 – полски път – публична общинска соб-
ственост; 144.152 – пасище, мера – частна соб-
ственост; 144.153 – пасище, мера – частна соб-
ственост; 144.161 – полски път – публична общин-
ска собственост; 144.653 – канали – публична об-
щинска собственост; 147.576 – канали – публична 
общинска собственост; 147.650 – канали – пуб-
лична общинска собственост; 147.654 – полски 
път – публична общинска собственост, в земли-
щето на гр. Раковски. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“ заинте-
ресованите лица могат да направят писмени 
възражения по проекта до общинската админи-
страция – гр. Раковски.
1022

1. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. 
захранване на „Еднофамилна жилищна сграда 
с гараж“ в УПИ IV-013131 – жил. застрояване, 
местност Тировете, с. Куртово Конаре, община 
Стамболийски“ (ПИ 40717.13.291 по КК). Заин-
тересуваните лица могат да се запознаят със 
съдържанието на проекта в отдел УТ в Община 
Стамболийски и при несъгласие на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването на съобщението в „Дър-
жавен вестник“.
1037

2. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за обект: „Външно ел. захранване на „Приемник 
на ел. енергия – водна помпа“, в УПИ XVI-101, 
кв. 149 по плана на гр. Стамболийски за частта 
от трасето, попадаща в ПИ 51980.53.331 по КК на 
гр. Стамболийски. Заинтересуваните лица могат 
да се запознаят със съдържанието на проекта в 
отдел УТ в Община Стамболийски и при несъг-
ласие на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“.
1042

178 . – Общинската сл ужба по земеде -
лие – гр. Хаджидимово, област Благоевград, 
на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 27а, 
ал. 3 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците 
(наследниците), имащи право на обезщетение, че 
ще бъде извършен въвод във владение съгласно 
изработения и обявен план за обезщетяване. 
Графикът за въвод във владение е изготвен по 
дати, землища, местности и ведно с обявлението 
в „Държавен вестник“ са изложени на информа-
ционното табло на ОСЗ – гр. Хаджидимово, и в 
кметствата от общината.
932

3. – Община Шумен, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в 
Община Шумен, стая 340, е изложен проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват 
УПИ VІ-164, УПИ VІІ-107 и УПИ VІІІ-165 от 
кв. 29 по плана на с. Васил Друмев. Обединяват 
се кв. 6 и кв. 29 в нов кв. 6, като се преномерират 
УПИ от бившия кв. 29. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ възраженията по проекта могат да 
се правят в едномесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“.
951

4. – Община Шумен, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в 
Община Шумен, стая 340, е изложен проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за 
части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 
по плана на гр. Шумен, който се процедира във 
връзка с реализиране на предстояща инвестици-
онна инициатива на Община Шумен, свързана 
с изграждане на част от ул. Асен Златаров от 
осова точка 9431 до осова точка 9984 в кв. 643 
по плана на гр. Шумен. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ възраженията по проекта могат да 
се правят в едномесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“.
952

СЪДИЛИЩА

Административният съд – София област, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от Административнопроцесуалния кодекс съоб-
щава, че по жалба на „Ловно-рибарско сдружение 
Мадан“, представлявано от Светослав Чавдаров, 
с адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 5, срещу 
Заповед № РД-48-64 от 10.09.2020 г. на министъра 
на земеделието, храните и горите е образувано 
адм. дело № 1296/2020 г., насрочено в открито 
съдебно заседание на 14.04.2021 г. от 10 ч.
1082

Плевенският окръжен съд призовава в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ ответника Антонис Гианис (Джанис) 
Матю да се яви в канцеларията на Плевенския 
окръжен съд, за да получи препис от и.м. и при-
ложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК по 
гр.д. № 654/2020 г. по описа на ПОС, заведено от 
„Юробанк България“ – АД, по предявени искове 
по чл. 430 – 432 ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, 
чл. 228 ТЗ и чл. 86 ЗЗД. В случай че не се яви, 
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за да получи съдебните книжа в указания срок, 
съдът ще му назначи особен представител на 
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1086

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава 
Манфред Шюрман, гражданин на Германия, да се 
яви в съда в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда 
за получаване на препис от исковата молба и 
доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК по 
гр. д. № 249/2021 г. по описа на РРС на основание 
чл. 48, ал. 1 от ГПК, заведено от Миглена Цанкова 
Шюрман за развод по чл. 49 от СК. Ответникът 
да посочи съдебен адрес, в противен случай ще 
му бъде назначен особен представител.
1063

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76, 
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано 
гр. дело № 2045/2020 г. по описа на съда по пре-
дявено на 18.08.2020 г. мотивирано искане на 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, 
БУЛСТАТ 129010997, със съдебен адрес Бургас, 
ул. Филип Кутев № 26А, и с Решение № 1469 от 
17.08.2020 г. на КПКОНПИ е предявил против 
ответниците Радостин Дончев Щуров и „Нату-
ра-2010“ – ЕООД, искове за отнемане в полза 
на държавата на 749 628,53 лв., за което не са 
установени законни източници на средства, както 
следва:

От Радостин Дончев Щуров на основание чл. 142, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска 350 250 лв.:

Равностойността на 25 дружествени дяла в раз-
мер 250 лв. от капитала на „Натура 2010“ – ЕООД, 
ЕИК 201122984.

