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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Пенчо Сто
янов Пенчев като народен представител от
4. изборен район – Великотърновски.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8408

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическа
политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по икономическа политика
и туризъм се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Галя
Симеонова Георгиева, Даниела Владимиро
ва Савеклиева, Делян Александров Добрев,
Димитър Бойчев Петров, Катя Николаева
Попова, Пламен Веселинов Йорданов, Теодора
Радкова Георгиева, Петър Георгиев Кънев,

Корнелия Петрова Нинова, Жельо Иванов
Бойчев, Йордан Кирилов Цонев, Ферихан
Илиязова Ахмедова, Делян Славчев Пеевски,
Мартин Димитров Димитров, Румен Димитров
Христов, Борис Янков Ячев, Полина Кръсте
ва Карастоянова, Чавдар Славчев Пейчев,
Любомир Владимиров Владимиров, Кирил
Петров Цочев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Петър Георгиев Кънев;
Заместник-председатели: Даниела Влади
мирова Савеклиева, Йордан Кирилов Цонев,
Полина Кръстева Карастоянова, Любомир
Владимиров Владимиров.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8451

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по енергетика се състои от
20 народни представители, от които: 7 от
парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Алек
сандър Руменов Ненков, Валентин Алексиев
Николов, Данаил Димитров Кирилов, Делян
Александров Добрев, Димитър Бойчев Петров,
Димитър Христов Желев, Петя Цветанова
Аврамова, Таско Михайлов Ерменков, Жельо
Иванов Бойчев, Драгомир Велков Стойнев,
Рамадан Байрам Аталай, Венцислав Йорданов
Каймаканов, Ахмед Реджебов Ахмедов, Ста
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нислав Георгиев Иванов, Мартин Димитров
Димитров, Валери Симеонов Симеонов, Славчо
Стоев Атанасов, Кънчо Янев Филипов, Магда
лена Ламбова Ташева, Кирил Петров Цочев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Делян Александров Добрев;
Заместник-председатели: Валентин Алекси
ев Николов, Рамадан Байрам Аталай, Мартин
Димитров Димитров, Кирил Петров Цочев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8447

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по бюджет и финанси се със
тои от 20 народни представители, от които: 7
от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Вла
дислав Тошков Николов, Даниела Владими
рова Савеклиева, Диана Иванова Йорданова,
Димитър Борисов Главчев, Евгения Даниелова
Ангелова, Красен Георгиев Кръстев, Менда
Кирилова Стоянова, Румен Василев Гечев,
Алиосман Ибраим Имамов, Йордан Кирилов
Цонев, Петър Пандушев Чобанов, Димитър Та
нев Танев, Корман Якубов Исмаилов, Христиан
Радев Митев, Емил Димитров Симеонов, Геор
ги Александров Ковачев, Николай Веселинов
Александров, Борислав Михайлов Борисов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Менда Кирилова Стоянова;
Заместник-председатели: Диана Иванова
Йорданова, Румен Василев Гечев, Димитър
Танев Танев, Емил Димитров Симеонов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8450
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правни въпроси се състои
от 20 народни представители, от които: 7 от
парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Алти
мир Емилов Адамов, Анна Василева Алексан
дрова, Данаил Димитров Кирилов, Десислава
Вълчева Атанасова, Димитър Николов Лаза
ров, Кирил Боянов Калфин, Свилен Филипов
Иванов, Мая Божидарова Манолова, Филип
Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев,
Четин Хюсеин Казак, Хамид Бари Хамид,
Митхат Сабри Метин, Петър Владиславов
Славов, Димитър Андреев Делчев, Христиан
Радев Митев, Емил Димитров Симеонов, Явор
Илиев Хайтов, Явор Божилов Нотев, Росица
Йорданова Янакиева-Костадинова.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Данаил Димитров Кирилов;
Заместник-председатели: Десислава Въл
чева Атанасова, Мая Божидарова Манолова,
Четин Хюсеин Казак.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8417

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление се
състои от 20 народни представители, от които:
7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
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3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Алек
сандър Руменов Ненков, Добромир Проданов
Проданов, Здравко Димит ров Димит ров,
Николай Нанков Нанков, Петя Цветанова
А врамова, Ру мен Иванов Иванов, Цвета
Вълчева Караянчева, Дора Илиева Янкова,
Кирчо Георгиев Карагьозов, Радослав Люб
чов Стойчев, Рамадан Байрам Аталай, Ахмед
Реджебов Ахмедов, Ердинч Исмаил Хайрула,
Найден Маринов Зеленогорски, Костадин
Иванов Марков, Славчо Стоев Атанасов,
Мартин Стоянов Иванов, Николай Веселинов
Александров, Иван Славов Иванов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Найден Маринов Зелено
горски;
Заместник-председатели: Николай Нанков
Нанков, Дора Илиева Янкова, Мартин Сто
янов Иванов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8418

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се със
тои от 20 народни представители, от които: 7
от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Вяра
Михайлова Церовска, Георг Даниелов Георги
ев, Десислава Вълчева Атанасова, Джема Ма
ринова Грозданова, Пламен Иванов Манушев,
Семир Хусеин Абу Мелих, Христо Георгиев
Гаджев, Валери Мирчев Жаблянов, Кристиан
Иванов Вигенин, Янаки Боянов Стоилов, Ста
нислав Димитров Анастасов, Четин Хюсеин
Казак, Айдоан Муталиб Али, Борис Борисов
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Станимиров, Настимир Ананиев Ананиев,
Юлиан Кръстев Ангелов, Красимир Илиев
Богданов, Румен Маринов Йончев, Волен
Николов Сидеров, Георги Недков Кючуков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Джема Маринова Грозданова;
Заместник-председатели: Пламен Иванов
Манушев, Станислав Димитров Анастасов,
Борис Борисов Станимиров, Волен Николов
Сидеров.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8449

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 20
народни представители, от които: 7 от пар
ламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парла
ментарната група на БСП лява България, 3 от
парламентарната група на Движение за права
и свободи, 2 от парламентарната група на Ре
форматорски блок, 2 от парламентарната група
на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната
група на Български демократичен център, 1
от парламентарната група на партия АТАК А
и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Ва
лентин Иванов Радев, Владимир Цветанов
Тошев, Нено Христов Влайков, Пламен Иванов
Манушев, Стоян Димитров Тонев, Христо
Георгиев Гаджев, Цветомир Цвятков Михов,
Ангел Петров Найденов, Атанас Зафиров
Зафиров, Димитър Спасов Димитров, Янко
А лександров Янков, Рушен Мехмед Риза,
Мустафа Фахри Ахмед, Петър Владиславов
Славов, Корман Якубов Исмаилов, Красимир
Дончев Каракачанов, Милен Василев Михов,
Кънчо Янев Филипов, Илиан Сашов Тодоров,
Михо Димитров Михов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Михо Димитров Михов;
Заместник-председатели: Валентин Ива
нов Радев, Димитър Спасов Димитров, Янко
Александров Янков.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8448
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 8 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по вътрешна сигурност и об
ществен ред се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Ва
лентин Иванов Радев, Любомир Димитров
Христов, Пламен Дулчев Нунев, Пламен Тачев
Петров, Румен Иванов Иванов, Стефан Ива
нов Дедев, Цветан Генчев Цветанов, Атанас
Тодоров Мерджанов, Иван Валентинов Иванов,
Красимир Христов Янков, Хамид Бари Ха
мид, Мустафа Сали Карадайъ, Мехмед Юмер
Атаман, Атанас Петров Атанасов, Димитър
Андреев Делчев, Красимир Дончев Карака
чанов, Явор Илиев Хайтов, Десислав Славов
Чуколов, Светослав Димитров Белемезов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Атанас Петров Атанасов;
Заместник-председатели: Любомир Димит
ров Христов, Хамид Бари Хамид, Десислав
Славов Чуколов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8441

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по земеделието и
храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 9 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по земеделието и храните
се състои от 20 народни представители, от
които: 7 от парламентарната група на ПП
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ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП
лява България, 3 от парламентарната група
на Движение за права и свободи, 2 от пар
ламентарната група на Реформаторски блок,
2 от парламентарната група на Патриотичен
фронт, 1 от парламентарната група на Бъл
гарски демократичен център, 1 от парла
ментарната група на партия АТАК А и 1 от
парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Ал
тимир Емилов Адамов, Валентин Стефанов
Василев, Георги Иванов Андонов, Живко Ива
нов Мартинов, Мария Щерева Белова, Румен
Динев Желев, Цвета Вълчева Караянчева,
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, До
брин Ненов Данев, Георги Тодоров Божинов,
Ферихан Илиязова Ахмедова, Салиха Хакиф
Емин, Венцислав Йорданов Каймаканов,
Румен Димитров Христов, Никола Пейчев
Хаджийски, Султанка Димитрова Петрова,
Пе т ър Хрис т ов Пе т ров, Р у мен Мари нов
Йончев, Калина Петрова Балабанова, Иван
Костадинов Станков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Румен Димитров Христов;
Заместник-председатели: Цвета Вълчева
Караянчева, Светла Маринова БъчвароваПиралкова, Ферихан Илиязова А хмедова,
Иван Костадинов Станков.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8419

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по труда, социалната
и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по труда, социалната и демо
графската политика се състои от 20 народни
представители, от които: 7 от парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група
на БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
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2. Избира за членове на комисията: Вален
тин Стефанов Василев, Галя Енева Захариева,
Димитър Иванов Гечев, Клавдия Георгиева
Григорова-Ганчева, Ралица Тодорова Ангело
ва, Руслан Здравков Тошев, Светлана Ангелова
Найденова, Георги Янчев Гьоков, Кирчо Геор
гиев Карагьозов, Корнелия Петрова Нинова,
Хасан Ахмед Адемов, Невин Халил Хасан,
Бюнямин Хюсеин Хасан, Радан Миленов
Кънев, Димитър Танев Танев, Димитър Ки
рилов Байрактаров, Велизар Пенков Енчев,
Стефан Георгиев Кенов, Десислав Славов
Чуколов, Мариана Георгиева Тодорова.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Хасан Ахмед Адемов;
Заместник-председатели: Светлана Анге
лова Найденова, Георги Янчев Гьоков, Радан
Миленов Кънев, Десислав Славов Чуколов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8420

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието
и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката
се състои от 20 народни представители, от
които: 7 от парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП
лява България, 3 от парламентарната група
на Движение за права и свободи, 2 от парла
ментарната група на Реформаторски блок, 2 от
парламентарната група на Патриотичен фронт,
1 от парламентарната група на Български
демократичен център, 1 от парламентарната
група на партия АТАК А и 1 от парламентар
ната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Галя
Енева Захариева, Ирена Иванова Коцева, Кор
нелия Добрева Маринова, Красимира Пенева
Анастасова, Милена Цветанова Дамянова,
Снежана Георгиева Дукова, Стефани Михне
ва Михайлова, Мариана Радева Бояджиева,
Стоян Михайлов Мирчев, Валери Мирчев
Жаблянов, Лютви Ахмед Местан, Мариана
Василева Георгиева-Бенчева, Бюнямин Хюсе
ин Хасан, Борислав Любенов Великов, Бойка
Грозева Маринска, Красимир Илиев Богданов,
Милен Василев Михов, Стефан Георгиев Ке
нов, Станислав Тодоров Станилов, Мариана
Георгиева Тодорова.
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3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Милена Цветанова Дамянова;
Заместник-председатели: Корнелия До
брева Маринова, Мариана Радева Бояджи
ева, Мариана Василева Георгиева-Бенчева,
Борислав Любенов Великов, Милен Василев
Михов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8446

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 12 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта се състои от 20 народни
представители, от които: 7 от парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група
на БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Георги
Иванов Андонов, Добромир Проданов Про
данов, Здравко Димитров Димитров, Иван
Стоев Чолаков, Кирил Андонов Котев, Петър
Христов Беков, Стефани Михнева Михайлова,
Георги Страхилов Свиленски, Стоян Ми
хайлов Мирчев, Радослав Любчов Стойчев,
Мариана Василева Георгиева-Бенчева, Алек
сандър Христов Методиев, Джейхан Хасанов
Ибрямов, Димитър Григоров Шишков, Вили
Младенов Лилков, Атанас Славчев Стоянов,
Борислав Сабинов Иглев, Иван Тодоров Ди
митров, Борислав Михайлов Борисов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Борислав Михайлов Борисов;
Заместник-председател: Иван Стоев Чо
лаков.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8421
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 13 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се със
тои от 20 народни представители, от които: 7
от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Дани
ела Анастасова Дариткова-Проданова, Дарин
Иванов Димитров, Кирил Добрев Добрев,
Красимир Петров Петров, Лъчезар Богоми
лов Иванов, Семир Хусеин Абу Мелих, Стоян
Димитров Тонев, Георги Ченков Търновалий
ски, Георги Янчев Гьоков, Емил Димитров
Райнов, Хасан Ахмед Адемов, Тунчер Мех
медов Кърджалиев, Джевдет Ибрям Чакъров,
Валентин Любенов Павлов, Димитър Григо
ров Шишков, Султанка Димитрова Петрова,
Димитър Кирилов Байрактаров, Красимира
Арангелова Ковачка, Явор Божилов Нотев,
Георги Недков Кючуков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Стоян Димитров Тонев;
Заместник-председатели: Даниела Анаста
сова Дариткова-Проданова, Емил Димитров
Райнов, Красимира Арангелова Ковачка,
Георги Недков Кючуков.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8422

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда
и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 14 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по околната среда и водите
се състои от 20 народни представители, от
които: 7 от парламентарната група на ПП
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ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП
лява България, 3 от парламентарната група
на Движение за права и свободи, 2 от парла
ментарната група на Реформаторски блок, 2 от
парламентарната група на Патриотичен фронт,
1 от парламентарната група на Български
демократичен център, 1 от парламентарната
група на партия АТАК А и 1 от парламентар
ната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Дими
тър Крумов Танев, Живко Иванов Мартинов,
Иван Стефанов Вълков, Корнелия Добрева
Маринова, Свилен Филипов Иванов, Силвия
Анастасова Хубенова, Станислав Стоянов
Иванов, Георги Тодоров Божинов, Манол
Трифонов Генов, Чавдар Георгиев Георгиев,
Джевдет Ибрям Чакъров, Ерджан Себайтин
Ебатин, Дурхан Мехмед Мустафа, Борислав
Любенов Великов, Вили Младенов Лилков,
Борис Янков Ячев, Атанас Славчев Стоянов,
Христо Георгиев Тодоров, Любомир Владими
ров Владимиров, Иван Костадинов Станков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Станислав Стоянов Иванов;
Заместник-председатели: Свилен Фили
пов Иванов, Джевдет Ибрям Чакъров, Борис
Янков Ячев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8423

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по транспорт, информаци
онни технологии и съобщения се състои от
20 народни представители, от които: 7 от
парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява България,
3 от парламентарната група на Движение за
права и свободи, 2 от парламентарната група
на Реформаторски блок, 2 от парламентарната
група на Патриотичен фронт, 1 от парламен
тарната група на Български демократичен
център, 1 от парламентарната група на партия
АТАК А и 1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Атанас
Иванов Ташков, Галя Симеонова Георгиева,
Иван Стефанов Вълков, Клавдия Георгиева
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Григорова-Ганчева, Павел Алексеев Христов,
Станислав Стоянов Иванов, Цветомир Цвят
ков Михов, Георги Стоянов Кадиев, Георги
Ст рахилов Свиленск и, Димит ър А нгелов
Горов, Камен Костов Костадинов, Дурхан
Мехмед Мустафа, Айдоан Муталиб Али, Гроз
дан Спасов Караджов, Настимир Ананиев
Ананиев, Искрен Василев Веселинов, Петър
Иванов Петров, Миглена Дойкова Алексан
дрова, Петър Георгиев Кадиев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Гроздан Спасов Караджов;
Заместник-председатели: Иван Стефанов
Вълков, Камен Костов Костадинов, Петър
Иванов Петров.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Славчо Пенчев Бинев;
Заместник-председатели: Кирил Добрев
Добрев, Борислав Райчов Миланов, Петър
Георгиев Кадиев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
1. Комисията по взаимодействието с не
правителствените организации и жалбите на
гражданите се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 3 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център и 1 не
членуващ в парламентарната група народен
представител.
2. Избира за членове на комисията: Дани
ела Анастасова Дариткова-Проданова, Мен
да Кирилова Стоянова, Милена Цветанова
Дамянова, Нели Рускова Петрова, Снежана
Георгиева Дукова, Теодора Радкова Георгие
ва, Кирил Николаев Добрев, Добрин Ненов
Данев, Георги Чавдаров Анастасов, Илия
Янков Илиев, Шабанали Ахмед Дурмуш, Не
вин Халил Хасан, Бойка Грозева Маринска,
Борислав Райчов Миланов, Борис Борисов
Станимиров, Велизар Пенков Енчев, Борислав
Сабинов Иглев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Бойка Грозева Маринска;
Заместник-председател: Снежана Георги
ева Дукова.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

8424

за избиране на Комисия по културата и
медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по култ у рата и медиите
се състои от 20 народни представители, от
които: 7 от парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП
лява България, 3 от парламентарната гру
па на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Вяра
Михайлова Церовска, Десислава Йорданова
Костадинова-Гушева, Кирил Добрев Добрев,
Красимир Любомиров Велчев, Красимира
Пенева Анастасова, Лъчезар Богомилов Ива
нов, Светлана Ангелова Найденова, Стефан
Ламбов Данаилов, Мариана Радева Бояджи
ева, Михаил Райков Миков, Хюсеин Хасан
Хафъзов, Салиха Хакиф Емин, Ерджан Се
байтин Ебатин, Борислав Райчов Миланов,
Иван К ирилов Иванов, Полина Кръстева
Карастоянова, Славчо Пенчев Бинев, Росен
Петров Петров, Станислав Тодоров Станилов,
Петър Георгиев Кадиев.