Поземлен имот с идентификатор № 10094.501.188 
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на с. Варвара, област Бургас, с площ 
1385 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 м), номер по предхо-
ден план: квартал: 16, парцел: четвърти, при 
съседи: 10094.501.190, 10094.501.189, 10094.32.11, 
10094.501.306, 10094.501.187,  ведно с изградените 
самостоятелни обекти в поземления имот, а 
именно:

Самостоятелен обект с идентификатор  
№ 10094.501.188.1.1 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на с. Варвара, област Бургас, 
със застроена площ: няма данни, с предназначе-
ние: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 
1, адрес: с. Варвара, п.к. 8278, ул. 10 № 21, ет. 1.

Самостоятелен обект с идентификатор  
№ 10094.501.188.1.2 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на с. Варвара, област Бургас, 
със застроена площ: няма данни, с предназначе-
ние: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 
1, адрес: с. Варвара, п.к. 8278, ул. 10 № 21, ет. 2.

Самостоятелен обект с идентификатор  
№ 10094.501.188.1.3 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на с. Варвара, област Бургас, 
със застроена площ: няма данни, с предназначе-
ние: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 
1, адрес: с. Варвара, п.к. 8278, ул. 10 № 21, ет. 3.

Самостоятелен обект с идентификатор  
№ 10094.501.188.1.5 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на с. Варвара, област Бургас, 
със застроена площ: няма данни, с предназначе-
ние: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 
1, адрес: с. Варвара, п.к. 8278, ул. 10 № 21; ет. 0.

Изброените апартаменти попадат в сграда с 
идентификатор № 10094.501.188.1, със застроена 
площ 150 кв. м, с предназначение: хотел, брой ета-
жи: 4, адрес: с. Варвара, п.к. 8278, ул. 10 № 21, сгра-
дата е построена в поземлен имот № 10094.501.188, 
а съгласно документ за собственост представлява 
дворно място с площ 1380 кв. м, намиращо се в 
с. Варвара, област Бургас, предстваляващо УПИ 
четвърто римско в квадрат шестнадесети по 
плана на с. Варвара, при граници: север – улица, 
изток – край на регулацията, юг – УПИ – осмо 
римско, запад – УПИ – трето римско, ведно с 
изградената в груб вид масивна четириетажна 
жилищна сграда, застроена в северната част на 
гореописания имот с РЗП 1445,08 кв. м.

Пазарна стойност към настоящия момент за 
УПИ ведно с хотела в размер 350 000 лв.

От Радостин Дончев Щуров на основание чл. 151 
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска 387 378,53 лв.:

Сумата в размер 43 640 долара с левова рав-
ностойност в размер 73 465,76 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на следните недвижими имоти: I. Самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 008787.501.372.2.6 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на Ахтопол, община Царево, област Бургас, с 
адрес на имота: Ахтопол, п.к. 8280, ул. Кирил и 
Методий № 14, ет. 2, ап. 2, който самостоятелен 
обект се намира в сграда № 2, разположена в 
поземлен имот с идентификатор № 00878.501.372, 
с предназначение на самостоятелния обект: жи-
лище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 
130,53 кв.м и 35,12 кв. м общи части, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: същия етаж; 
няма, под обекта: 09878.501.372.2.1, над обекта: 
00878.501.372.2.4, 00878.501.372.2.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 09878.501.372.2.3 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община 
Царево, с адрес на имота: Ахтопол, п.к. 8280, ул. 
Кирил и Методий № 14, ет. 3, който самостояте-
лен обект се намира в сграда № 2, разположена в 
поземлен имот с идентификатор № 00878.501.372, 
с предназначение на самостоятелния обект: за 
склад, брой нива на обекта: 1, с площ 31,01 кв. м, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: 
на същия етаж: 00878.501.372.2.4, под обекта: 
00878.501.372.2.2, над обекта: няма.

Самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 09878.501.372.2.6 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община 
Царево, с адрес на имота: Ахтопол, п.к. 8280, ул. 
Кирил и Методий № 14, ет. 0, който самостояте-
лен обект се намира в сграда № 2, разположена в 
поземлен имот с идентификатор № 00878.501.372, 
с предназначение на самостоятелния обект: за 
склад, брой нива на обекта: 1, с площ 12,28 кв. м, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: 
на същия етаж: 00878.501.372.2.7, 00878.501.372.8, 
00878.501.372.5, под обекта: няма, над обекта: 
00878.501.372.2.1.
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Самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 09878.501.372.2.8 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Ахтопол, община 
Царево, с адрес на имота: Ахтопол, п.к. 8280, ул. 
Кирил и Методий № 14, ет. 0, който самостояте-
лен обект се намира в сграда № 2, разположена в 
поземлен имот с идентификатор № 00878.501.372, с 
предназначение на самостоятелния обект: гараж в 
сграда, брой нива на обекта: 1, с площ 25,43 кв. м, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: 
на същия етаж: 00878.501.372.2.7, 00878.501.372.6, 
под обекта: няма, над обекта: 00878.501.372.2.1.

Сумата в размер 1379,72 долара с левова равно-
стойност в размер 2457,46 лв., представляваща из-
вършени вноски на каса от проверяваното лице по 
банкова сметка с IBAN: BG56UNCR70002522174826 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радостин 
Дончев Щуров.

Сумата в размер 32,56 долара с левова равно-
стойност в размер 54,81 лв., представляваща изпла-
тени лихви върху суми с неустановен източник по 
банкова сметка с IBAN: BG56UNCR70002522174826 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Радостин 
Дончев Щуров.

Сумата в размер 25 137,24 долара с левова 
равностойност в размер 38 223,80 лв., предста-
вляваща извършени вноски на каса от про-
веряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG06STSA93000017613630 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 27 180,46 лв., представлява-
ща направени погасителни вноски по банкова 
сметка с IBAN: BG82FINV915010BGN0RHSR в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 182,08 долара с левова рав-
ностойност 266,79 лв., представляваща извършени 
вноски на каса от проверяваното лице по бан-
кова сметка с IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1500 долара с левова рав-
ностойност 2034 лв., представляваща извършени 
вноски на каса от проверяваното лице по бан-
кова сметка с IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 4100 долара с левова рав-
ностойност 6329 лв., представляваща извършени 
вноски на каса от проверяваното лице по бан-
кова сметка c IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 5292 долара с левова равно-
стойност 7885 лв., представляваща трансферирана 
сума от сметка на проверяваното лице по бан-
кова сметка с IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 3500 долара с левова рав-
ностойност 5084 лв., представляваща извършени 
вноски на каса от проверяваното лице по бан-
кова сметка с IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 3292,44 долара с левова равно-
стойност 4504,79 лв., представляваща извършени 
вноски на каса от проверяваното лице по бан-
кова сметка с IBAN: BG23FINV91501004208314 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 202,25 долара, или 350 лв., 
представляваща извършени вноски на каса от 
проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза 
на държавата на основание чл. 151 във връзка с 

чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй 
като не е установен законен източник на средства 
за придобиването є.