8425

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите
на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 17 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание

8445
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вероизповеданията
и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 18 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комиси ята по вероизповедани ята и
правата на човека се състои от 20 народни
представители, от които: 7 от парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група
на БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Дарин
Иванов Димитров, Евгения Бисерова Алекси
ева, Иван Стоев Чолаков, Ирена Иванова
Коцева, Кирил Боянов Калфин, Красимир
Любомиров Велчев, Нели Рускова Петрова,
Васил Миланов Антонов, Манол Трифонов
Генов, Димитър Спасов Димитров, Тунчер
Мехмедов Кърд жа лиев, Шабана ли А х мед
Дурмуш, Хюсеин Хасан Хафъзов, Валентин
Любенов Павлов, Никола Пейчев Хаджий
ски, Юлиан Кръстев Ангелов, Росен Петров
Петров, Росица Йорданова Янакиева-Коста
динова.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Красимир Любомиров Велчев;
Заместник-председатели: Евгения Бисерова
Алексиева, Васил Миланов Антонов, Тунчер
Мехмедов Кърджалиев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8444

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 18 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за борба с корупцията, кон
фликт на интереси и парламентарна етика
се състои от 16 народни представители – по

ВЕСТНИК
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двама от парламентарните групи на: ПП ГЕРБ,
БСП лява България, Движение за права и
свободи, Реформаторски блок, Патриотичен
фронт, Български демократичен център, пар
тия АТАК А и АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Анна
Василева А лександрова, Методи Борисов
Андреев, Атанас Зафиров Зафиров, Кирил
Николаев Добрев, Мустафа Сали Карадайъ,
Янко А лександров Янков, Иван К ирилов
Иванов, Радан Миленов Кънев, Валентин
Кирилов Касабов, Валентин Николов Иванов,
Георги Александров Ковачев, Христо Георги
ев Тодоров, Илиан Сашов Тодоров, Калина
Петрова Балабанова, Иван Пенков Иванов,
Иван Славов Иванов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Валентин Николов Иванов;
Заместник-председатели: Методи Борисов
Андреев, Калина Петрова Балабанова.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8443

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове се състои
от 20 народни представители, от които: 7 от
парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от
парламентарната група на БСП лява Бълга
рия, 3 от парламентарната група на Движение
за права и свободи, 2 от парламентарната
група на Реформаторски блок, 2 от парла
ментарната група на Патриотичен фронт,
1 от парламентарната група на Български
демократичен център, 1 от парламентарната
група на партия АТАК А и 1 от парламентар
ната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Атанас
Иванов Ташков, Владимир Цветанов Тошев,
Джема Маринова Грозданова, Евгения Бисе
рова Алексиева, Евгения Даниелова Ангелова,
Николай Нанков Нанков, Силвия Анастасова
Хубенова, Георги Чавдаров Анастасов, Иван
Валентинов Иванов, Кристиан Иванов Виге
нин, Станислав Димитров Анастасов, Петър
Пандушев Чобанов, Айхан Ахмед Етем, Ан
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тони Антониев Тренчев, Станислав Георгиев
Иванов, Петър Христов Петров, Славчо Пенчев
Бинев, Светлин Димитров Танчев, Миглена
Дойкова Александрова, Иван Пенков Иванов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Светлин Димитров Танчев;
Заместник-председатели: Силвия Анаста
сова Хубенова, Иван Валентинов Иванов,
Славчо Пенчев Бинев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8426

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и дос
тъпа до данните по Закона за електронните
съобщения се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от пар
ламентарната група на партия АТАК А и 1 от
парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Ди
митър Николов Лазаров, Любомир Димитров
Христов, Методи Борисов Андреев, Петър
Костадинов Петров, Пламен Дулчев Нунев,
Стефан Иванов Дедев, Цветан Генчев Цвета
нов, Димитър Стоянов Дъбов, Атанас Тодоров
Мерджанов, Филип Стефанов Попов, Камен
Костов Костадинов, Айхан Ахмед Етем, Ер
динч Исмаил Хайрула, Атанас Петров Ата
насов, Костадин Иванов Марков, Валентин
Николов Иванов, Валентин Кирилов Касабов,
Чавдар Славчев Пейчев, Иван Тодоров Ди
митров, Михо Димитров Михов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
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Председател: Димитър Николов Лазаров;
Заместник-председатели: Пламен Дулчев
Нунев, Димитър Стоянов Дъбов, Валентин
Кирилов Касабов.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8427

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на
дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 22 и чл. 20,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за наблюдение на дейността
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Ва
лентин Алексиев Николов, Владислав Тошков
Николов, Диана Иванова Йорданова, Мария
Щерева Белова, Павел Алексеев Христов,
П ламен Весел и нов Йорда нов, Дра г ом и р
Велков Стойнев, Таско Михайлов Ерменков,
Красимир Христов Янков, Митхат Сабри
Метин, Джейхан Хасанов Ибрямов, Мустафа
Фахри Ахмед, Найден Маринов Зеленогорски,
Антони Антониев Тренчев, Валери Симеонов
Симеонов, Искрен Василев Веселинов, Георги
Николов Недев, Магдалена Ламбова Ташева,
Светослав Димитров Белемезов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Искрен Василев Веселинов;
Заместник-председатели: Владислав Тош
ков Николов, Таско Михайлов Ерменков,
Георги Николов Недев.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8442
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за ус
ловията и реда за постигане сигурността на
корабите, пристанищата и пристанищните
райони.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за постигане сигурността
на корабите, пристанищата и пристанищните
райони
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за постигане сигурността на морските
кораби, плаващи под българско знаме, мор
ските пристанища и морските пристанищни
райони на Република България чрез:
1. събиране, оценяване и обмен на ин
формация по отношение на заплахите за
сигурността;
2. определяне нива на сигурност;
3. създаване на организация за обявяване
на опасност за сигурността и поддържането
на комуникационна система за сигурността
на корабите, пристанищата и пристанищните
райони;
4. предотвратяване на неразрешен достъп
до корабите, пристанищата, пристанищните
райони и зоните с контролиран или забранен
достъп;
5. предотвратяване на нерегламентирано
внасяне на оръжие, общоопасни вещества и
средства на борда на корабите и в пристани
щата и пристанищните райони;
6. монтиране и поддържане на система
за обявяване на опасност по сигурността
при заплахи или инциденти, свързани със
сигурността;
7. техническа и физическа охрана на прис
танищата, пристанищните райони и корабите,
плаващи под българско знаме;
8. планове за сигурността на корабите,
пристанищата и пристанищните райони, изгот
вени въз основа на оценките за сигурността;
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9. провеждане на обучения, тренировки
и упражнения във връзка с плановете за
сигурност.
(2) Наредбата се прилага за всички мор
ски кораби, морски пристанища и морските
пристанищни райони, попадащи в обхвата
на глава XI-2 на Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г., наричана по-нататък „Конвенция
SOLAS“, Международния кодекс за сигурност
на корабите и пристанищните съоръжения,
наричан по-нататък „ISPS Code“, и Директива
2005/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване
на сигурността по пристанищата (ОВ, L 310
от 2005 г.), наричана по-нататък „Директива
№ 2005/65/ЕО“, в т. ч. за:
1. пътнически кораби, включително висо
коскоростни пътнически плавателни съдове;
2. търговски кораби, включително висо
коскоростни с бруто тонаж от 500 бруто тона
и повече, в това число корабите, посещаващи
корабостроителните, кораборемонтните и
други предприятия;
3. плаващи сондажни платформи;
4. морските пристанища и специализирани
те пристанищни обекти по чл. 111а и 111б от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) на море, обслуж
ващи корабите по т. 1 – 3, когато извършват
международни плавания;
5. морските пристанищни райони, в които
са разположени едно или повече пристанища и
специализирани пристанищни обекти по т. 4.
(3) Разпоредбите на тази наредба се прила
гат и за кораби, независимо от знамето, под
което плават, когато плават към българско
пристанище и са във вътрешните морски
води и в териториалното море на Република
България.
(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат
и за корабите от клас А съгласно Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност
и стандартите за пътническите кораби (ДВ,
бр. 73 от 2011 г.).
(5) Разпоредбите на тази наредба се прилагат
и за зони извън границите на пристанищата
и пристанищните райони по ал. 2, т. 4 – 5, в
случай че оценката на сигурността ги опре
деля като зони от значение за сигурността
на пристанището или пристанищния район,
както и за пристанища със специално пред
назначение, които отговарят на изискванията
на чл. 1, ал. 2, т. 4 и 5.
(6) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Морска администрация“ със
заповед определя списъка на пристанищата
по ал. 2, т. 4 и пристанищните райони по
ал. 2, т. 5.
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(7) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
предоставя на Европейската комисия и на
държавите – членки на Европейския съюз,
списъка по ал. 6 и ги информира за всяка
промяна в този списък.
(8) Плаващите сондажни платформи, прис
танищата и пристанищните райони по ал. 2,
които приемат и обслужват корабите по ал. 2,
т. 1 – 2, трябва да имат одобрена оценка на
сигурността и одобрен план за сигурност по
смисъла на тази наредба.
(9) За морските пристанища на Републи
ка България, които не попадат в обхвата на
глава XI-2 на Конвенция SOLAS, ISPS Code
и Директива 2005/65/ЕО, както и за всички
пристанища във вътрешните водни пътища
на Република България се прилагат само
изискванията на глава осма на тази наредба.
(10) Наредбата не се прилага за военните
пристанища, за военни, граничнополицейски,
спомагателни и държавни кораби на Република
България, използвани за нетърговски цели.
Чл. 2. (1) Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията ръ
ководи, координира и контролира дейностите
по сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони в областта на транс
порта съобразно своята компетентност.
(2) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията осъществя
ва функциите си по ал. 1 чрез Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(3) Министърът на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията със
заповед определя условията и реда за работа
с информацията, съдържаща се в оценките
на сигурността и в плановете за сигурност
на корабите, пристанищата и пристанищните
райони и в докладите за начина на извършване
оценките на сигурността на пристанищата и
пристанищните райони, както и защитата є
от неразрешен достъп.
(4) В сл у чаите, когато в оценк и те на
сигурността и плановете за сигурност на
корабите, пристанищата и пристанищните
райони, както и в докладите за начините
на извършване на оценките на сигурността
на пристанищата и пристанищните райони
се съдържа квалифицирана информация по
смисъла на Закона за защита на квалифи
цираната информация, за тази част от ин
формацията се прилага Законът за защита
на квалифицираната информация.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ е:
1. компетентният орган по морската сигур
ност, който координира, привежда в действие
и изпълнява надзор за прилагане на мерките
за сигурност, предвидени в Регламент № (ЕО)
725/2004 на Европейския парламент и на Съ
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вета от 31 март 2004 г. относно подобряване на
сигурността на корабите и на пристанищните
съоръжения (ОВ, L 129 от 2004 г.), наричан
по-нататък „Регламент № (ЕО) 725/2004“;
2. органът за контакт по въпросите за
морска сигурност, който:
а) предоставя и обменя информация с
Европейската комисия и с другите страни
членки за привеждане в действие на мерките
за сигурност на море;
б) съдейства, следи и подпомага Евро
пейската комисия и другите страни членки
по отношение на прилагането на мерките за
сигурност на море.
Чл. 4. Изпълнителният директор на Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
изпълнява функциите на лице за контакти от
носно сигурността на пристанищните райони.
Чл. 5. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ предоставя на:
1. Международната морска организация,
наричана по-нататък „IMO“, списък на прис
танищата, които имат утвърден план за сигур
ност, както и информация за всяка промяна
в него;
2. Европейската комисия списък на прис
танищата и пристанищните райони, които
имат утвърден план за сигурност, както и
информация за всяка промяна в него.
(2) Списъците по ал. 1 се предоставят и
на офицерите по сигурността на пристанищ
ните райони, офицерите по сигурността на
пристанищата и офицерите по сигурността
на корабите, плаващи под български флаг.
(3) Изпълнителна агенция „Морска ад
минист раци я“ предоставя ак т уа лизирани
сведения за местонахождението на плановете
за сигурност на пристанището, както и за
данните на съответния офицер по сигур
ността на пристанището и публикува тези
сведения в интернет страницата на Глобал
ната интегрирана информационна система
за корабоплаване – Global Integrated Shipping
Information System, наричана по-нататък „Ин
формационната система GISIS“.
(4) Когато едно пристанище няма план
за сигурност на пристанището и офицер по
сигурността на пристанището, органът по си
гурността на съответния пристанищен район
по чл. 8 определя лице, което има квалифи
кации за организиране на въвеждането на
подходящите мерки за сигурност за времето
на престоя на кораба в това пристанище.
Чл. 6. Директорите на дирекции „Морска
администрация – Варна“ и „Морска админи
страция – Бургас“ в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, които са и капи
тани на съответното пристанище, са лица
за контакт в съответния отговорен район на
всяка дирекция при възникване на съмнения
или на проблеми със сигурността. Техните
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имена и координати за достъп се съобщават
на IMO и се публикуват в Информационната
система GISIS.
Чл. 7. Изпълнителният директор на Из
пълнителна агенция „Морска администра
ция“ предоставя на Европейската комисия
разпоредбите от българското законодателство,
с които се въвежда Директива 2005/65/ЕО.
Чл. 8. (1) Генералният директор на Дър
жавно предприятие „Пристанищна инфра
структура“ със заповед определя служител на
предприятието, който да изпълнява функциите
на орган за сигурност за всеки пристанищен
район.
(2) Органът за сигурност на пристанищния
район е отговорен по въпросите на сигурността
в съответния пристанищен район, както и за
подготовката и изпълнението на плановете за
сигурност на пристанищните райони, които
се основават на констатациите от оценките
на сигурността на тези райони.
(3) Един орган за сигурност на пристанищен
район може да бъде отговорен за повече от
един пристанищен район.
Чл. 9. Изпълнителният директор на Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
след съгласуване с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
с Държавна агенция „Национална сигурност“
може да сключва алтернативни споразумения
в областта на сигурността и еквивалентни
договорености в областта на сигу рността
по смисъла и при спазване изискванията на
глава XI-2 на Конвенция SOLAS и ISPS Code.
Чл. 10. Изпълнителният директор на Из
пълнителна агенция „Морска администра
ция“ след съгласуване с Държавна агенция
„Национална сигурност“ уведомява Европей
ската комисия за сключените алтернативни
споразумения в областта на сигурността и
еквивалентни договорености в областта на
сигурността, както и за периодичната им
актуализация.
Чл. 11. Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията,
министърът на вътрешните работи и предсе
дателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ предлагат на Министерския съвет
за утвърждаване национална програма за
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони.
Чл. 12. Одобрените планове по сигурността
на корабите и плановете по сигурността на
пристанищата съдържат разпоредби, гаран
тиращи, че сигурността на корабите не се
застрашава от който и да е кораб, от което и
да е взаимодействие кораб/пристанище или
от дейност от кораб до кораб – за корабите.
Чл. 13. Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска админи
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страция“ може със заповед да преустанови
или да ограничи временно или постоянно
експлоатацията на пристанища, пристанищ
ни райони или части от тях, когато те не
отговарят на изискванията за сигурност по
настоящата наредба.
Чл. 14. (1) Постигането на сигурността на
корабите, пристанищата и пристанищните
райони се осъществява от:
1. министърa на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията;
2. министърa на вътрешните работи;
3. председателя на Държавна агенция „На
ционална сигурност“;
4. Съветa по морска сигурност към ми
нистъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
5. изпълнителния директор на Изпълни
телна агенция „Морска администрация“;
6. генералния директор на Държавно пред
приятие „Пристанищна инфраструктура“;
7. органите по сигурността на пристанищата
и пристанищните райони;
8. Съветa по сигурността при съответния
пристанищен район;
9. офицерa по сигурността на съответния
пристанищен район;
10. Съветa по сигурността при съответното
пристанище;
11. офицерa по сигурността на пристани
щето;
12. корабопритежателите;
13. офицерa по сигурността на компанията;
14. офицерa по сигурността на кораба;
15. капитанa на кораба.
(2) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията съвместно
с министъра на вътрешните работи и с пред
седателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ изготвя и утвърждава процедури,
които да осигурят ефективно взаимодействие,
координация и размяна на оперативна инфор
мация между институциите и лицата по ал. 1.
Процедурите трябва да са изготвени така, че
да гарантират постигането на сигурността на
корабите, пристанищата и пристанищните
райони за информиране и извършване на
действия, както и на правилата и процеду
рите, обезпечаващи възможно най-добрия
изход от възникналите заплахи за сигурност
та на корабите и българските пристанища
и пристанищни райони. За обезпечаване на
задълженията си по тези процедури всеки
ръководител на ведомство или друга струк
тура по ал. 1 изготвя свои вътрешни правила.
Чл. 15. (1) Съветът по морска сигурност
е консултативен орган към министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за стратегическо планиране
и осъществяване на консултации, съгласу
ване, сътрудничество и координация между
ведомствата, юридическите и физическите
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лица, които имат отношение към постигане
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони. Съветът по морска си
гурност подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и в изпълнение на функциите му по коор
динация на действията по предотвратяване
и/или ликвидиране на възникнали заплахи
срещу сигурността на корабите, пристанищата
и пристанищните райони.
(2) Съветът по морска сигурност се със
тои от:
1. председател – министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
2. двама заместник-председатели – минис
търа на вътрешните работи и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или оправомощени от тях длъжностни лица;
3. трима секретари – по един представител
от Министерството на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията, Минис
терството на вътрешните работи и Държавна
агенция „Национална сигурност“;
4. членове – представители от Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
финансите и от Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“.
(3) Съветът по морска сигурност разработва
и утвърждава правилник за своята работа.
(4) Съветът по морска сигурност привлича
в своята работа представители на други ве
домства и експерти в областта на сигурността
на корабите, пристанищата и пристанищните
райони.
(5) Поне веднъж на 12 месеца Съветът по
морска сигурност анализира резултатите от
прилагането на всички нормативни и индиви
дуални административни актове, регламенти
ращи постигането на сигурността на корабите,
пристанищата и пристанищните райони, и
препоръчва конкретни мерки за повишаване на
ефективността им. При възникване на условия
или проява на конкретен риск или заплаха
за сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони Съветът по морска
сигурност се свиква извънредно.
(6) Министърът на транспорта, инфор
ма ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъобщен и я та,
министърът на вътрешните работи и предсе
дателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ със заповед определят условията
и реда за взаимодействие между Министер
ст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията, Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национа лна сиг у рност“ при инциденти,
свързани с нарушаване или със заплахи за
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони.
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(7) Министърът на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията и
министърът на вътрешните работи със запо
вед определят реда за насочване на сигнал,
получен от система за сигурност на кораба
(SSAS), в Морския спасително-координацио
нен център (МСКЦ) и в Регионална дирекция
„Гранична полиция – Бургас“, както и реда
за информиране на компетентните органи на
крайбрежната държава по местонахождението
на кораба.
Чл. 16. (1) Министерството на вътрешните
работи (МВР) осъществява своите функции и
задачи за постигане сигурността на кораби
те, пристанищата и пристанищните райони
в съответствие със своите компетентности,
посочени в Закона за Министерството на
вътрешните работи.
(2) Главна дирекция „Гранична полиция“
към МВР осъществява контрол за спазване
на граничния режим на пристанищата, като:
1. извършва гранични проверки на лицата,
които влизат, напускат или транзитно преми
нават през страната с плавателни средства;
2. извършва преглед на багажи, транспортни
средства и товари в зоните за осъществява
не на входен/изходен граничен контрол на
пристанищата;
3. ограничава временно или забранява
движението на лица и транспортни средства
в района на пристанищата при осъществява
нето на оперативно-издирвателна дейност за
задържане на лица и транспортни средства
и ако съществува опасност, за здравето и
живота на хората.
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ или оправомощено от него длъжностно
лице ръководи и координира действи ята
по предотвратяване и/или ликвидиране на
възникнали заплахи срещу сигурността на
корабите, пристанищата и пристанищните
райони чрез средствата и състава на Центъра
за управление при кризи към дирекция „Без
опасност, технически надзор и управление
при кризи“ на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
изпълнява функциите на главен координатор
на операцията по ликвидиране на заплаха
та за сигурността на кораби, пристанища и
пристанищни райони.
(3) Оперативният дежурен на Министер
ството на транспорта, информационните тех
нологии и съобщенията е крайният получател
на всеки сигнал за заплаха срещу кораби и
български пристанища и пристанищни райони,
получен при всички възможни получатели.
(4) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията след съгла
суване с ръководители на други министерства
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и ведомства и анализ на получения сигнал
за заплаха може да предложи на министърпредседателя да определи функциите на главен
координационен център да се изпълняват от
един от ситуационните центрове на други
държавни органи.
(5) Разпорежданията на главния координа
тор на операцията са задължителни за всички
участници в операцията.
(6) Главният координатор на операцията:
1. незабавно информира за пол у чени я
сигнал другите заинтересовани органи и ор
ганизации и изисква те да приведат ръково
дените от тях структури и звена в готовност
за пълноценно участие в операцията; освен
това незабавно се уведомяват и:
а) министърът на външните работи;
б) министърът на отбраната;
в) съответният областен управител;
г) кметът на съответната община;
2. според характера на получената пред
варителна информация относно постъпилия
сигнал и оперативен анализ на другите факти
и данни определя главен координатор на опе
рацията в района на събитието за целите на
операцията и оповестява заинтересованите
други участници за своето решение;
3. ръководи пряко дейността на главния
координатор на операцията в района на съ
битието;
4. ръководи и координира действията на
всички структури, включени в операцията;
5. при необходимост информира, иска
информация или оповестява международни
организации, други правителства, админи
страции на чужди държави или техни орга
ни, в т.ч. в случаите на отправяне на искане
за помощ от тях – чрез Министерството на
външните работи;
6. взема решения за привличане на не
правителствени органи, организации, физи
чески и юридически лица за участието им в
операцията;
7. поддържа връзка с други координационни
центрове на държавни органи и организации
и, при необходимост, предлага извършването
на действия от тяхната компетентност;
8. оповестява края на операцията.
(7) За координиране на операцията в ра
йона на събитието главният координатор на
операцията в района на събитието по ал. 10
свиква и ръководи работата на временен
кризисен щаб. Щабът се помещава:
1. в работните помещения на Морския
спасително-координационен център на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ в
дирекция „Морска администрация – Варна“
и в дирекция „Морска администрация – Бур
гас“, като за обезпечаване на неговата работа
центърът ползва наличните технически и
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комуникационни средства на тези центро
ве – при заплахи/произшествия за сигурността
на кораби на море;
2. в сградата, в която се помещава съот
ветният служител, изпълняващ функциите
на орган по сигурността на пристанищния
район – при заплахи/произшествия в целия
или в част от целия пристанищен район;
3. в сг ра да на съответното пристани
ще – при заплахи/произшествия в пристани
щето, когато е налична такава, а в останалите
случаи – в сградата на съответния орган по
сигурността на пристанищния район, в който
се намира пристанището.
(8) При заплахи/произшествия със сигур
ността на кораби на море главен координатор
на операцията в района на събитието е дирек
торът на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“, в чийто район се
провежда операцията.
(9) При заплахи/произшествия в приста
нища и/или пристанищни райони на море
главен координатор на операцията в района
на събитието е председателят на съвета по
сигурността на съответното пристанище/прис
танищен район, в чийто район се провежда
операцията.
(10) Главният координатор на операцията
в района на събитието:
1. в рамките на своята компетентност из
пълнява разпорежданията на ръководителя на
главния координационен център и поддържа
пряка връзка с него;
2. ръководи пряко дейността на предста
вителите на мястото на събитието на други
ведомства, областните управители, общините
и други организации, като им издава преки
разпореждания и указания – в рамките на
техните компетенции;
3. чрез главния координационен център,
ако е необходимо, поддържа връзка и с дру
ги координационни центрове, подпомагащи
неговата дейност.
(11) Представителите на мястото на съ
битието могат да имат следните органи или
юридически лица: Министерството на отбра
ната, съответният областен управител, кметът
на съответната община, съответната областна
дирекция на МВР, териториални структури на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Агенция „Митници“, Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, пристанищ
ният оператор, органът по сигурността на
пристанището, офицерът по сигурността на
пристанището, органът по сигурността на
пристанищния район, офицерът по сигур
ността на пристанищния район, офицерът по
сигурността на корабоплавателна компания,
съответното областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението“ към
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Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (ГДПБЗН) на МВР,
както и други – по преценка на главния коор
динатор на операцията в района на събитието.
(12) Представителите на мястото на съ
битието на други ведомства, на областните
управители, на общините и на другите орга
низации:
1. изпълн яват пряко разпореж дани я та
на главния координатор на операцията в
района на събитието, в рамките на своите
компетенции;
2. поддържат връзка с техни териториални
структури и звена;
3. дават експертни съвети;
4. събират и предоставят допълнителна
информация, свързана с операцията;
5. подпомагат техническото обезпечаване
на ръководенето на операцията на място.
(13) В операци ята по предотвратяване
на възникнала заплаха или ликвидиране на
последствията от възникнал инцидент по
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони могат да участват
съгласно своите компетенции и технически
възможности и други заинтересовани органи
и организации.
Чл. 18. (1) Нивата за сигурност за корабите,
пристанищата и пристанищните райони се
обявяват от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) При обявяване нивата на сигурност се
отчитат:
1. степента на достоверност на информация
за наличие на заплаха;
2. степента, до която информацията за
наличие на заплаха е потвърдена;
3. степента, до която заплахата е конкретна
или неизбежна, според наличната информация;
4. потенциалните последствия от подобен
инцидент, свързан със сигурността.
(3) При обявяване на трето ниво на си
г у рнос т Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я „Морска
администрация“ дава инструкции и осигу
рява необходимата информация, свързана
със сигурността на корабите, пристанищата
и пристанищните райони, които биха могли
да бъдат засегнати.
Чл. 19. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да делегира на при
зната организация по сигурността съгласно
глава седма на тази наредба задължения,
свързани със сигурността, с изключение на:
1. определяне на нивото на сигурност;
2. одобряване и приемане на оценката за
сигурността на пристанището и пристанищ
ния район, както и последващи изменения
по приетата оценка;
3. определяне на пристанищата и приста
нищните райони, които трябва да имат офицер
по сигурността;
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4. одобряване и приемане на план за си
гурност на пристанището и на пристанищния
район, както и последващите изменения на
одобрения план;
5. упражняване на контролни мерки и
мерки за съответствие;
6. определяне на изискванията по изгот
вянето на декларация за сигурност.
Чл. 20. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ проверява и контролира
прилагането на корабния план за сигурност
и плановете за сигурност на пристанището и
пристанищния район.
(2) Контролът за изпълнение на изисква
нията на глава ХI-2, Правило 9 на Конвенция
SOLAS и на ISPS Code се осъществява от ин
спектори на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ предоставя информация на Европейската
комисия, на държавите – членки на Евро
пейския съюз, и на Международната морска
организация, свързана с прилагането на мерки
за постигане на сигурността на корабите и
пристанищата, съгласно чл. 13 от глава ХI-2
на Конвенция SOLAS.
(2) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
предоставя на Европейската комисия и на
държавите – членки на Европейския съюз,
списък с имената и данните за кореспонден
ция на своите служители, на които офицерите
по сигурността на кораба, на компанията, на
пристанището или на пристанищния район
могат да докладват за проблеми, свързани
със сигурността.
Г л а в а

в т о р а

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Чл. 22. (1) Капитанът или офицерът по си
гурността на кораб може да изиска изготвяне на
Декларация за сигурност кораб – пристанище
или Декларация за сигурност кораб – кораб
(приложение № 1), когато:
1. корабът оперира при по-високо ниво на
сигурност от това на пристанището или на
друг кораб, с който взаимодейства;
2. съществува споразумение между стра
ни по Конвенция SOLAS относно изготвяне
на декларация за сигурност за определени
международни плавания или за определени
кораби, извършващи такива плавания;
3. е била налице заплаха за сигурността или
инцидент, свързан със сигурността, касаещи
кораба или пристанището;
4. корабът се намира в пристанище, за
което няма изискване да притежава и да
изпълнява одобрен план за сигу рност на
пристанището;
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5. се извършват дейности между кораби и
за единия кораб няма изискване да притежава
и да изпълнява одобрен план за сигурност
на кораба.
(2) Исканията за изготвяне на Декларация
за сигурност се потвърждават от капитана/
офи цера по сиг у рнос т та на с ъо т ве т но т о
пристанище или от офицера по сигурността
на друг кораб.
(3) Исканията за изготвяне на Декларация
за сигурност са в писмена форма и се подават
от капитана/офицера по сигурността на кораба
или от офицера по сигурността на пристани
щето, съответно до офицера по сигурността
на пристанището или капитана/офицера по
сигурността на кораба, чрез корабния агент.
Чл. 23. (1) Декларацията за сигурност се
изготвя и когато в резултат на оценката за
сигурност на кораба или на оценката за сигур
ността на пристанището се счете за необходимо.
(2) В случая по ал. 1 причините и ус
ловията за изискването на Декларация за
сигурност се посочват в плана за сигурност
на кораба, съответно в плана за сигурност
на пристанището.
Чл. 24. (1) Дек лараци ята за сиг у рност
пристанище – кораб се изготвя съвместно:
1. от капитана или от офицера по сигур
ността на кораб – от името на кораба;
2. от офицера по сигурността на пристани
щето или от друг орган, отговорен за бреговата
сигурност – от името на пристанището.
(2) Декларацията за сигурност кораб – ко
раб се изготвя от офицерите по сигурността
на корабите или от капитаните на корабите.
Чл. 25. Декларацията за сигурност опре
деля мерките за сигурност и отговорността
на пристанището и на кораба – за постигане
на сигурност на корабите и пристанищата.
Чл. 26. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ определя минимален срок за
съхраняване на декларациите за сигурност
пристанище – кораб, сключени между прис
танището и посетилите го кораби.
(2) Изпълнителна агенция „Морска ад
министрация“ определя минимален срок за
съхраняване на декларациите за сигурност
пристанище – кораб, сключени между ко
раба и пристанищата, които той е посетил,
и декларациите за сигурност кораб – кораб,
като този срок не може да бъде по-малък от
срока, през който кораб е посетил последните
десет пристанища.
(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват
от офицера по сигурност на пристанището,
а декларациите по ал. 2 – от офицера по си
гурност на кораба.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ
Чл. 27. Корабопритежателят е длъжен да
определи в плана за сигурност на кораба,
че капитанът има преимуществена власт
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и отговорност за вземане на решения във
връзка с безопасността и сигу рността на
кораба, както и че може да изисква съдей
ствието на корабопритежателя или на друга
държава – страна по Конвенция SOLAS, при
необходимост.
Чл. 28. (1) Корабопритежателят е длъжен да
оказва съдействие на офицера по сигурността
на компанията, на капитана и на офицера по
сигурността на кораба при изпълняване на
техните задължения по сигурността.
(2) Корабопритежателят предоставя на
капитана на кораба информация относно:
1. лицата, отговорни за назначаване на
персонал на борда на кораба;
2. лицата, които осигуряват фрахтоването
на кораба;
3. данните за кореспонденция на страните
по договор за наем за определено пътуване
или по договор за наем за определено време,
ако има такива договори.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СИГУРНОСТ НА КОРАБА
Раздел I
Нива на сигурност на корабите
Чл. 29. Корабите оперират съгласно след
ните нива на сигурност:
1. първо ниво на сигурност;
2. второ ниво на сигурност;
3. трето ниво на сигурност.
Чл. 30. Нивото на сигурност за корабите,
плаващи под българско знаме, се определя от
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ и се съобщава на корабопритежателите
за информиране на капитана на кораба или
на офицера по сигурността на кораба.
Чл. 31. С оглед на определяне и предпри
емане на предпазни мерки срещу възникване
на инциденти, свързани със сигу рност та,
при първо ниво на сигурност на корабите се
извършват следните дейности, определени в
плана за сигурност на кораба:
1. изпълнение на всички задължения по
сигурността на кораба;
2. контролиране на достъпа до кораба;
3. контролиране на качването на лица и
на техния багаж;
4. контролиране на достъпа до забранените
зони с цел гарантиране на достъпа до тях само
на упълномощени за това лица;
5. наблюдение на палубите и на зоните
около кораба;
6. контролиране на товарно-разтоварните
операции и приемането на корабни запаси;
7. гарантиране на действаща комуникация
по сигурността.
Чл. 32. При второ ниво на сигурност се
прилагат допълнителни предпазни мерки,
определени в плана за сигурност на кораба, по
отношение на всяка дейност, посочена в чл. 31.
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Чл. 33. При трето ниво на сигурност се
прилагат допълнителни специфични предпаз
ни мерки, определени в плана за сигурност
на кораба, по отношение на всяка дейност,
посочена в чл. 31.
Чл. 34. Когато Изпълнителна агенци я
„Морска администрация“ обяви второ или
трето ниво на сигурност, офицерът по сигур
ността на кораба потвърждава промяната на
нивото на сигурност и уведомява Изпълни
телна агенция „Морска администрация“.
Чл. 35. (1) Непосредствено преди влизане в
пристанище или по време на престой в прис
танище на територията на държава – страна
по Конвенция SOLAS, обявила второ или
трето ниво на сигурност, офицерът по сигур
ността на кораб потвърждава получаването
на инструкции за второ или трето ниво на
сигурност и уведомява офицера по сигурността
на пристанището за началото на прилагане на
съответните мерки и процедури от плана за
сигурността на кораба, а при обявено трето
ниво на сигурност – и на инструкциите на
държавата – страна по Конвенция SOLAS,
обявила трето ниво на сигурност.
(2) Офицерът по сигурността на кораба
информира офицера по сигурността на прис
танището относно трудности при прилагане
на инструкциите. В този случай офицерът по
сигурността на пристанището и офицерът по
сигурността на кораба координират съвместни
действия за преодоляване на трудностите.
Чл. 36. (1) Когато Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ определи или е
определила по-високо ниво на сигурност за
кораб от това, което е определено за прис
танището, в което корабът възнамерява да
влезе или в което се намира, офицерът по
сигурността на кораба незабавно уведомява за
създалата се ситуация офицера по сигурността
на пристанището и компетентния орган на
държавата – страна по Конвеция SOLAS, на
чиято територия се намира пристанището.
(2) В случая по ал. 1 офицерът по сигурност
та на кораба влиза във връзка с офицера по
сигурността на пристанището за координиране
на съответни действия при необходимост.
Чл. 37. При определено второ или трето
ниво на сигурност на кораби, плаващи под
българско знаме, възнамеряващи да влязат
или намиращи се в пристанище на държа
ва – страна по Конвенция SOLAS, с по-ниско
ниво на сигурност, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ незабавно уведомява
държавата за това.
Чл. 38. (1) Когато кораби, плаващи под
българско знаме, възнамеряват да влязат
или се намират в териториалните води на
д ържа ва – с т ра на по Кон вен ц и я SOL AS,
определила по-високо ниво на сигурност в
района, капитанът на кораба или офицерът по
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сигурността на кораба повишава бдителност
та в съответствие с предвиденото в плана за
сигурност на кораба за съответното ниво на
сигурност, а при наличие на информация, която
може да окаже въздействие върху морската
сигурност в района – незабавно докладват
на корабопритежателя и на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(2) Офицерът по сигурността на приста
нището уведомява капитана или офицера по
сигурността на кораб, плаващ под чуждо знаме,
който възнамерява да влезе или се намира
в териториалните води на Република Бълга
рия, за определеното ниво на сигурност и за
мерките по сигурността, които той следва да
предприеме, както и за мерките, предприети с
цел осигуряване на защита срещу заплахата.
Раздел II
Оценка на сигурността на кораба
Чл. 39. (1) Оценката на сигурността на
кораба включва:
1. определяне на съществуващи мерки,
процедури и дейности по сигурността;
2. определяне на най-важните корабни дей
ности, които е необходимо да бъдат защитени;
3. определяне на възможни заплахи за найважните корабни дейности и вероятността
от тяхното възникване с цел установяване и
степенуване на мерките за сигурност;
4. определяне на уязвимите места, свър
зани с дейността на кораба, като се отчита и
човешкият фактор.
(2) Оценката по ал. 1 отчита и следните
елементи:
1. физическа сигурност;
2. структурна цялост;
3. системи за защита на персонала;
4. процедурни политики;
5. радио- и телекомуникационни системи,
в това число компютърни системи и мрежи;
6. други елементи на сигурността, които,
ако бъдат застрашени, могат да представляват
риск за лица, имущество или операции на
борда на кораба или в пристанището.
Чл. 40. (1) При извършване на оценката на
сигурността на кораба се отчитат и:
1. всички открити места за достъп на ко
раба, включително откритите палуби, като
се оценява възможността за използването им
от лица, целящи нарушаване на сигурността;
2. местата за достъп на кораба, използвани
от лица с право на достъп;
3. местата за достъп на кораба, които биха
могли да бъдат използвани от лица, целящи
качване на борда на кораба през тези места,
без да имат това право.
(2) При извършване на оценката на сигур
ността на кораба се отчитат и постоянната
приложимост на съществуващите, свързани
със сигурността мерки, правила, процедури и
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операции, прилагани при рутинни и аварийни
ситуации, като оценката съдържа правила
относно:
1. забранените за достъп зони, както и за
зоните с ограничен и контролиран достъп;
2. действията при пожар или при други
аварийни ситуации;
3. нивото на контрол върху персонала на
кораба, пътниците, посетителите, търговците,
докерите и др.;
4. честотата и ефективността на патрули
рането от лицата, отговорни за сигурността
на кораба;
5. системите за контрол на достъп, вклю
чително системите за идентификация;
6. охранителните комуникационни системи;
7. охранителните врати, бариери и освет
ление;
8. оборудването и системите за наблюдение,
ако има такива.
(3) Оценката на сигурността на кораба
отчита мерките по защита на:
1. персонала на кораба;
2. пътниците, посетителите, търговците и
персонала на пристанището;
3. способността да се поддържа безопасно
корабоплаване и да се реагира при аварийни
ситуации;
4. товара, особено на опасните товари или
вещества;
5. запасите на кораба;
6. охранителното комуникационно оборуд
ване и системи, ако има такива;
7. оборудването и системите за наблюдение,
ако има такива.
(4) Оценката на сигурността на кораба
отчита и всички възможни заплахи, които
могат да доведат до:
1. увреждане или разрушаване на кораба
или на пристанището;
2. завземане или отвличане на кораба или
на лица, намиращи се на борда;
3. неразрешен достъп до товара, корабното
оборудване или до системи, или до корабните
запаси;
4. неразрешен достъп до кораба, включи
телно наличие на нередовни пътници;
5. нерегламентирано внасяне на оръжия
или на оборудване, включително оръжия за
масово поразяване;
6. използване на кораба за превоз на лица,
които възнамеряват да предизвикат инцидент,
свързан със сигурността, както и за превоз
на тяхното оборудване;
7. използване на кораба като оръжие или
като средство за причиняване на щети или
на разрушение;
8. нападения откъм морето, докато корабът
е на кей или на котва;
9. нападения, докато корабът е в морето.
(5) Оценката на сигурността на кораба
отчита и всички слаби места, като:
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1. противоречия между мерките за без
опасност и сигурност;
2. противоречия между задълженията на
борда на кораба и възложени задачи по си
гурността;
3. брой на корабния екипаж и вахти, като
се отчита въздействието им върху работоспо
собността, бдителността и изпълнението на
задълженията на екипажа;
4. установени недостатъци, свързани с
обучението по сигурността;
5. оборудване и системи за сигурност и
комуникационни системи.
Чл. 41. (1) Оценката по сигурността на
кораба се извършва от лица с подходящи
умения и познания за оценяване сигурността
на даден кораб, определени от корабособ
ственика.
(2) Офицерът по сигурността на компанията
следи оценката по сигурността на кораба да
бъде извършена от лицата по ал. 1.
(3) Оценката на сигурността на кораба може
да се извърши и от призната организация по
сигурността.
(4) Уменията и познанията на лицата по
ал. 1 включват:
1. познания за текущите заплахи за сигур
ността и похвати в тази област;
2. разпознаване и откриване на оръжия,
опасни вещества и устройства;
3. разпознаване на недискриминационна
основа на характеристики и поведенчески
модели на лица, които има вероятност да
застрашат сигурността;
4. похвати, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност;
5. методи, използвани за причиняване на
инцидент, свързан със сигурността;
6. въздействие на експлозиви върху кон
струкцията на кораба и оборудването;
7. сигурността на кораба;
8. установени практики на взаимодействи
ето кораб/пристанище;
9. планиране за ограничаване на вредното
въздействие и за противодействие при въз
никнал инцидент;
10. физическа сигурност;
11. радио- и телекомуникационни системи
и компютърни системи и мрежи;
12. морско инженерство и корабни и прис
танищни операции.
Чл. 42. Офицерът по сигурността на ком
панията получава и регистрира необходимата
за извършване на оценка на сигурността на
кораба информация относно:
1. общия план на кораба;
2. разположението и функцията на помеще
нията, които са забранени за достъп, както са
определени в глава II-2 от Конвенция SOLAS;
3. разположението и функцията на всяко
действително или потенциално място за дос
тъп до кораба;
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4. промените в прилива и в отлива, които
могат да окажат влияние върху сигурността
на кораба;
5. товарните помещения и товарния план;
6. местата, където се съхраняват запасите
на кораба и оборудването за поддръжката
на кораба;
7. местата, където се съхранява багаж без
придружител;
8. наличното за поддържане на основни
дейности резервно и аварийно оборудване;
9. персонала на кораба, задълженията по
сигурността и изискванията, свързани с обу
чение и тренировки по сигурността;
10. наличното оборудване за сигурност и
безопасност на пътниците и персонала на
кораба;
11. евакуационните планове и местата за
събиране на хората, които трябва да бъдат
поддържани за осигуряване на организирана
и безопасна евакуация при аварийна ситуация;
12. договорите с лица, предоставящи услуги,
свързани със сигурността на кораба;
13. мерките и процедурите по сигурността,
включително инспекционни и контролни про
цедури, разпознавателните системи, оборуд
ването за наблюдение и надзор, документите
за идентификация на персонала, алармите,
осветлението, контрола върху достъпа и други.
Чл. 43. (1) Корабопритежателят е отго
ворен за документирането, разглеждането,
приемането и съхраняването на оценката на
сигурността на кораба.
(2) Оценката на сигурността на кораба се
съхранява на електронен носител, защитен
чрез процедури, целящи предотвратяване на
неразрешеното му изтриване, разрушаване или
промяна на данните в оценката на сигурността.
(3) Оценката на сигурността на кораба е
защитена от неразрешен достъп или разгла
сяване.
(4) Оценката на сигурността на кораба тряб
ва да се преразглежда най-малко веднъж на
12 месеца. Ако при тренировки по сигурността
или при инциденти, свързани със сигурността,
бъдат установени несъответствия, трябва да
се направят съответните допълнения и про
мени в оценката на сигурността на кораба и
в плана за сигурността на кораба.
Раздел III
Корабен план за сигурност