Сумата в размер 3900 долара с левова рав-
ностойност 6846 лв., представляваща извър-
шени вноски на каса и постъпил превод от 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG23FINV91501004208314 в „ПИБ“ – АД, с титуляр 
Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 990 долара с левова равно-
стойност в размер 1782 лв., представляваща извър-
шени вноски на каса от проверяваното лице по 
банкова сметка с IBAN: BG22FINV91502016418755 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 212,70 долара с левова 
равно стойност в размер 391,37 лв., предста-
вляваща изплатени лихви върху суми с неус-
тановен източник по банкова сметка с IBAN: 
BG22FINV91502016418755 в „ПИБ“ – АД, с титуляр 
Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 4500 евро с левова равностой-
ност в размер 8801,24 лв., представляваща извър-
шени вноски на каса от проверяваното лице по 
банкова сметка с IBAN: BG22FINV91501003764169 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1000 евро с левова равно-
стойност в размер 1955,83 лв., представляваща 
трансферирани средства от сметка на про-
веряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG22FINV91501003764169 в „ПИБ“ – АД, с титуляр 
Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1000 евро, или 1955,83 лв., 
представляваща извършена вноска на каса от 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG22FINV91501003764169 в „ПИБ“ – АД, с титуляр 
Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 4667,83 евро с левова рав-
ностойност в размер 9129,48 лв., представля-
ваща трансферирани суми от сметка на про-
веряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG22FINV91501003764169 в „ПИБ“ – АД, с титуляр 
Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 3800 евро с левова равностой-
ност в размер 7432,15 лв., представляваща извър-
шени вноски на каса от проверяваното лице по 
банкова сметка с IBAN: BG22FINV91501003764169 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 2000 евро с левова равностой-
ност в размер 3911,66 лв., представляваща трансфе-
рирана сума от сметка на проверяваното лице по  
банкова сметка с IBAN: BG22FINV91501003764169 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 72,90 евро с левова равно-
стойност в размер 142,58 лв., представляваща по-
лучени средства от трето лице по банкова сметка 
с IBAN: BG22FINV91501003764169 в „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 20 евро с левова равностой-
ност в размер 39,12 лв., представляваща получе-
ни средства от трето лице по банкова сметка с 
IBAN: BG22FINV91501003764169 в „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 300 евро с левова равностой-
ност в размер 586,75 лв., представляваща извър-
шени вноски на каса от проверяваното лице по 
банкова сметка с IBAN: BG22FINV91501003764169 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.
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Сумата в размер 33 875,89 лв., представляваща 
погасителни вноски по банкова сметка с IBAN: 
BG56FINV915010BGN0SYUI в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 4000 евро с левова равнос-
тойност в размер 7823,32 лв., представляваща 
извършени вноски на каса по банкова сметка с 
IBAN: BG34FINV91502016194275 в „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 16 000 евро с левова рав-
ностойност в размер 31 293,28 лв., предста-
вляваща трансферирани суми от сметки на 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG34FINV91502016194275 в „ПИБ“ – АД, с ти-
туляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 287,55 евро с левова рав-
ностойност в размер 562,40 лв., представля-
ваща изплатени лихви върху суми с неуста-
новен източник по банкова сметка с IBAN: 
BG34FINV91502016194275 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1840,44 лв., представля-
ваща трансферирани суми от сметка на про-
веряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG93FINV91501014735337 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1191,21 лв., представля-
ваща извършени вноски на каса от прове-
ряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG93FINV91501014735337 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 2732,77 лв., представля-
ваща извършени вноски на каса от прове-
ряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG93FINV91501014735337 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 140,58 лв., представля-
ваща извършени вноски на каса от прове-
ряваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG93FINV91501014735337 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 7873,33 евро с левова 
равностойност в размер 15 399,36 лв., предста-
вляваща вноски на каса по банкова сметка с 
IBAN: BG07FINV91502004420319 в „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 4202,06 евро с левова 
равностойност в размер 8218,52 лв., предста-
вляваща изплатени лихви върху суми с неус-
тановен източник по банкова сметка с IBAN: 
BG07FINV91502004420319 в „ПИБ“ – АД, с 
титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 5332,20 евро с левова 
равностойност в размер 10 428,88 лв., пред-
ставляваща трансферирана сума от сметка на 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG47FINV91502015409699 в „ПИБ“ – АД, с ти-
туляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 1409,55 евро с левова рав-
ностойност в размер 2756,85 лв., представляваща 
извършена вноска на каса и трансферирана сума 
от сметка на проверяваното лице по банкова 
сметка с IBAN: BG11FINV91502015852279 в 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 6000 евро с левова рав-
ностойност в размер 11 734,98 лв., предста-
вляваща трансферирани суми от сметки от 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG32FINV91502015927367 в „ПИБ“ – АД, с ти-
туляр Радостин Дончев Щуров.

Сумата в размер 29 000 долара с левова 
равностойност в размер 51 027,63 лв., предста-
вляваща трансферирани суми от сметки от 
проверяваното лице по банкова сметка с IBAN: 
BG93FINV91502016526408 в „ПИБ“ – АД, с ти-
туляр Радостин Дончев Щуров.

От „Натура 2010“ – ЕООД, с ЕИК 201122984, 
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
12 000 лв.:

моторна лодка с наименование „Никол“ и с 
№ Ах-282, технически данни: дължина: 5,40 м, 
широчина: 2,05 м, корпус: стъклопласт, двигате-
ли: „Хонда“ – извънбордови № BEABJ-1028368 и 
№ BEABJ-1028347, с мощности по 20 к.с., гориво: 
бензин, регистрирана на пристанище Поморие 
с № Пм 473.

Пазарна стойност към настоящия момент в 
размер 12 000 лв. (с двигатели).

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 26.03.2021 г. от 10,30 ч. В 
двумесечен срок от обнародване в „Държавен 
вестник“ на настоящото обявление третите 
заинтересовани лица, които претендират само-
стоятелни права върху имуществото, предмет на 
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят 
в делото, като предявят съответния иск пред 
Бургаския окръжен съд по настоящото дело.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Славянски културен център“ – Варна, на ос-
нование чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от 
1.02.2021 г. свиква общо събрание на 2.04.2021 г. 
в 9 ч. в Народно читалище „Просвета“, Варна, 
ул. Народни будители № 1 – конферентна зала, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на сдружението; 2. промени в устава на сдру-
жението; 3. промени в състава на управител-
ния и контролния съвет; 4. разни. При липса 
на кворум общото събрание ще се проведе в 
10 ч. същия ден, на същото място и при същия 
дневен ред.
1041

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900