Чл. 44. На борда на всеки кораб има кора
бен план за сигурност, който съдържа мерки
за трите нива на сигурност.
Чл. 45. Планът за сигурност на кораба или
измененията към него се изготвят от кора
бопритежателя или от призната организация
по сигурността.
Чл. 46. (1) Корабният план за сигурност
или измененията в него се одобряват от
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Изпълнителна агенци я „Морска админи
страция“ или от призната организация по
сигурността.
(2) Когато призната организация по сигур
ността е участвала в изготвяне на оценката
или на плана за сигурност на кораба, същата
не може да го одобрява.
Ч л. 47. При п редставяне на корабни я
план за сигурност за одобряване се прилага
и оценката на сигурността, на чиято база е
бил разработен планът.
Чл. 48. (1) Планът се изготвя на български
и английски език и включва:
1. мерки за предотвратяване на нерегла
ментирано внасяне на борда на кораба на
оръжия или на общоопасни вещества и сред
ства, предназначени за употреба срещу хора,
кораби или пристанища;
2. определяне на ограничените зони с кон
тролиран достъп и мерки за предотвратяване
на неразрешен достъп до тях;
3. мерки за предотвратяване на неразрешен
достъп до кораба;
4. процедури за реагиране при заплахи
или при нарушения на сигурността, които
включват разпоредби за осигуряване на кри
тично важните операции на кораба или на
взаимодействието кораб/пристанище;
5. процедури за реагиране при получаване
на инструкциите за сигурност, които може да
са дадени от държави – страни по Конвенция
SOLAS, при трето ниво на сигурност;
6. процедури за евакуация при заплахи или
нарушения на сигурността;
7. задължения за лицата, отговорни за си
гурността на кораба и на останалите лица на
кораба, по отношение на нивата на сигурност;
8. процедури за инспектиране на дейности
те, извършвани по сигурността;
9. процедури за провеждане на обучение,
тренировки и упражнения, свързани с плана
за сигурност;
10. процедури за взаимодействие при из
вършване на дейностите по сигурността на
пристанищата;
11. процедури за периодичен преглед на
плана и за обновяването му;
12. процедури за докладване на инциденти,
свързани със сигурността;
13. определяне на офицера по сигурността
на кораба;
14. определяне на офицера по сигурността
на компанията, в това число начините за
осъществяване на 24-часов контакт;
15. процедури за проверка, тестване, ка
либриране и поддръжка на всяко оборудване
по сигурността, намиращо се на борда;
16. честота на тестване или калибриране
на оборудването по сигурността, намиращо
се на борда;
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17. определяне на местата за активиране на
сигналната система за сигурност на кораба;
18. инструкции за използване на сигналната
система за сигурност на кораба, включително
тестването, активирането, деактивирането и
връщането в изходно положение, както и за
ограничаване на фалшиви сигнали;
19. процедури за случаите, когато на бор
да има пътник, пребиваващ незаконно или
намиращ се под действието на съдебни или
административни разпоредби;
20. мерки за сигурност, когато корабът
излиза на ремонт;
21. разпоредби, осигуряващи сигурността на
корабите, към които се прилага тази наредба,
включително, свързани с взаимодействието
кораб – пристанище или кораб – кораб, дори
когато към единия от корабите не се прилагат
разпоредбите на тази наредба.
(2) Планът за сигурност на кораба:
1. описва под робно орга н иза ц ион ната
структура по сигурността за кораба;
2. описва подробно взаимоотношенията на
кораба с компанията, пристанищата, другите
кораби и съответните органи, отговорни за
сигурността;
3. описва подробно комуникационните сис
теми и начините за ефективна непрекъсната
комуникация в рамките на кораба, между
кораба и други кораби, в т.ч. пристанищата;
4. описва подробно основните, свързани
със сигурността, мерки за първо ниво на
сигурност;
5. описва подробно допълнителните мерки,
които ще позволят на кораба без забавяне да
премине на второ ниво на сигурност и когато
е необходимо – на трето ниво на сигурност;
6. съдържа процедури за докладване на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ на въпроси, свързани със сигурността.
Чл. 49. Лицата, които извършват вътрешни
одити на дейностите по сигурността, посоче
ни в плана, или които оценяват прилагането
на плана, не участват пряко в проверяваните
дейности с изключение на случаите, когато го
лемината и видът на кораба не позволяват това.
Чл. 50. (1) Одобряването на изменения в
одобрен корабен план, с изключение на тези
по чл. 48, ал. 1, т. 13, 14 и 17, се извършва с
отделен документ, който се съхранява на борда
на кораба и се представя заедно с Междуна
родното свидетелство за сигурност на кораба
(Временното международно свидетелство за
сигурност на кораба).
(2) Когато одобряването по ал. 1 се отнася
до временни промени и първоначално одо
брените мерки в корабен план за сигурност
или оборудване по сигурността, посочени в
одобрен план за сигурност, бъдат възстано
вени, документът по ал. 1 не се съхранява на
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борда на кораба и не се представя заедно с
Международното свидетелство за сигурност
на кораба (Временното международно свиде
телство за сигурност на кораба).
(3) При изменения на обстоятелствата по
чл. 48, ал. 1, т. 13, 14 и 17 в одобрен корабен
план за сигурност не се изисква одобряване.
Чл. 51. (1) Планът се съхранява на хартиен
носител от капитана на кораба, може да се
съхранява също и на електронен носител,
който следва да е защитен чрез процедури,
целящи предотвратяване на неразрешеното
му изтриване, разрушаване или промяна на
данните в него.
(2) Капитанът на кораба осигурява планът
да е защитен от неразрешен достъп или от
разгласяване.
Чл. 52. (1) Планът за сигурност на кораба
не подлежи на проверка от лицата, осъщест
вяващи мерки за контрол и за съответствие
съгласно правило 9 на глава XI-2 от Конвенция
SOLAS, с изключение на случаите, когато има
ясни основания да се смята, че корабът не е
в съответствие с изискванията на глава XI-2
от Конвенция SOLAS и с тази наредба.
(2) Когато единственото средство да се
провери или отстрани несъответствието е
сравнение с корабния план за сигурност, се
разглеждат съответните изисквания в него.
(3) В случаите по ал. 2 се разрешава огра
ничен достъп до точките от плана, отнасящи
се до несъответствието, но само при съгла
сието на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ или на капитана на кораба.
(4) Информацията по чл. 48, ал. 1, т. 2, 4,
5, 7, 15, 17 и 18 се счита за конфиденциална
и не подлежи на проверки.
Чл. 53. (1) На борда на кораба за срок от
5 години се съхраняват записи за:
1. обучение, тренировки и учения;
2. заплахи за сигурността и инциденти,
свързани със сигурността;
3. нарушения на сигурността;
4. промени на нивото на сигурност;
5. информация, отнасяща се пряко до си
гурността на кораба, като специфични заплахи
по отношение на кораба или пристанищата, в
които корабът се намира или се е намирал;
6. вътрешни проверки (одити) и прегледи
на дейности по сигурността;
7. периодичен преглед на оценката за си
гурността на кораба;
8. периодичен преглед на корабния план
за сигурност;
9. въвеждане в действие на изменения към
плана;
10. поддържане, калибриране и тестване
на каквото и да е оборудване по сигурността,
намиращо се на борда, в т. ч. тестване на
сигналната система за сигурност на кораба.
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(2) Записите по ал. 1 се изготвят на българ
ски и на английски език, като информацията,
съдържаща се в тях, се отнася за период,
в който корабът е посетил последните 10
пристанища.
(3) Записите могат да се съхраняват на
електронен носител, защитен чрез процедури,
целящи предотвратяване на неразрешеното
му изтриване, разрушаване или изменение.
(4) Записите са защитени от неразрешен
достъп или от разгласяване.
Раздел IV
Офицер по сигурността на компанията
Чл. 54. (1) Корабопритежателят определя
офицер по сигурността на компанията за един
или повече кораби в зависимост от броя или
видовете кораби, с които оперира, като по
сочва за кои кораби ще отговаря това лице.
(2) Корабопритежателят може да определи
в зависимост от броя или от видовете кораби,
с които оперира, няколко лица, които да бъдат
офицери по сигурността на компанията, при
условие че е ясно посочено за кои кораби ще
отговаря всяко едно от лицата.
Чл. 55. Офицерът по сигурността на ком
панията:
1. уведомява капитана на кораба или офи
цера по сигурността на кораба за нивото на
заплахи, на което е възможно да бъде под
ложен по време на експлоатацията му, като
използва оценките по сигурността, както и
друга, свързана със сигурността, информация;
2. отговаря за извършване на оценка по
сигурността на кораба;
3. отговаря за разработването, представяне
то за одобрение, прилагането и поддържането
на корабния план за сигурност;
4. гарантира, когато е необходимо, кораб
ният план да бъде изменен, за да се коригират
недостатъците и да се изпълнят изискванията
за сигурност на конкретния кораб;
5. организира вътрешните проверки (одити)
и прегледи на дейностите по сигурността;
6. организира първоначалната и последва
щите проверки на кораба от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ или от
призната организация по сигурността;
7. следи за коригирането на недостатъците
и несъответствията, открити по време на въ
трешните проверки, периодичните прегледи,
инспекциите по сигурността и проверките за
съответствие;
8. отговаря за обучението на лицата, от
говорни за сигурността на кораба;
9. отговаря за ефективната комуникация
и сътрудничество между офицера по сигур
ността на кораба и съответните офицери по
сигурността на пристанищата;
10. отговаря за съвместимостта меж ду
изискванията за сигурност и изискванията
за безопасност;
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11. гарантира, че ако бъдат използвани
планове за сигурност на сроден кораб или
на флота, планът за всеки кораб ще отразява
точно специфичната, касаеща го информация;
12. гарантира, че са изпълнени и под
държани които и да са алтернативни или
еквивалентни мерки и разпоредби, одобрени
по отношение на конкретен кораб или група
кораби.
Раздел V
Офицер по сигурността на кораба
Чл. 56. Корабопритежателят определя офи
цер по сигурността на кораба, който:
1. извършва редовни инспекции по сигур
ността на кораба съгласно плана за сигурност
на кораба;
2. контролира прилагането на корабния
план за сигурност и измененията към него;
3. координира мерките за сигурност, които
трябва да се спазват по време на товаро-разто
варните операции и снабдяването на кораба
между членовете на екипажа и офицера по
сигурността на пристанището;
4. предлага изменения на корабния план
за сигурност;
5. докладва пред офицера по сигурност
та на компанията за всички недостатъци
и несъответствия, открити по време на въ
трешните проверки, периодичните прегледи,
инспекциите по сигурността и проверките
за съответствие, и за прилагане на всички
коригиращи действия;
6. отговаря за провеждане на обучение на
екипажа на кораба съгласно плана за сигур
ност на кораба;
7. докладва за всички инциденти, свързани
със сигурността, съгласно корабния план;
8. координира прилагането на корабния
план за сигурност с офицера по сигурността
на компанията и с офицера по сигурността
на пристанището;
9. следи за правилната експлоатация, тест
ване, калибриране и поддържане на оборуд
ването по сигурността.
Раздел VI
Обу чение, тренировк и и у пра ж нени я по
сигурността на кораба
Чл. 57. Офицерът по сигурността на ком
панията, офицерът по сигурността на кораба
и лицата от бреговия персонал, определени
от корабопритежателя и отговорни за сигур
ността на корабите, преминават обучение по
утвърдени програми от Изпълнителна аген
ция „Морска администрация“ и притежават
познания в определени области съгласно
приложение № 2.
Чл. 58. Лицата от екипажа на кораба, които
имат специфични задължения и отговорно
сти, свързани със сигурността, притежават
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достатъчно познания и умения в определени
области съгласно приложение № 2, за да из
пълняват поставените им задачи.
Чл. 59. (1) Офицерът по сигурността на
кораба провежда тренировки на лицата, от
говорни за сигурността на кораба, на всеки
3 месеца, като се вземат предвид видът на
кораба, промените в екипажа на кораба,
пристанищата, които следва да се посетят, и
други обстоятелства, свързани със сигурност
та на кораба.
(2) В случаите, когато една четвърт от
корабния екипаж е подменен и лицата не са
участвали в тренировки на този кораб през
последните 3 месеца, тренировката се про
вежда в едноседмичен срок от настъпване
на промяната.
Чл. 60. Офицерът по сигурността на компа
нията провежда учения на лицата, отговорни
за сигурността на кораба, на всеки 18 месеца,
чрез които се проверява и постига взаимо
действието между офицера по сигурността на
кораба, офицера по сигурността на компания
та, офицера по сигурността на пристанищата
и службите по сигурността.
Г л а в а

п е т а

СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И
ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ
Раздел I
Нива на сигурност на пристанищата и пристанищните райони
Чл. 61. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ определя нивата на сигурност на приста
нищните райони или на отделни пристанища.
(2) Пристанищата и пристанищните райони
оперират съобразно определените нива на
сигурност. Мерките и процедурите за сигур
ност се прилагат по начин, който да доведе
до минимално забавяне на пътниците, кораба,
персонала и посетителите на кораба, стоките
и услугите.
(3) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
незабавно уведомява министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
министъра на вътрешните работи и предсе
дателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за всяка промяна в определеното
ниво на сигурност на пристанище или на
пристанищен район.
(4) Определените нива на сигурност на
пристанищата и пристанищните райони се
оповестяват на мореплавателите от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“.
(5) При всяко ниво на сигурност по реше
ние на изпълнителния директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“,
в зависимост от конкретните констатации в
оценката на сигурността на пристанището или
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на пристанищния район, могат да се въвеждат
различни мерки за сигурност в отделните
пристанища на един пристанищен район.
Чл. 62. При първо ниво на сигурност, с
оглед идентифициране и предприемане на
превантивни мерки срещу възникването на
инциденти, свързани със сигурността на прис
танищата, се извършват следните дейности при
прилагане на съответните мерки, определени
в плана за сигурност на пристанището или
на пристанищния район:
1. гарантиране на изпълнението на всички
задължения по сигурността на пристанището;
2. контролиране на достъпа до пристани
щето или до пристанищния район;
3. осъществяване на мониторинг на прис
танището и на пристанищния район, вклю
чително зоната (зоните) на акостиране и
заставане на котва;
4. осъществяване на мониторинг на зоните
с ограничен достъп с цел да се гарантира, че
достъп до тях имат само упълномощени за
това лица;
5. осъществяване на наблюдение и контрол
при обработката на товарите;
6. осъществяване на наблюдение и контрол
при приемането на корабни запаси;
7. гарантиране на действаща комуникация
по сигурността.
Чл. 63. При второ ниво на сигурност се
прилагат допълнителни предпазни мерки, оп
ределени в плана за сигурност на пристанището
или на пристанищния район, по отношение
на всяка дейност, посочена в чл. 61.
Чл. 64. (1) При трето ниво на сигурност се
прилагат допълнителни специфични предпазни
мерки, определени в плана за сигурност на
пристанището или на пристанищния район,
по отношение на всяка дейност, посочена в
чл. 61.
(2) Освен мерките по ал. 1 при трето ниво
на сигурност пристанищата или пристанищ
ните райони прилагат инструкции по сигур
ността, изготвени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
Чл. 65. Когато офицер по сигурността на
пристанището или на пристанищния район
бъде уведомен, че кораб има затруднения при
спазване на изискванията на плана за сигур
ност на пристанището или на пристанищния
район и инструкциите по сигурността, дадени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, при обя
вено трето ниво на сигурност, офицерът по
сигурността на пристанището и офицерът по
сигурността на кораба влизат във връзка и
координират съответните действия.
Чл. 66. Когато офицер по сигурността на
пристанище или на пристанищен район бъде
уведомен, че кораб е с определено ниво на
сигурност, по-високо от това на пристанището/
пристанищния район, офицерът по сигурност-

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

та на пристанището или на пристанищния
район незабавно уведомява Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и офицера
по сигурността на кораба.
Раздел II
Оценка на сигурността на пристанището
Чл. 67. (1) Оценката на сигурността на
пристанището се изготвя от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съвместно
с експерти в съответната област от Минис
терството на вътрешните работи, а когато
пристанището е определено за стратегически
обект с акт на Министерския съвет – съв
местно с експерти в съответната област на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или от призната организация по сигурността.
(2) За изготвяне на оценка за сигурността
на пристанището пристанищните оператори
подават заявление до Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и заплащат такса
по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(3) Когато оценката по ал. 1 е извършена
от призната организация по сигурността, тя се
одобрява от изпълнителния директор на Из
пълнителна агенция „Морска администрация“.
(4) При промяна на статута на пристани
щето се изисква изготвяне на нова оценка
от компетентните органи по ал. 1, а при
необходимост – и актуализиран/нов план за
сигурност.
(5) Оценката за сигурност на пристанище
то се преразглежда от съответния съвет за
сигурност на пристанището:
1. поне веднъж на пет години – след първо
началната оценка или след нейното последно
преразглеждане или актуализация;
2. при настъпили промени, водещи до
увеличаване на рисковете за сигурността,
и при промени, свързани с пристанищната
инфраструктура.
(6) Съветът за сигурност на пристанището
извършва преразглеждането на оценката по
сигурността:
1. по ал. 5, т. 1 – най-късно шест месеца
преди изтичането на 5-годишния период от
одобряването на последната оценка;
2. в 30-дневен срок от настъпилите промени
по ал. 5, т. 2.
(7) За резултата от преразглеждането на
оценката по ал. 6 съветът за сигурност съставя
протокол с констатации и мотиви за необхо
димостта от нейната актуализация.
(8) Операторът на съответното пристани
ще най-късно пет месеца преди изтичането
на срока по ал. 5, т. 1 или в 30-дневен срок
от настъпилите промени по ал. 5, т. 2, чрез
съответната дирекция „Морска администра
ция“, подава заявление за преразглеждане на
оценката по сигурността на пристанището до
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Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“, към което прилага копие от протокола
по ал. 7. Копие от заявлението се изпраща и
на органа по сигурността на пристанищния
район, в който се намира пристанището.
(9) След получаване на заявлението по ал. 8
съответната дирекция „Морска администра
ция“ извършва допълнителни проверки, ако
е необходимо, и предприема едно от следните
действия:
1. извършване на нова оценка на приста
нището и нейното одобряване при условията
и по реда на този раздел, или,
2. изготвя писмено мотивирано становище,
че не е необходима актуализация на оценката
за сигурност и/или на плана за сигурност на
пристанището.
(10) Ако одобрената оценка по ал. 9, т. 1
изисква извършване на промени или изготвяне
на нов план за сигурност на пристанището,
неговото изготвяне и одобряване се извършва
при условията и по реда на раздел III.
(11) В случаите по ал. 9, т. 2 становището
на съответната дирекция „Морска администра
ция“ е основание за продължаване по реда
на чл. 125 на валидността на удостоверени
ето за съответствие на пристанището за нов
5-годишен период. В този случай се прилага
към оценката за сигурност на съответното
пристанище копие от становището.
(12) Лицата, включени в извършването на
оценката за сигурност на пристанището, трябва
да притежават познания по отношение на:
1. акт уалните заплахи за сиг у рност та,
различните им форми и тенденциите в тази
област;
2. разпознаването и откриването на оръжия,
опасни вещества и устройства;
3. разпознаването на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите
модели на лица, които биха могли да пред
ставляват заплаха за сигурността;
4. похватите, използвани за заобикаляне
на мерките за сигурност;
5. методите, използвани за причиняване на
инцидент, свързан със сигурността;
6. въздейст вието на експ лозиви върх у
пристанището;
7. сигурността на пристанището;
8. обичаите на пристанището;
9. планирането на непредвидени ситуации,
подготовката на ситуациите на тревога и
мерките за противодействие;
10. физическите мерки за сигурност;
11. радио- и телекомуникационните сис
теми, включително компютърните системи
и мрежи;
12. транспортното и гражданското инже
нерство;
13. корабните и пристанищните операции.
Чл. 68. (1) Оценката за сигурност на приста
нището се извършва за всяко едно пристанище.
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(2) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
може да разреши извършване на обща оценка
за сигурност за повече от едно пристанище,
когато пристанищният оператор е един за
пристанищата, на които се извършва оценка
на сигурността, и местоположението, дей
ността, оборудването и архитектурата на тези
пристанища са сходни.
(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява IМО за извърше
ната обща оценка.
Чл. 69. Оценката за сигурност на приста
нище се извършва съгласно разпоредбите на
настоящата наредба, глава XI-2 на Конвен
ция SOLAS, ISPS Code и Регламент № (ЕО)
725/2004 г.
Чл. 70. (1) Оценката за сигурност на прис
танището завършва с доклад, изготвен от
лицата по чл. 67, ал. 1, описващ начина на
провеждане на оценката, описание на всяка
уязвимост на пристанището, открита при из
вършването на оценката, както и описание на
мерките за противодействие. Към доклада се
прилага и направената оценка за сигурността
на пристанището.
(2) Докладът, придружен от оценката, се
изготвя в два екземпляра и се представя на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ за одо
бряване.
(3) Докладът се защитава от лицата по
чл. 67, ал. 1 от неразрешен достъп или от
разгласяване.
Ч л. 71. (1) Оцен к ата за си г у рнос т на
пристанището се изготвя в два еднообразни
екземпляра, всеки от които на хартиен и
електронен носител, които се съхраняват и
служат за нуждите на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
(2) По едно копие от оценката по ал. 1 се
изпраща от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“:
1. на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“, в чийто отговорен
район е разположено пристанището – предмет
на оценката;
2. на органа по сигурността на пристани
щето;
3. на органа по сигурността на пристанищ
ния район, в който е разположено пристани
щето – предмет на оценката;
4. на съответната областна дирекция на
МВР;
5. на Регионална дирекция „Гранична по
лиция – Бургас“;
6. на съответната териториална структура
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 защитават ориги
налите (на хартиен и на електронен носител)
и копията на оценката от неразрешен достъп
или от разгласяване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Раздел III
План за сигурност на пристанище
Чл. 72. (1) Планът за сигурността за вся
ко пристанище се изготвя от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съвместно
с експерти от Министерството на вътрешните
работи, а когато пристанището е определено
за стратегически обект с акт на Министерския
съвет – съвместно с експерти в съответната
област на Държавна агенция „Национална
сигу рност“ или призната организация по
сигурността.
(2) За изготвяне на план за сигурност
на пристанище пристанищните оператори
подават заявление до Изпълнителна аген
ция „Морска администрация“ и заплащат
такса по Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(3) Когато планът се изготвя от призната
организация по сигурността, той се одобрява
от изпълнителния директор на Изпълнител
на агенция „Морска администрация“ след
предварително съгласуване с министъра на
вътрешните работи и с председателя на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ или
с упълномощени от тях лица.
(4) Планът за сигурност на пристанище
се изготвя в съответствие с разпоредбите на
настоящата наредба, глава XI-2 на Конвен
ция SOLAS, ISPS Code и Регламент № (ЕО)
725/2004.
(5) Разработването и поддържането на плана
за сигурност се осъществяват въз основа на
оценката за сигурност, като се отчита взаи
модействието кораб – пристанище.
Чл. 73. Лицата, които извършват вътрешни
одити на дейностите по сигурността, посочени
в плана, или които оценяват прилагането на
плана, не участват пряко в проверяваните
дейности с изключение на случаите, когато
големината и видът на пристанището не поз
воляват това.
Чл. 74. (1) Планът за сигурност на прис
танището се одобрява от изпълнителни я
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Планът за сигурност на пристанището
се изготвя в два еднообразни екземпляра,
всеки от които на хартиен и електронен
носител, които се съхраняват и служат за
нуждите на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(3) Копие от плана за сигурност на приста
нището се изпраща от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“:
1. на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“, в чийто отговорен
район е разположено пристанището – предмет
на плана;
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2. на органа по сигурността за пристани
щето;
3. на органа по сигурността на пристанищ
ния район, в който е разположено пристани
щето – предмет на плана;
4. на съответната областна дирекция на
МВР;
5. на Регионална дирекция „Гранична по
лиция – Бургас“;
6. на съответната териториална структура
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Планът за сигурност на пристанището
може да се комбинира с всеки друг план за
спешни или аварийни случаи на пристанище
или да е част от такива планове.
(5) Лицата по ал. 2 и 3 защитават ориги
налите (на хартиен и на електронен носител)
и копията на оценката от неразрешен достъп
или от разгласяване.
Чл. 75. Изпълнителният директор на Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
одобрява промените в плана за сигурност на
пристанището, когато той отговаря на изиск
ванията на тази наредба.
Чл. 76. (1) План за сигурност на приста
нището се изготвя за всяко едно пристанище
поотделно.
(2) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Морска администрация“ може
да разреши изготвяне на план за сигурност,
обхващащ повече от едно пристанище, когато
операторът е един и същ и местоположението,
дейността, оборудването и архитектурата на
тези пристанища са сходни.
(3) В слу чаите по ал. 2 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ уведомява
IMO за изработения общ план.
Чл. 77. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ контролира и следи за
изпълнението на мерките и процедурите за
сигурност, определени в плана за сигурност.
(2) Сигурността на пристанището, на ко
рабите в него и защитата им от неразрешен
достъп се осигурява от пристанищния опера
тор съвместно с органите на Министерството
на вътрешните работи съобразно мерките и
процедурите за сигурност, определени в плана.
(3) Кораби, които са без екипаж, задължи
телно трябва да бъдат заключени и оборуд
ването за качване – отстранено.
Раздел IV
Орган за сигурност на пристанището
Чл. 78. (1) Орган за сигурността на приста
нището е лице, определено с писмена заповед
от оператора на съответното пристанище.
(2) Органът за сигурността на пристанище
то е отговорен за наличието, изпълнението и
поддържането в актуално състояние на плана
за сигурност на пристанището.
Чл. 79. Органът за сигурност в пристани
щето е длъжен:
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1. да осигурява и поддържа техническите
средства за осъществяване на контрола по
прилагане на плана за сигурност на приста
нищния район;
2. да определи офицер по сигурността на
пристанището;
3. да създаде пристанищен съвет за си
гурност;
4. да предоставя на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ всички материали,
свързани със сигурността на пристанището;
5. да представя в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и в съответната
областна дирекция на МВР за съгласуване
правилника за контролно-пропускателния
режим в пристанището.
Чл. 80. (1) Към всеки орган за сигурността
на пристанището със заповед на директо
ра на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“ се създава съвет по
сигурностт а на пристанището като постоянно
действащ помощен орган за съгласуване, съ
трудничество и координация между ведомства
та, юридическите и физическите лица, които
имат отношение към постигане сигурността
на съответното пристанище.
(2) Съветът по сигурността на пристани
щето се състои от:
1. председател – законния представител на
юридическото лице – пристанищен оператор
или оправомощено от него лице;
2. заместник-председател – офицера по
сигурността на пристанището;
3. представител на съответната терито
риална дирекция „Морска администрация“;
4. представител на съответната областна
дирекция на МВР;
5. представител на съответното гранично
полицейско управление;
6. представител на съответното областно
управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“ на МВР;
7. представител на организацията, на ко
ято пристанищният оператор е поверил осъ
ществяването на охраната на пристанищната
територия и инфраструктура;
8. представител на органа по сигурността
на съответния пристанищен район.
(3) Когато пристанището е определено за
стратегически обект с акт на Министерския
съвет, в съвета по ал. 1 се включва и предста
вител на съответната териториална структура
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) По преценка на органа по сигурност
та на пристанището в работата на съвета
по сигурността на пристанището могат да
се привлекат представители на съответната
териториална дирекция на Агенция „Митни
ци“ и на Военноморските сили на Република
България, както и други експерти в областта
на сигурността на пристанищата.
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(5) Съветът по сигурността на пристани
щето:
1. проучва и анализира актуалните заплахи
за сигурността на пристанището и тенденциите
в тази област с оглед внасяне на промени в
плана за сигурност на пристанището;
2. прави предложения за промяна на нивото
на сигурност на пристанището;
3. прави предложения за въвеждане на
допълнителни временни мерки за сигурност
без повишаване на нивото на сигурност;
4. прави предложения за въвеждане на
други мерки, дейности или процедури, кои
то имат пряко или косвено отношение към
сигурността на пристанището;
5. в случаите на потенциална заплаха или
риск за сигурността на пристанището коорди
нира действията и разпределя задачите между
ведомствата, юридическите и физическите
лица, които имат отношение към постигане
на неговата сигурност;
6. в слу чаите на потенциална заплаха
или риск за сигурността на пристанището
осъществява контрол върху дейност та на
всички лица, които извършват или ползват
пристанищни услуги или дейности, когато
техните действия или бездействия могат да
създадат условия за нарушаване сигурността
на пристанището.
(6) Съветът по сигурността на приста
нището се свик ва на редовни заседани я
най-малко веднъж на шест месеца и на из
вънредни заседания – по искане на всеки от
членовете на съвета или на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, при проява на конкретен риск
или заплаха за сигурността на пристанището
или при възникване на условия за такъв риск
или заплаха.
(7) Съветът по сигурността на пристанище
то може да заседава, ако присъстват повече от
половината от неговите членове. Решенията
се вземат с мнозинство повече от половина
та от присъстващите. За всяко заседание се
води протокол, който се подписва от всички
присъстващи членове на съвета.
(8) На първото си заседание съветът по
сигурността на пристанището приема пра
вилник за своята работа, в който следва да са
уредени периодичността и редът за свикване и
провеждане на заседанията, начините за връз
ка и взаимодействие на членовете на съвета
при проява на конкретен риск или заплаха,
както и всички други въпроси, свързани с
осъществяване на посочените в ал. 5 функции.
Раздел V
Офицер по сигурността на пристанище
Чл. 81. (1) Всеки орган по сигурността на
пристанище определя офицер по сигурността
за съответното пристанище.
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(2) Един офицер по сигурността може да се
определи за повече от едно пристанище, ако
операторът на тези пристанища е един и същ.
(3) Когато пристанищният оператор на
повече от едно пристанище е определил офи
цер по сигурността за всяко едно от тях, той
може да определи един от офицерите като
координатор.
(4) Офицерът по сигурността е служител
на пристанищния оператор и лице за контакт
с представителите на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Изпълнителна агенция „Мор
ска админист раци я“, Министерството на
вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ по въпросите на
сигурността на пристанището. В случаите по
ал. 3 лице за контакт е офицерът координатор.
Чл. 82. Офицерът по сигурността на прис
танището:
1. п ровеж да първонача лен п реглед на
сигурността на пристанището, като отчита
съответната оценка по сигурността на прис
танището;
2. съдейства при разработването на оцен
ката за сигурност и на плана за сигурност на
пристанището и отговаря за поддържането им;
3. прилага плана за сигурност на приста
нището и провежда тренировки във връзка
с неговото изпълнение;
4. извършва редовни проверки по сигур
ността на пристанището с цел гарантиране
на постоянното прилагане на мерките за
сигурност;
5. предлага внасянето на промени в плана
за сигурност на пристанището с цел отстраня
ване на недостатъци или обновяване на плана;
6. осигурява обучение на лицата, отговорни
за сигурността на пристанището;
7. докладва пред Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и пред офицера по
сигурността на пристанищния район и съхра
нява протоколи за събития, които заплашват
сигурността на пристанището;
8. координира прилагането на плана за
сигурност на пристанището с офицера по
сигурността на пристанищния район, офицера
по сигурността на компанията и с офицера
по сигурността на кораба;
9. следи за спазване на изискванията към
лицата, отговорни за сигурността на прис
танището;
10. следи за правилното управление, тест
ване, калибриране и поддържане на оборуд
ването по сигурността;
11. съдейства на офицера по сигурността на
кораба за идентифициране на лицата, които
ще се качват на борда на кораба;
12. координира действията по изпълнение
на плана за сигурност със службите по си
гурността;
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13. при всяко посещение в пристанище
на кораб, за който наредбата се прилага,
извършва оценка на риска на базата на пода
дената от кораба предварителна информация
по сигурността; в случай на необходимост
от мерки за контрол на кораба докладва на
офицера по сигурността на пристанищния
район.
Чл. 83. Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията и
министърът на вътрешните работи със своя
съвместна заповед, след предварителното
є съгласуване с председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“, определят
реда за издаване и контрол на използването
на пропуски на и от лица и транспортни
средства в забранените за достъп зони на
пристанищата.
Чл. 84. (1) Пропуски за зоните за сигур
ност се издават на служители и работници,
чиито задължения или мястото на тяхното
изпълнение изискват влизане или престой в
тези зони. Процедурата по издаване на про
пуски включва:
1. подаване на писмена заявка за пропуск
до издаващия орган;
2. проверка на заявките от страна на упъл
номощените сътрудници за определяне на
основанията за издаване на пропуска;
3. съгласуване на заявките от страна на
компетентните служби на Министерството на
вътрешните работи с цел да не се допускат
нежелани лица в зоните за сигурност.
(2) Всеки пропуск съдържа:
1. наименование на издателя на пропуска;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. имената и други лични данни (например
единен граждански номер, единен номер на
чужденец или дата на раждане) на лицето,
на което се издава;
4. зоните, за които е валиден;
5. срока на неговата валидност.
(3) За пристанищата, определени за страте
гически обекти с акт на Министерския съвет,
пропуски за достъп до зоните за сигурност се
издават на лицата след извършена проверка от
Държавна агенция „Национална сигурност“
по критериите по чл. 45, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановле
ние № 23 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г. и бр. 27,
56, 80, 84, 85 и 108 от 2013 г.), за издаване на
разрешение за работа или за извършване на
конкретно възложена задача и дейности в
стратегически обекти.
(4) Правилата и процедурите по ал. 1, т. 1
и 2 се прилагат и по отношение на пропуските
за моторни превозни средства.
(5) Всеки пропуск на моторно превозно
средство съдържа:
1. наименование на издателя на пропуска;
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2. регистрационен номер на моторното
превозно средство;
3. наименование на собственика и ползва
теля на моторното превозно средство;
4. зоните, за които е валиден;
5. срока на неговата валидност.
(6) Всички лица, имащи пропуск за зони
те за сигурност, подлежат на инструктаж и
контрол за познаването на инструкциите за
движение и за сигурност при експлоатацията
на моторни превозни средства в района на
пристанището.
(7) Личните пропуски и пропуските на мо
торните превозни средства се поставят и носят
на видно място при влизането, излизането и
по време на престоя в зоните за сигурност.
Раздел VI
Оценка на сигурността на пристанищен район
Чл. 85. (1) Оценката за сигурност на прис
танищен район се извършва в съответствие с
изискванията на тази наредба.
(2) Оценката за сигурност на пристанищен
район се изготвя от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ съвместно с експер
ти от Министерството на вътрешните работи
или от призната организация по сигурността.
(3) Когато оценката се изготвя от призната
организация по сигурността, тя се одобрява
от изпълнителния директор на Изпълнител
на агенция „Морска администрация“ след
предварително съгласуване с министъра на
вътрешните работи и с председателя на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ или
с оправомощени от тях лица.
(4) За изготвяне на оценка на сигурността
на пристанищен район органът за сигурност
на пристанищния район подава заявление
до Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“.
Чл. 86. (1) За всяко пристанище и прис
танищен район се определят границите на
пристанището и на пристанищния район,
като съответно се вземе предвид информаци
ята, получена при оценката на сигурността
на пристанището и на пристанищния район.
(2) Гра н и ц и т е на п рис та н и ще т о и на
пристанищния район по ал. 1 се означават и
представят в подходящ графичен вид.
(3) Когато границите на дадено пристанище
изцяло съвпадат с границите на пристанищен
район, се прилага Регламент № 725/2004.
Чл. 87. (1) Оценката за сигурност на прис
танищния район съдържа:
1. определяне и оценка на значимите еле
менти на пристанищната инфраструктура и на
други активи, които трябва да бъдат защитени;
2. определяне на възможните рискове и
заплахи за пристанищната инфраструктура
и за други активи, както и вероятността от
възникването им с оглед на установяване и
степенуване на мерките за сигурност;
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3. определяне, избор и к ласиране – по
приоритет, на мерките за противодействие и
на промените в процедурите, както и тяхното
ниво на ефективност с цел намаляване на
уязвимостта;
4. определяне на уязвимите места в инфра
структурата и в дейността на пристанищния
район, като се отчита и човешкият фактор;
5. определяне и оценка на пристанища, за
които не се прилага тази наредба, но са от
значение за сигурността на целия пристани
щен район;
6. определяне и оценка на зони и съоръже
ния, които не са пристанища, но са от значение
за сигурността на целия пристанищен район.
(2) Оценката по ал. 1 определя:
1. всички зони на пристанищния район, в
които трябва да се постигне сигурност, като
по този начин се определят границите на тази
част от територията на пристанищния район,
спрямо която се прилагат разпоредбите на
тази наредба;
2. мерките за сигурност, в т. ч. тези, които
са необходими, с оглед на функционалните
връзки и взаимодействие между отделните
пристанища на пристанищния район;
3. пристанищния персонал, който следва
да се подложи на проверка за произход или
на проучване за достъп във връзка с работата
му в зони с висок риск;
4. отделни зони на пристанищния район
или специфични негови части и пристанища
в съответствие с вероятността от възникване
на инциденти, свързани със сигурността; оп
ределянето на границите и оценката на всяка
зона се извършва не само по директен профил
като потенциална цел, но и с оглед на ролята
є на преходна зона, когато потенциална цел
е съседна зона;
5. измененията на риска;
6. специфичните характеристики на всяка
зона – местоположение, достъп, електроснаб
дяване, комуникационна система, собственост
и ползватели, както и други характеристи
ки, за които се счита, че са свързани със
сигурността;
7. потенциалните сценарии за заплаха на
пристанищния район, специфични негови час
ти и пристанища; пряка цел на идентифицира
на заплаха може да е пристанищният район,
специфични негови части или пристанища
като цяло, както и специфични елементи на
неговата инфраструктура, а също така товари,
багаж, хора или транспортно оборудване;
8. специфичните преки и непреки последи
ци от сценария за заплаха, независимо дали
те се проявяват в една или в няколко зони;
специално внимание следва да се обърне на
риска от човешки жертви;
9. възможността от възникване на ефект
на натрупване при инциденти по сигурността;
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10. уязвимите (критичните) места във
всяка зона;
11. всички организационни въпроси, свър
зани с общата сигурност на пристанищния
район, в това число ролята и взаимодействието
на всички централни и териториални органи,
чиито правомощия са свързани с постигането
на сигурността на пристанищния район, както
и съществуващите правила и процедури;
12. уязвимите места в организацията, норма
тивната уредба или процедурите за постигане
на сигурността на пристанищния район, на
специфични негови части или пристанища;
13. мерките, процедурите и действията,
насочени към намаляване уязвимостта на
критичните места във всяка зона; специално
внимание следва да се отдели на необходи
мостта от контрол на достъпа или от въвеж
дане на ограничения за целия пристанищен
район или пристанище, или за специфични
части от него, в това число идентификация
на пътниците, на пристанищния персонал
или на други работници, на посетителите и
корабните екипажи, контрол на товарите и
багажа, въвеждане на изисквания за наблюде
ние на определени зони или дейности, както
и на средствата за осъществяване на този
контрол; мерките, процедурите и действията
трябва да съответстват на отбелязания риск
и да се различават за различните зони на
пристанищния район или пристанищата;
14. способите за засилване на мерките,
процедурите и действията в случай на пови
шаване нивото на сигурност;
15. специфичните изисквания за действие
при основни проблеми на сигурността, като
товари, бага ж и, гориво, принадлеж ности
или лица, пакети с неизвестно съдържание
и познати опасности (например бомби); тези
изисквания трябва да съдържат и анализ на
условията, при които е препоръчително въз
никналият проблем да се разреши на място,
както и тези, при които проблемът трябва да
се разреши след транспортиране на опасния
предмет или лице в сигурна зона;
16. мерките, процедурите и действията,
насочени към ограничаване и намаляване
на последиците;
17. начина на разпределение на задачите,
позволяващ адекватното и правилно прилагане
на определените мерки, процедури и действия;
18. при необходимост – връзките и взаи
модействието с други планове за сигурност и
други въведени мерки за сигурност, както и с
други планове за действие (например авариен
план за действие при разлив на нефт, план
за организиране на непрекъсната работа в
пристанищния район, план при произшествия
с ядрени материали и други);
19. изискванията за комуникация, необходи
ми за изпълнението на мерките и процедурите;
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20. мерките за защита от разкриване на
информация, свързана със сигурността;
21. изискванията по принципа „необходи
мост да се знае“ за всички органи и органи
зации, които пряко участват в постигането
на сигурността на пристанищния район или
пристанищата, както и в случай на необхо
димост – за всички останали.
(3) При извършването на оценката по ал. 1
съответният компетентен орган отчита и вида,
предназначението и влиянието на съседните
зони върху сигурността на пристанищния
район и пристанищата, които са обхванати
от плана на пристанищния район.
Чл. 88. Оценката за сигурност на приста
нищния район се одобрява от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Чл. 89. (1) Оценката за сигурност на прис
танищния район се изготвя в два екземпля
ра, всеки от които на хартиен и електронен
носител, които се съхраняват и служат за
нуждите на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) По едно копие от оценката по ал. 1 се
изпраща от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“:
1. на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“, в чийто отгово
рен район е разположен п ристанищ ни я т
район – предмет на оценката;
2. на органа по сигурността за съответния
пристанищен район – предмет на оценката;
3. на съответната областна дирекция на
МВР;
4. на Регионална дирекция „Гранична по
лиция – Бургас“;
5. на съответната териториална структура
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 осигуряват защита
на оригиналите (на хартиен и електронен
носител) и на копията на оценката от нераз
решен достъп или от разгласяване.
Чл. 90. (1) Оценките на сигурността на прис
танищните райони и плановете за сигурност
на пристанищните райони се преразглеждат
от съответния съвет за сигурност на приста
нищния район:
1. поне веднъж на пет години след одобря
ването на първоначалната оценка или на плана
или след тяхното последно преразглеждане
или актуализация;
2. при настъпили промени на рисковете,
водещи до увеличаване на рисковете за си
гурността и до промени, свързани с приста
нищната инфраструктура.
(2) Съветът за сигурност на пристанищ
ния район извършва преразглеждането на
оценката на сигурността на пристанищния
район и на плана за сигурност на приста
нищния район:
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1. по ал. 1, т. 1 – най-късно шест месеца
преди изтичането на 5-годишния период от
одобряването на последната оценка или на
плана;
2. в 30-дневен срок от настъпилите промени
по ал. 1, т. 2.
(3) За резултата от преразглеждането на
оценката и на плана по ал. 2 съветът за сигур
ност на пристанищния район съставя протокол
с констатации и мотиви за необходимостта
от актуализация на оценката.
(4) Органът по сигурност на съответния
пристанищен район най-късно пет месеца
преди изтичането на срока по ал. 1, т. 1 или
в 30-дневен срок от настъпили промени по
ал. 1, т. 2 чрез съответната дирекция „Мор
ска администрация“ подава заявление за
преразглеждане на оценката за сигурността
на пристанищния район до Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, към което
прилага копие от протокола по ал. 3.
(5) След получаване на заявлението по ал. 4
съответната дирекция „Морска администра
ция“ извършва допълнителни проверки, ако
е необходимо, и предприема едно от следните
действия:
1. извършва нова оценка на пристанищния
район и нейното одобряване при условията и
по реда на този раздел;
2. изготвя писмено мотивирано становище,
че не е необходима актуализация на оценката
за сигурност и/или на плана за сигурност на
пристанищния район.
(6) Ако одобрената оценка по ал. 5, т. 1 из
исква извършване на промени или изготвяне на
нов план за сигурност на пристанищния район,
неговото изготвяне и одобряване се извършва
при условията и по реда на раздел VII.
(7) В случаите по ал. 5, т. 2 становището
служи, за да удостовери, че е извършен пре
глед на оценката на пристанищния район и
че тя е валидна за нов 5-годишен период. В
този случай копие от становището по ал. 5,
т. 2 се изпраща на органа по сигурност на
съответния пристанищен район и става не
разделна част от оценката на пристанищния
район.
Раздел VII
План за сигурност на пристанищен район
Чл. 91. Планът за сигурност на приста
нищен район се изготвя в съответствие с
изискванията на тази наредба.
Чл. 92. (1) Планът за сигурност на прис
танищния район се разработва и поддържа
въз основа на оценката за сигурност, като се
отчита взаимодействието кораб – пристани
щен район и се установяват правомощията на
органите и задълженията на организациите
и лицата във връзка с постигане сигурността
на пристанищния район.
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(2) Планът за сигурност за всеки прис
танищен район се изготвя от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съвместно
с експерти от Министерството на вътрешни
те работи или от призната организация по
сигурността.
(3) За изготвяне на план за сигурност на
пристанищен район органът за сигурност на
пристанищния район подава заявление до Из
пълнителна агенция „Морска администрация“.
(4) Когато планът се изготвя от призната
организация по сигурността, той се одобрява
от изпълнителния директор на Изпълнител
на агенция „Морска администрация“ след
предварително съгласуване с министъра на
вътрешните работи и с председателя на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ или
с оправомощени от тях длъжностни лица при
спазване на следния ред и условия:
1. признатата организация представя из
готвения проект на план на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ за проверка
за съответствието му с разпоредбите на на
стоящата наредба в срок, указан в договора
по чл. 131, ал. 1;
2. Изпълнителна агенция „Морска адми
нистрация“ извършва проверката за съот
ветствие и при констатирани несъответствия
я изпраща в писмен вид на призната орга
низация по сигурността за отстраняване на
несъответствията;
3. в едномесечен срок от получаването
на несъответствията по т. 2 призната орга
низация по сигурността ги отстранява, след
което представя коригирания проект на план
на Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“ за одобряване;
4. изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
одобрява представения проект на план, при
условие че са отстранени всички несъответ
ствия, или го връща за коригиране до окон
чателното им отстраняване.
Чл. 93. (1) Планът за сигурност на приста
нищния район установява за всяко от трите
нива на сигурност:
1. процедурите, които трябва да се следват;
2. мерките, които трябва да се въведат;
3. действията, които трябва да се пред
приемат.
(2) Планът за сигурност на пристанищния
район:
1. определя зоните на пристанищния район,
в които трябва да се постигне сигурност; в
плана могат да се предвидят различни мерки,
процедури или действия за различните зони
в зависимост от констатациите в оценката на
сигурността на пристанищния район и като
се отчитат връзките между тези зони;
2. осигурява координация между мерките за
сигурност за зони с различни характеристики
по отношение на сигурността;
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3. осигурява, при необходимост, различни
мерки за различните зони от пристанищния
район с оглед на различните нива на сигурност
и информацията от разузнаването;
4. определя организационната структура,
която да осигури повишаване на сигурността
на пристанищния район.
(3) Въз основа на посоченото в ал. 2 пла
нът за сигурност на пристанищния район
разглежда и определя задачите и процедурите
относно:
1. изисквания за достъпа; за някои зони
изискванията влизат в сила само когато нивата
на сигурност надвишат минималните прагове;
всички изисквания и прагове изчерпателно
се включват в плана за сигурност на приста
нищния район;
2. изисквания за контрол на самоличност,
багаж и товари, като се вземе предвид, че:
а) изискванията могат да се прилагат или
да не се прилагат в целите подзони, или да
се прилагат частично в различните подзони;
б) лицата, които влизат или се намират в
дадена подзона, могат да подлежат на контрол;
в) планът за сигурност на пристанищния
район трябва да отговаря на констатациите
от оценката на сигурността на пристанищния
район, която е средството за определяне на
изискванията за сигурността за всяка подзона
и всяко ниво на сигурност;
г) когато за целите на сигурността по
пристанищния район са създадени нарочни
идентификационни карти, трябва:
аа) да се установят ясни процедури за изда
ването, контрола по използването и връщането
на тези документи;
бб) да се отчитат специфичните особености
на определени групи ползватели в пристанищ
ните райони, разрешаващи прилагането на
нарочни мерки с цел ограничаване на отри
цателния ефект от изискванията за контрол
на достъпа;
вв) групите по буква „бб“ трябва да включват
най-малко следните лица: моряци; длъжност
ни лица от упълномощените органи; лица,
които редовно работят в пристанищния район
или редовно го посещават; лица, които живеят
в пристанищния район, и лица, които работят
в пристанищния район или го посещават в
определени случаи;
3. взаимодействието с органите за контрол
на товарите, багажа и пътниците, като при
необходимост планът трябва да предвижда
свързване на информационните системи и
на системите за контрол на сигурността на
тези органи, включително на системите за
контрол на сигурността преди пристигане,
ако има такива;
4. процедурите и мерките за третиране на
подозрителни товари, багаж, бункер, принад
лежности или лица, включително определяне
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на зоните за сигурност, както и други въпроси,
свързани със сигурността, както и нарушения
на сигурността на пристанищния район;
5. наблюдението за спазване на изисквани
ята за подзоните или дейностите в подзони
те, необходимостта от технически решения,
както и самите решения, които се определят
в зависимост от оценката на сигурността на
пристанищния район;
6. сигнализацията, като за зоните с достъп
и/или с контролни изисквания се осигурява
сигнализация, която трябва да отговаря на съ
ответните специфични технически изисквания;
7. комуникациите и разрешителните за
получаване и даване на информация, свързана
със сигурността, като процедурите отчитат
чувствителността на цялата или част от тази
информация; изискванията за даване на раз
решителни за получаване на информация,
свързана със сиг у рност та, представл яват
част от плана и са насочени към защита от
разкриване на чувствителната за сигурността
информация;
8. разпространяването на информацията по
т. 7 се основава на необходимостта от позна
ването є, като при необходимост се включват
процедури за предаване на информация на
обществото;
9. осигуряването на бързи ответни дейст
вия – в плана за сигурност по пристанищния
район се посочват ясно изискванията за док
ладване за всички инциденти по сигурността
на офицера по сигурността на пристанищния
район и/или на органа за сигурност на прис
танищния район;
10. регламентираната в плана интеграция
с други превантивни и контролни дейности,
които се извършват в пристанищния район;
11. интеграцията с други планове за дейст
вия и/или включване на специфични ответни
мерки, процедури и действия; в плана подробно
се описват взаимодействието и координацията
с други планове за действия и в планове за
спешни мерки; когато е необходимо, се реша
ват конфликти и се отстраняват недостатъци;
12. изискванията за провеждането на обу
чения, тренировки и учения по сигурността
на пристанищния район;
13. организацията за сигурност на приста
нищния район и разделението на задачите; в
плана се описва координацията с офицерите
по сигурността на пристанищата и офицерите
по сигурността на корабите, ако това е необхо
димо; в плана се регламентират и задачите на
съвета за сигурност на пристанищния район;
14. процедурите за обновяване на плана за
сигурност на пристанищния район.
(4) Задачите и процедурите по ал. 3 се
описват и номерират в съдържанието на
плана в същата последователност, за да има
проследимост.
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Чл. 94. (1) Планът за сигурност на приста
нищния район може да се комбинира или да е
част от други планове за действия и планове
за спешни мерки на пристанището.
(2) Планът за сигурността на пристанищ
ния район се одобрява от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Чл. 95. Планът за сигурността на приста
нищния район се изготвя в два екземпляра,
всеки от които на хартиен и електронен
носител, които се съхраняват и служат за
нуждите на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и се защитават от неразрешен
достъп или от разгласяване.
Чл. 96. (1) Копие от плана за сигурност на
пристанищния район се изпраща от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“:
1. на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“, в чийто отгово
рен район е разположен п ристанищни я т
район – предмет на плана;
2. на органа по сигурността за съответния
пристанищен район – предмет на плана;
3. на съответната областна дирекция на
МВР;
4. на Регионална дирекция „Гранична по
лиция – Бургас“;
5. на съответната териториална структура
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват защита на
копията на плана от неразрешен достъп или
от разгласяване.
Чл. 97. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ следи за изпълнението на
мерките и процедурите за сигурност, опре
делени в плана за сигурност.
(2) Сигурността на пристанищния район, на
корабите в него и защитата им от неразрешен
достъп се осигурява от пристанищните опера
тори съвместно с органите на Министерството
на вътрешните работи съобразно мерките и
процедурите за сигурност, определени в плана
за сигурност.
(3) Кораби, които са без екипаж, задължи
телно трябва да бъдат заключени и оборудва
нето за качване да бъде отстранено.
Раздел VIII
Орган по сигурността на пристанищен район
Чл. 98. Органът по сигурността на прис
та н и щ н и я ра йон, оп ределен по реда на
чл. 8, е отговорен за наличието, изпълнението
и поддържането на актуален план за сигурност
на пристанищния район.
Чл. 99. Органът по сигурността на прис
танищния район е длъжен:
1. да определи офицер по сигурността на
пристанищния район;
2. да създаде съвет по сигурността на
пристанищния район;
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3. да предоставя на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ всички материали,
свързани със сигурността на пристанищния
район.
Чл. 100. (1) Към всеки орган за сигурност
на пристанищен район със заповед на дирек
тора на съответната териториална дирекция
„Морска администрация“ се създава съвет
по сигурността на пристанищния район като
постояннодействащ помощен орган за съгла
суване, сътрудничество и координация между
ведомствата и лицата, които имат отношение
към постигане сигурността на съответния
пристанищен район.
(2) Съветът по сигурността на пристанищ
ния район се състои от:
1. председател – органа по сигурността на
пристанищния район;
2. заместник-председател – офицера по
сигурността на пристанищния район;
3. представител на съответното територи
ално поделение на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“;
4. представител на съответната терито
риална дирекция „Морска администрация“;
5. представител на съответната областна
дирекция на МВР;
6. представител на съответното гранично
полицейско управление;
7. представител на съответното областно
управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“ на МВР;
8. офицерите по сигурността на приста
нищата, обхванати от плана за сигурност на
съответния пристанищен район.
(3) Когато в пристанищния район е включе
но пристанище, определено за стратегически
обект с акт на Министерския съвет, в съвета
по ал. 1 се включва и представител на съот
ветната териториална структура на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(4) По преценка на органа по сигурността
на пристанищния район в работата на съвета
по сигурността на пристанищния район могат
да бъдат привлечени представители на съот
ветната териториална дирекция на Агенция
„Митници“ и на Военноморските сили на
Република България, както и други експерти
в областта на сигурността на пристанищата.
(5) Съветът по сигурността на пристанищ
ния район:
1. проучва и анализира актуалните запла
хи за сигурността на пристанищния район и
тенденциите в тази област с оглед внасяне на
промени в оценката и в плана за сигурност
на пристанищния район;
2. прави предложения за промяна на ни
вото на сигурност на пристанищния район;
3. прави предложения за въвеждане на
допълнителни временни мерки за сигурност
без повишаване на нивото на сигурност;
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4. прави предложения за въвеждане на
други мерки, дейности или процедури, които
имат пряко или косвено отношение към си
гурността на пристанищния район.
(6) Съветът по сигурността на приста
нищния район се свиква на редовни заседа
ния най-малко веднъж на шест месеца и на
извънредни заседания по искане на всеки от
членовете на съвета или на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ – при проява на конкретен
риск или заплаха за сигурността на приста
нищния район или при възникване на условия
за такъв риск или заплаха.
(7) За всяко заседание на съвета по си
гурността на пристанищния район се води
протокол, който се подписва от председателя,
офицера по сигурността на пристанищния
район и от водещия протокола.
(8) На първото си заседание съветът по
сигурността на пристанищния район прие
ма правилник за своята работа, в който се
уреждат периодичността и редът за свиква
не и провеждане на заседанията, начините
за връзка и взаимодействие на членовете
на съвета – при проява на конкретен риск
или заплаха, както и всички други въпроси,
свързани с осъществяване на посочените в
ал. 4 функции.
Раздел IX
Офицер по сигурността на пристанищен район
Чл. 101. (1) За всеки пристанищен район
органът по сигурността на пристанищния
район определя със заповед офицер по си
гурността на съответния пристанищен район.
(2) Допуска се един офицер по сигурността
да отговаря за повече от един пристанищен
район, ако това не създава пречки за ефек
тивното изпълнение на неговите задължения.
(3) Офицерът по сигурността на пристанищ
ния район е лице, отговорно за прилагането,
предлагането на промени във и поддържането
на плана за сигурност на пристанищния район,
и е лице за контакт по въпросите, свързани
със сигурността на пристанищния район.
(4) Офицерите по сигурността на прис
танищата, обхванати с плана за сигурност
на съответния пристанищен район, оказват
съдействие на офицера по сигурността на
пристанищния район по въпросите, свърза
ни с прилагането на плана за сигурност на
пристанищния район.
(5) Офицерът по сигурността на приста
нищния район:
1. провежда първоначален преглед на си
гурността на пристанищния район;
2. съдейства при разработването на оценка
та и на плана за сигурност на пристанищния
район и отговаря за поддържането му;
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3. прилага плана за сигурност на приста
нищния район и провежда тренировки във
връзка с неговото изпълнение;
4. извършва редовни проверки по сигур
ността на пристанищния район с цел гаран
тиране на постоянното прилагане на мерките
за сигурност и ги документира, като в случай
на необходимост докладва на компетентния
орган по чл. 3, т. 1;
5. предлага внасянето на промени в плана
за сигурност на пристанищния район с цел
отстраняване на недостатъци или обновява
нето на плана;
6. участва в процеса на обучение на лицата,
отговорни за сигурността на пристанищата,
включени в пристанищния район;
7. докладва пред директора на съответната
териториална дирекция „Морска админис
трация“ и съхранява протоколи за събития,
които заплашват сигурността на пристанищ
ния район;
8. координира прилагането на плана за си
гурност на пристанищния район с офицерите
по сигурността на пристанищата, обхванати
в плана за сигурност на съответния приста
нищен район;
9. координира действията по изпълнение
на плана за сигурност на пристанищния ра
йон със структурите на Министерството на
вътрешните работи и с Държавна агенция
„Национална сигурност“;
10. координира прилагането на плана за
сигурност на пристанищния район с офицера
по сигурността на компанията и с офицера
по сигурността на кораба;
11. при всяко посещение в пристанищния
район на кораб, попадащ в приложното поле
на тази наредба, извършва оценка на риска на
базата на подадената от капитана на кораба
или от определено от него лице предварител
на информация по сигурността; в случай на
необходимост от мерки за контрол на кораба
докладва на компетентния орган по чл. 6.
Чл. 102. Съответният орган по сигурността
на пристанищния район, в чийто отговорен
ра йон е разположен п рис та н и щ н и я т ра
йон – предмет на плана, предоставя на офи
цера по сигурността на пристанищния район
едно копие от одобрения план за сигурност
на пристанищния район за упражняване на
контрол по изпълнението на плана от негова
страна.
Раздел X
Изменение и/или допълнение в действащ
план за сигурност на пристанище или на
пристанищен район
Чл. 103. (1) Изменение и/или допълнение
в действащ план за сигурност на пристанище
или на пристанищен район се извършва въз
основа на заявление на органа по сигурността
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на пристанище или на пристанищен район
до директора на съответната териториална
дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. В заявлението се посочва:
1. основанието за изменението и/или до
пълнението;
2. предложение за датата за влизане в сила
на изменението и/или допълнението;
3. същност на изменението и/или допъл
нението;
4. към заявлението се прилагат в 5 екзем
пляра страниците, които се предлага да бъдат
изменени или добавени в действащия план.
(2) Директорът на съответната терито
риална дирекция „Морска администрация“
определя комисия за извършване на про
верка, която да установи дали предлаганото
изменение и/или допълнение не противоречи
на оценката на сигурността. Комисията при
ключва проверката си с протокол, в който
определя необходимостта от извършване на
нова оценка на сигурността или предлага
одобряване или отказ за одобряване на пред
лаганите изменения и/или допълнения. Към
изготвения протокол комисията прилага по
пълнен формуляр съгласно приложение № 3
в 5 екземпляра.
(3) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
у т върж дава и ли връща за допълни телно
проучване протокола на комисията с при
ложените към него за явление, попълнен
формуляр съгласно приложение № 3 и при
ложените към него страници с информация.
Когато протоколът на комисията предлага
извършване на нова оценка на сигурността,
се назначава комисия, която да актуализира
оценката за сигурност на пристанището или
на пристанищния район.
(4) Утвърдените чрез формуляр (прило
жение № 3) изменения и/или допълнения и
страниците, съдържащи тези изменения и/
или допълнения, се предават от Изпълни
телна агенция „Морска администрация“ на
съответния орган по сигурността на приста
нищния район, в който попада пристанището,
чийто план за сигурност се променя. Органът
по сигурността на съответния пристанищен
район изпраща по един екземпляр от утвър
деното приложение на лицата по чл. 74, ал. 3,
т. 3 – 6 или на лицата по чл. 96, ал. 1, т. 3 – 5
за прилагането им като неразделна част от
този план.
Раздел XI
Обучение, тренировки и учения по сигурността
на пристанището и на пристанищния район
Чл. 104. Офицерът по сиг у рност та на
пристанището или на пристанищни я ра
йон и лицата, отговорни за сигурността на
пристанището или на пристанищния район,
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преминават обучение по утвърдени от из
пълнителни я дирек тор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ програми
и притежават познания в областите, посочени
в приложение № 4.
Чл. 105. В плана за сигурност на всяко
п рис та н и ще се п ред ви ж да орга н изи ра не
и провеждане на обучение, упражнения и
тренировки в областта на сигурността на
пристанището съгласно изискванията на тази
наредба, глава XI-2 на Конвенция SOLAS, ISPS
Code и Регламент № 725/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 2004 г. относно
подобряване на сигурността на корабите и
на пристанищните съоръжения (ОВ, L 129
от 2004 г.). В упражненията и тренировките
могат да участват и представители на органа
по сигурността на пристанищния район, в
който е разположено съответното пристанище.
Чл. 106. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ провежда учения на лицата,
отговорни за сигурността на пристанищата
и пристанищните райони, чрез които се
проверява и постига взаимодействие между
лицата, отговорни за сигурността им, лицата,
отговорни за сигурността на корабоприте
жателите, и службите по сигурността, както
и наличието на материални и технически
средс т ва за оси г у ря ва не си г у рнос т та на
пристанищата и на пристанищните райони.
Ученията се провеждат най-малко веднъж
през всяка календарна година, като между
две обучения не може да е изминал период,
по-дълъг от 18 месеца.
(2) Ученията по ал. 1 може да са:
1. пълномащабни или наживо;
2. симулация в зала или семинар;
3. комбинирани с други тренировки, които
провеждат държавните органи, натоварени с
правомощия за постигане на сигурността в
пристанищата.
(3) Разходите за организирането и про
веждането на ученията по ал. 1 се поемат от
всеки участник.
(4) В срок един месец след приключването
на учението по ал. 1 органът по сигурността
на съответното пристанище и пристанищен
район изгот вя ана лиз на резул тат и те от
учението, който изпраща на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(5) За проведените обучения, тренировки
и учения по сигурността на пристанището
и на пристанищния район пристанищният
оператор, съответно органът по сигурност на
пристанището или на пристанищния район,
водят писмени записи (протоколи, разпореж
дания, писма, факс, съобщения и др.).
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Раздел XII
Контрол по прилагането на плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните
райони
Чл. 107. (1) Териториалните дирекции на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ осъществяват контрол по прилагането
на плановете за сигурност на пристанищата
и на пристанищните райони чрез извършване
на проверки.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от
инспектори на съответната териториална
дирекция „Морска администрация“. Резулта
тите от проверките се отразяват в протокол.
Протоколът се изготвя от инспекторите в
срок до 3 дни след приключване на провер
ката. Протоколът се съставя и се подписва
в ед и н ори г и на лен екзем п л я р, кой т о се
съхранява в съответната дирекция „Морска
администрация“.
(3) Заверено копие от протокола се предос
тавя на органа по сигурността на съответното
пристанище или пристанищен район.
(4) В 7-дневен срок от получаване на про
токола по ал. 3 органът по сигурността на
съответното пристанище или пристанищен
район може да представи в съответната ди
рекция „Морска администрация“ писмените
си възражения или становище по отразените
в протокола констатации.
(5) Когато е необходимо, в протокола
от извършената проверка се вк лючват и
предложения за издаване на задължителни
предписания.
(6) Задължителните предписания пред
ставляват:
1. указване на действие или действия, които
следва да се предприемат, за да се отстрани
установеното несъответствие (несъответствия)
с изискванията на тази наредба;
2. налагане на ограничения, които следва
да се съблюдават до отстраняване на уста
новеното несъответствие (несъответствия) с
изискванията на тази наредба.
(7) Задължителните предписания се дават
с мотивирана заповед от директора на съот
ветната дирекция „Морска администрация“
по предложение на инспекторите, извършили
съответната проверка, и на базата на кон
статациите от протокола от проверката. В
заповедта задължително се определя срок, в
който трябва да се извърши указаното дейст
вие или действия.
(8) Адресати на задължителните предпи
сания по ал. 7 са:
1. пристанищните оператори;
2. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
(9) Заповедта по ал. 7 се издава в 14-дневен
срок от извършването на проверката.
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(10) Заповедта по ал. 7 може да бъде об
жалвана по реда на Административнопроце
суалния кодекс.
Г л а в а

ш е с т а

ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУ
НАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУР
НОС Т Н А КОРА БА И Н А ВРЕМ ЕН НО
МЕЖ ДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
СИГУРНОСТ НА КОРАБА. ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРИСТАНИЩЕТО
Раздел I
Прегледи на кораби
Чл. 108. Корабите по чл. 1, ал. 2 подле
жат на:
1. първоначален преглед преди въвеждане
на кораба в експлоатация или преди издаване
за първи път на международно свидетелство
за сигурността на кораба, който включва
пълна проверка на системата му за сигурност
и на оборудването по сигурността съгласно
изискванията на глава XI-2 от Конвенция
SOLAS, тази наредба и одобрения корабен
план за сигурност; първоначалният преглед
гарантира, че системата за сигурност и оборуд
ването по сигурността на кораба съответстват
на изискванията на глава XI-2 от Конвенция
SOLAS, на тази наредба и че са в задоволи
телно състояние и са годни за работата, за
която е предназначен корабът;
2. преглед за подновяване на свидетел
ството за сигурност на кораба на период не
по-дълъг от пет години, с изключение на
случаите по чл. 112, който включва пълна
проверка на системата за сигурност на кораба
и на оборудването по сигурността съгласно
изискванията на глава XI-2 от Конвенция
SOLAS, тази наредба и одобрения корабен
план за сигурност; прегледът за подновяване
на свидетелството за сигурност гарантира,
че системата за сигурност и оборудването
по сигурността на кораба съответстват на
изискванията на глава XI-2 от Конвенция
SOLAS, на тази наредба, че са в задоволително
състояние и са годни за работата, за която е
предназначен корабът;
3. меж динен преглед, извършен меж ду
втората и третата година преди датата, на
която изтича валидността на международното
свидетелство за сигурност на кораба, който
включва проверка на системата за сигурност
и на оборудването по сигурността на кора
ба; междинният преглед гарантира, че те са
в задоволително състояние за работата, за
която е предназначен корабът; резултатите
от междинния преглед се отразяват в свиде
телството за сигурност на кораба;

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

4. допълнителен преглед, когато са извър
шени съществени изменения по системата
за сигурност на кораба, по корабния план за
сигурност или по съответното оборудване и
снабдяване; допълнителният преглед на сис
темата за сигурност на кораба, на корабния
план за сигурност и на съответното оборудване
и снабдяване включва проверка за:
а) съответствие на измененията в тях с
изискванията на Международния кодекс за
сигурност на корабите и пристанищата;
б) ефективното им функциониране.
Чл. 109. Прегледите на корабите се извърш
ват от служители на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ или от призната
организация по сигурността.
Чл. 110. След като бъде извършен преглед
по чл. 108, не се допуска извършването на
промени по системата за сигурност и обо
рудването по сигурността на кораба или по
одобрения корабен план за сигурност без одоб
рението на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Раздел II
Издаване и заверка на международно свидетелство за сигурност на кораба и на временно
международно свидетелство за сигурност на
кораба
Чл. 111. (1) След първоначалния преглед
или при прегледа за подновяване на свидетел
ството за сигурност Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ издава междуна
родно свидетелство за сигурност на кораба
(приложение № 5).
(2) След меж динен или допълнителен
преглед Изпълнителна агенция „Морска ад
министрация“ или призната организация по
сигурността извършва заверка на свидетел
ството за сигурност.
Чл. 112. (1) Прегледите на кораб за изда
ване или за потвърждаване на валидността
на свидетелството по чл. 111, ал. 1 може да
се извършат и от администрация на друга
държава – страна по Конвенция SOLAS, по
искане на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) В слу чаите по ал. 1 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ изисква от
администрацията, издала свидетелството за
сигурност, копие от него и копие от доклада
за извършения преглед.
Чл. 113. (1) Международното свидетелство
за сигурност на кораба е със срок на валид
ност до пет години.
(2) Когато прегледът за подновяване при
ключи в рамките на три месеца преди датата
на изтичане на срока на свидетелството за
сигурност, новото свидетелство е валидно
от датата на приключване на прегледа за
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подновяване до дата, непревишаваща пет го
дини датата на изтичане на съществуващото
свидетелство за сигурност.
(3) Когато прегледът за подновяване при
ключи след датата на изтичане на срока на
съществуващото свидетелство за сигурност
на кораба, новото свидетелство е валидно от
датата на приключване на подновителната
проверка до дата, непревишаваща пет години
датата на изтичане на съществуващото сви
детелство за сигурност.
(4) Когато прегледът за подновяване при
ключи повече от три месеца преди датата на
изтичане на срока на съществуващото сви
детелство за сигурност, новото свидетелство
се издава със срок на валидност от датата на
приключване на прегледа за подновяване до
дата, непревишаваща пет години датата на
приключване на подновителната проверка.
Чл. 114. Когато свидетелството за сигур
ност е със срок на валидност, по-малък от
пет години, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да удължи срока на
валидност на свидетелството за сигурност
до пет години, при условие че прегледите са
извършени съгласно изискванията на чл. 108.
Чл. 115. Когато след преглед за подновяване
не може да се издаде или достави на борда на
кораба ново свидетелство за сигурност преди
датата на изтичане на съществуващото, Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ или
призната организация по сигурността могат
да заверят съществуващото свидетелство, като
удължат срока му на валидност до пет месеца
след датата на изтичането му.
Чл. 116. (1) Когато срокът на свидетелство
то за сигурност изтича и кораб се намира в
пристанище, в което не може да бъде проверен,
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ може да удължи срока на валидност на
свидетелството до пристигането на кораба в
пристанище, където ще бъде проверен.
(2) Когато срокът на валидност на сви
детелството за сигурност изтича и кораб се
намира в чуждо пристанище, в което не може
да бъде извършен преглед, удължаването може
да се извърши от българско дипломатическо
или консулско представителство, за което се
уведомява Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(3) Удължаването на срока не може да бъде
повече от три месеца от датата на изтичане
на срока на валидност на свидетелството за
сигурност.
(4) Кораб, чието свидетелство за сигурност
е с удължен срок на валидност, няма право
да напусне пристанището, където трябва да
бъде извършен преглед, без да притежава ново
свидетелство за сигурност.
(5) Когато прегледът за подновяване при
ключи, новото свидетелство за сигурност се
издава със срок на валидност до дата, непреви
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шаваща пет години от датата на изтичане срока
на съществуващото преди предоставянето на
удължаването свидетелство за сигурност.
Чл. 117. (1) Когато срокът на свидетелство
за сигурност, издадено на кораб, извърш
ващ кратки плавания, не е бил удължен по
чл. 114 – 116, той може да бъде удължен от
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ за период до един месец от датата на
изтичането му.
(2) Когато прегледът за подновяване при
ключи, новото свидетелство за сигурност се
издава със срок на валидност до дата, непреви
шаваща пет години от датата на изтичане срока
на съществуващото преди предоставянето на
удължаването свидетелство за сигурност.
Чл. 118. Когато междинният преглед при
ключи преди периода по чл. 108, т. 3:
1. датата на изтичане, указана върху свиде
телството за сигурност, се изменя със заверка
до дата, която няма да е повече от три години
по-късна от датата, на която е приключил
междинният преглед;
2. датата на изтичане може да остане не
променена, при условие че се извършат един
или повече допълнителни прегледа, така че
да не се превишават максималните периоди
между прегледите по чл. 108, т. 3.
Чл. 119. Свидетелството, издадено съгласно
чл. 111, ал. 1, престава да е валидно, когато:
1. съответните прегледи не са приключени
в рамките на периодите от време, посочени
в чл. 108;
2. свидетелството не е заверено съгласно
чл. 108, т. 3 и чл. 118, т. 1, ако е приложимо;
3. когато е налице промяна на корабопри
тежателя;
4. при промяна на знамето, под което
плава корабът.
Чл. 120. (1) Когато кораб, плаващ под
българско знаме, промени знамето, под ко
ето плава, Изпълнителна агенция „Морска
администраци я“ изпраща на съответната
администрация на държавата, под чието зна
ме ще плава корабът, копия от или цялата
информация, отнасяща се до международното
свидетелство за сигурност на кораба, носено
от кораба преди това прехвърляне, както и
копия от налични доклади по проверки.
(2) Когато е налице промяна на корабопри
тежател я, предишни ят корабопритежател
изпраща на новия информация за междуна
родното свидетелство за сигурност на кораба.
Чл. 121. (1) Временно международно сви
детелство за сигурност на кораба (приложе
ние № 6) се издава:
1. на кораб без свидетелство при доставка
или непосредствено преди въвеждане, или при
повторно въвеждане в експлоатация;
2. на кораб, плавал под чуждо знаме при
вписването му в регистъра на корабите в
Република България;
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3. когато компания поеме отговорността
за експлоатацията на кораб, който преди това
не е бил управляван от тази компания.
(2) Изпълнителна агенция „Морска ад
м и н ис т ра ц и я“ изда ва сви де т елс т во т о по
ал. 1 до издаване на Международно свидетел
ство за сигурност на кораба.
Чл. 122. Временното международно сви
детелство за сигурност на кораба се издава,
когато:
1. е извършена оценка за сигурността на
кораба;
2. копие на корабния план за сигурност
се съхранява на борда на кораба, корабният
план за сигурност е предаден за преглед и
одобрение и се прилага на кораба;
3. корабът е оборудван със сигнална сис
тема по сигурността на кораба, отговаряща
на изискванията на правило 6 от глава XI-2
от Конвенция SOLAS;
4. офицерът по сигурността на компанията
е установил, че:
а) корабният план за сигурност съответства
на изискванията на тази наредба;
б) планът е бил предаден за одобрение;
в) планът се прилага на кораба;
г) необходимите мерки, включително подго
товка за тренировки, упражнения и вътрешни
проверки, въз основа на които той преценява,
че корабът успешно ще премине първоначална
проверка, в рамките на 6 месеца;
5. са взети мерки за извършване на пре
гледа по чл. 108, т. 1;
6. капитанът, офицерът по сигурността на
кораба и екипажът на кораба, които имат
задължения, свързани със сигурността, са
запознати със задълженията и отговорно
стите си по тази наредба, със съответните
разпоредби от корабния план за сигурност и
тази информация е предоставена на работния
език на екипажа на кораба или на езици,
разбираеми от тях;
7. офицерът по сиг у рност та на кораба
отговаря на изискванията на тази наредба.
Чл. 123. (1) Временното международно
свидетелство за сигурност на кораба се издава
от Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“ или от призната организация по
сигурността.
(2) Временното международно свидетелство
за сигурност на кораба е със срок на валидност
шест месеца, който не може да бъде продъл
жаван, или до издаване на Международно
свидетелство за сигурност на кораба.
Раздел III
Издаване на удостоверение за съответствие
на пристанището
Чл. 124. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ издава удостоверение
за съответствие на пристанището (приложе
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ние № 7), посредством което се удостоверява,
че съгласно изискванията на тази наредба
пристанището има оценка на сигурността и
одобрен план за сигурност, който се прилага.
(2) Удостоверението по ал. 1 е със срок
на валидност 5 години и може да бъде про
дължено при условията и по реда на чл. 125.
(3) За издаване на удостоверението по ал. 1
пристанищният оператор подава заявление
до Изпълнителна агенция „Морска адми
нистрация“ и заплаща такса по Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, инфор
ма ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъобщен и я та.
За явлението се подава в срок най-късно
един месец от датата на одобряване на плана
за сигурност на съответното пристанище.
(4) Удостоверението по ал. 1 се издава
на основание мотивиран доклад, изготвен
от директора на съответната териториална
дирекция „Морска администрация“, който
удостоверява, че е извършена проверка за
съответното пристанище, при която е уста
новено, че:
1. има оценка на сигурността на приста
нището, одобрена съгласно изискванията на
наредбата;
2. има план за сигурност, изготвен и одоб
рен съгласно изискванията на наредбата, и
същият се прилага.
(5) Проверката по ал. 4 се извършва от
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“.
Чл. 125. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ск а а д м и н ис т ра ц и я“ на вс ек и 5 г од и н и
от датата на първоначалното издаване на
удостоверението извършва нова проверка на
съответствието за наличието на обстоятел
ствата по чл. 124, ал. 4 и извършва завер
ка на удостоверението за съответствие на
пристанището за продължаване на неговата
валидност.
(2) Заверката на удостоверението за съ
ответствие на пристанището се извършва от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“.
(3) За извършване на заверката пристанищ
ният оператор подава заявление до Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ и
заплаща такса по Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(4) Заявлението се подава в срок най-късно
3 месеца преди датата на изтичане на срока
на валидност на удостоверението за съот
ветствие на пристанището или от неговата
последна заверка.
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ПРИЗНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
СИГУРНОСТТА
Чл. 126. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ може да упълномощава
призната организаци я по сиг у рност та да
извършва:
1. одобряване на плановете за сигурност
на кораба или на измененията в тях;
2. изготвяне на плановете за сигурност на
пристанищата и на пристанищните райони;
3. преглед на корабите за съответствие с
изискванията на тази наредба;
4. оценка на сигурността на пристанището
и оценка на сигурността на кораба.
(2) Признатата организация по сигурността
може да консултира компанията или Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
по въпроси, свързани със сигурността, в това
число:
1. за извършване оценките на сигурността
на кораба;
2. за плановете за сигурност на кораба;
3. за извършване оценка на сигурността на
пристанище и на пристанищен район.
(3) Консултациите по ал. 2 могат да включ
ват приключване на оценка на сигурността
на кораба или на плановете за сигурността
на кораба, както и оценка на сигурността на
пристанище или на пристанищен район или
на плана за сигурността на пристанище или
пристанищен район.
(4) Призната организация по сигурността,
която е изготвила или извършвала дейност
та по ал. 2, не може да одобрява планове за
сигурност на кораба или изменения в тях.
(5) Призната организация по сигурността,
която е извършвала дейността по ал. 2 или
е извършила оценка на сигурността на прис
танище или пристанищен район, не може
да изработва план за сигурност за същото
пристанище или пристанищен район.
(6) Упълномощаването, свързано с дейнос
тите по сигурността на корабите, пристанищата
и пристанищните райони, се осъществява от
Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“.
Чл. 127. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ упълномощава призната ор
ганизация по сигурността за извършване на
една или няколко от дейностите по чл. 125,
когато организацията отговаря на следните
изисквания:
1. притежава опит по въпросите, свързани
със сигурността;
2. запозната е с корабните и пристанищ
ните операции, в това число познаване на
устройството на кораба – ако се предоставят
услуги по отношение на кораби, и архитекту
рата на пристанището или на пристанищния
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район – ако се предоставят услуги по отноше
ние на пристанищата или на пристанищните
райони;
3. способна е да оценява вероятните рискове,
свързани със сигурността, които биха могли
да настъпят по време на корабните и свързани
с пристанището или с пристанищния район
операции, в това число взаимодействието
кораб/пристанище или кораб/пристанищен
район, и как да се сведат до минимум такива
рискове;
4. способна е да поддържа и да усъвър
шенства опита на персонала си;
5. упражнява мониторинг върху непрекъс
натата стабилност на персонала си;
6. способна е да поддържа съответните
мерки за избягване на нерегламентирано
разкриване на материал, свързан със сигур
ността, или достъпа до него;
7. притежава познания относно изисква
нията на глава ХI-2 от Конвенция SOLAS,
тази наредба и съответното национално и
международно законодателство и свързаните
със сигурността изисквания;
8. притежава текуща информация за свър
зани със сигурността заплахи и тенденции;
9. притежава познания за разпознаване и
откриване на оръжия, общоопасни вещества
и средства;
10. притежава познания за разпознаване
на недискриминационна основа на характе
ристиките и поведението на лица, които има
вероятност да бъдат заплаха за сигурността;
11. притежава познания за похватите, из
ползвани за заобикаляне на свързаните със
сигурността мерки;
12. притежава познания за сигурността и
свързаното с наблюдение оборудване и сис
теми и експлоатационните им ограничения;
13. притежава подходящи познания за други
операции, свързани със сигурността, имащи
потенциално влияние върху сигурността на
пристанищата и пристанищните райони.
Чл. 128. Организацията, която желае да
бъде призната да извършва една или няколко
от дейностите по чл. 125, ал. 1, подава пис
мено заявление до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“, към което прилага:
1. документи, удостоверяващи изпълнени
ето на изискванията по чл. 127;
2. декларация, че ще изпълнява изисква
нията по чл. 136.
Чл. 129. (1) Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ извършва проверка на
пълнотата и съдържанието на документите,
удостоверяващи изпълнението на изисквани
ята по чл. 127.
(2) За установяване на обстоятелствата,
удостоверяващи изпълнението на изисква
нията по чл. 127, може да бъде извършена
проверка и намясто.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

(3) При извършване на проверката се взима
предвид и информацията по чл. 136, ал. 2.
Чл. 130. (1) Проверката по чл. 129 се из
вършва от комисия, назначена със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, в срок до
два месеца от датата на постъпване на заявле
нието за признаване. В състава на комисията
задължително се включва и представител на
Министерството на вътрешните работи.
(2) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Морска администрация“ може
да удължи срока за извършване на проверката
с един месец въз основа на мотивиран доклад
от комисията.
(3) За резултатите от проверката коми
сията съставя доклад, който се подписва от
членовете є.
Чл. 131. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ се произнася по заявлението за призна
ване с мотивирана заповед в срок до 7 дни
след приключване на проверката по чл. 129.
(2) Изпълнителна агенция „Морска адми
нистрация“ изпраща на организацията копие
от заповедта по ал. 1.
Чл. 132. (1) Призната организация по си
гурността извършва дейностите по чл. 126,
ал. 1 въз основа на ск лючен и подписан
договор с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Когато организацията е чуждестранно
лице, договорът по ал. 1 се сключва след
представяне на документи, удостоверяващи
наличието на снабдено с представителна власт
българско или чуждестранно лице, установено
на територията на Република България.
Чл. 133. Договорът урежда специфичните
задължения и функции, поети от признатата
организация по сигурността, и включва наймалко следните клаузи относно:
1. съдържащите се в Приложение II на
Резолюция А.739(18), така, както е променена,
насоки за упълномощаване на организации,
действащи от името на администрацията
на Международната морска организация и
анекса, приложенията и допълнението към
съвместния циркуляр на Комитета по морска
сигурност и Морския комитет по опазване на
околната среда на Международната морска
организация за типов договор за възлагане на
признати организации да действат от името
на администрацията;
2. гражданската отговорност на признатата
организация по сигурността спрямо Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
в случаите, когато с влязло в сила съдебно
или арбитражно решение е постановено, че
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ носи гражданска отговорност за при
чинени имуществени и/или неимуществени
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вреди от страна на признатата организация,
нейни органи, служители, агенти или други
лица, действащи от нейно име;
3. периодичен одит и проверка от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
или от независима външна организация на
изпълнението от страна на признатата орга
низация на дейностите, които има право да
извършва;
4. възможност за внезапни и детайлни
проверки на кораби;
5. приложимост на българското законода
телство към договора.
Чл. 134. (1) Договорът по чл. 132 се пре
кратява, ако бъде отменено признаването на
организацията.
(2) Признаването по чл. 132, ал. 1 се отменя,
ако при наблюдението и контрола, извърш
вани по реда на чл. 135 – 137, се установи,
че с дейността си организацията застрашава
сигурността на човешкия живот на море, в
района на пристанищата или в пристанищ
ните райони.
Чл. 135. Изпълнителна агенция „Морска
админист раци я“ осъществява конт рол за
съответствие на всички български кораби с
изискванията за сигурност.
Чл. 136. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ извършва оценка най-малко
веднъж на две години за съответствието на
дейността на признатата организация по си
гурността с изискванията за осигуряване на
сигурността и за съответствието на признатата
организация по сигурността с изискванията
на чл. 127.
(2) Изпълнителна агенция „Морска админис
трация“ събира информация за състоянието на
организацията по отношение на сигурността,
като отчита:
1. данните от Парижкия меморандум за
разбирателство за държавния пристанищен
контрол;
2. докладите от други меморандуми за
държавен пристанищен контрол;
3. докладите на чуждестранни администра
ции за задържане на кораби.
Чл. 137. Изпълнителна агенция „Морска
админист раци я“ осъществява конт рол за
ефективно упражняване на предоставените
правомощия на признатите организации по
сигурността, действащи от нейно име.
Чл. 138. Признатата организация по си
гурността е длъжна да оказва съдействие на
органите на държавния пристанищен контрол,
когато се проверява кораб под нейно наблю
дение, с цел улесняване отстраняването на
докладваните несъответствия.
Чл. 139. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ писмено уведомява Между
народната морска организация за специфич
ните условия и отговорности, поети от всяка
от признатите организации по сигурността.
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Чл. 140. (1) Признаването се отменя в
следните случаи:
1. признатата организация по сигурността
престане да отговаря на изискванията по
чл. 127;
2. информацията за дейността на органи
зацията по отношение на сигурността покаже
влошаване на показателите.
(2) При отмяната на признаването се отчи
та и информацията по чл. 136, ал. 2, както и
резултатите от осъществяването на контрола
по чл. 137.
(3) Признаването се отменя, след като се
даде възможност на организацията да пред
стави становище по констатираните несъот
ветствия.
Г л а в а

о с м а

ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА МОР
СКИТЕ ПРИСТАНИЩА, КОИТО НЕ ПО
ПАДАТ В ОБХВАТА НА ГЛАВА XI-2 НА
КОНВЕНЦИЯ SOLAS, ISPS CODE, К АКТО
И НА ПРИСТАНИЩАТА ПО ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ ПЪТИЩА
Чл. 141. (1) За морските пристанища на
Република България, които не попадат в
обхвата на глава XI-2 на Конвенция SOLAS,
ISPS Code, както и за пристанищата във вът
решните водни пътища на Република България
(българския участък на река Дунав) се оси
гуряват и поддържат мерки за постигане на
сигурност съгласно тази глава, както следва:
1. за морските пристанища – независимо
от големината на корабите и вида на прис
танището;
2. за пристанищата във вътрешните вод
ни пътища на Република България, всички
пристанища по чл. 93, т. 1 – 4 включително
от ЗМПВВППРБ, независимо от вида на при
еманите в тях кораби.
(2) За всяко пристанище по ал. 1 трябва да
се изготвят и прилагат правила за сигурност
на пристанището съгласно изискванията на
този раздел.
Чл. 142. (1) Видът и минималните мерки
за сигурност, които следва да се предвидят в
правилата за сигурност на пристанището по
чл. 141, ал. 2, са в зависимост от предназна
чението и особеностите на експлоатацията на
пристанището и се определят в съответствие
с критериите, посочени в приложение № 8.
(2) Оценката за сигурността на пристани
щето се изготвя от собственика/оператора на
пристанището в три екземпляра и се съгласу
ва с директора на съответната териториална
дирек ци я „Морска админист раци я“, като
задължително включва:
1. мотивирано становище за приложимите
критерии, посочени в таблица 1 от приложе
ние № 9, и възможните заплахи за сигурността
на пристанището;
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2. мерки за сигурност, посочени в таблица 2
от приложение № 8.
(3) Въз основа на съгласуваната по реда
на ал. 2 оценка за сигурност собствениците/
операторите на пристанищата по чл. 141,
а л. 1 изг о т вя т п ра ви ла за си г у рнос т на
пристанището съгласно изиск вани я та на
приложение № 9.
(4) Правилата по ал. 3 съдържат процедури
за въвеждане и поддържане на мерките от
оценката за сигурност, както и други необхо
дими дейности, осигуряващи устойчива работа
на пристанището при заплахи или инциденти,
свързани със сигурността. Изготвените прави
ла за сигурност трябва да са съобразени със
съгласуваната оценка за сигурност.
(5) За пристанищата, предлагащи приста
нищни пътнически услуги по чл. 116, ал. 2,
т. 3 ЗМПВВППРБ, ако са разположени в зони
за обществен достъп на населено място, се
допуска да не се изгражда ограда по цялата
периферия на пристанището, като в този
случай в правилата за сигурност на приста
нището трябва:
1. да се обособят зони с различна степен
на сигурност, като всяка от тях да има разпи
сани адекватни за съответната зона правила
за сигурност със съответното техническо
обезпечаване;
2. в зоните за приставане на кораби, сли
зане и качване на пътници да се въведе построг входно-изходен режим, подходът към
преходния мост на понтона или към кея при
престоя на кораба да се осигури с подходящи
заграждения постоянно или временно;
3. независимо от въведения режим за достъп
на цялото пристанище или на обособените
зони пристанището следва да има осигурено
24-часово наблюдение и охрана на зоните за
приставане на кораби, слизане и качване на
пътници.
(6) Съгласуваната по реда на ал. 2 оценка
за сигурност се прилага към изготвените
правила за сигурност на пристанището и е
неразделна част от тях.
Чл. 143. (1) Изготвените в три екземпляра и
утвърдени от собственика/оператора на прис
танището при условията и по реда на чл. 142
правила за сигурност на пристанището се
съгласуват от директора на съответната тери
ториална дирекция „Морска администрация“.
(2) Пристанищните оператори и собствени
ците на пристанищата поддържат в актуално
състояние правилата за сигурност на пристани
щето съобразно промените във фактическата
обстановка и нормативната уредба.
(3) Пристанищните оператори и собствени
ците на пристанищата осигуряват прилагането
на всички мерки, предвидени в правилата
за сигурност на пристанището, в срок до
три месеца считано от тяхното утвърждаване.
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Чл. 144. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ осъществява контрол и дава
задължителни предписания по прилагането
на мерките, предвидени в Правилата за си
гурност на пристанището.
Г л а в а

д е в е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 145. На лице, което наруши установе
ния пропускателен режим в пристанище или
пристанищен район, се налага санкцията,
предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ, ако
не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 146. На длъжностно лице, което нару
ши реда за съхраняване на доклада по чл. 70,
ал. 2 или на плана за сигурност на пристанище
или на пристанищен район и по този начин
създаде опасност за неразрешен достъп до
плана или доклада или за разгласяването им,
се налага санкцията, предвидена в чл. 121,
ал. 2 ЗМПВВППРБ, ако не подлежи на потежко наказание.
Чл. 147. На орган по сигурността на прис
танище или на пристанищен район, който
прилага мерки или процедури за сигурност,
различни от предвидените в плана за сигур
ност на пристанището или пристанищния
район, се налага санкцията, предвидена в
чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ, ако не подлежи
на по-тежко наказание.
Чл. 148. На пристанищен оператор на
пристанище или на орган по сигурността
на пристанищен район, който не изпълни в
указания срок задължителни предписания,
издадени по реда на чл. 107, се налага санкци
ята, предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.
Чл. 149. На пристанищен оператор, който
не подаде в срок заявление за издаване или за
презаверка на удостоверение за съответствие
на пристанище, се налага санкцията, предви
дена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.
Чл. 150. За нарушаване на други разпо
редби на наредбата на виновните лица се
налага санкцията, предвидена в чл. 121, ал. 2
ЗМПВВППРБ.
Чл. 151. (1) Нарушенията по тази глава се
установяват с актове, съставени от длъжност
ни лица на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Чл. 152. Съставянето на актовете, издава
нето и обжалването на наказателните пос
тановления и изпълнението на наложените
наказания се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „А л тернат ивни споразу мени я в об
ластта на сигурността“ са двустранни или
многостранни споразумения между договаря
щите се правителства, сключени в писмена
форма в рамките на прилагането на гла
ва XI-2 на Конвенция SOLAS и на част А от
ISPS Code относно други начини на разпореж
дане, в областта на сигурността при кратки
международни пътувания, осъществени по
установени трасета между пристанища, на
миращи се на техните територии.
2. „Еквивалентни договорености в областта
на сигурността“ са:
а) договорености, с които дадена админис
трация може да разреши на един кораб или
на група кораби, плаващи под нейно знаме,
да приложат в действие други мерки за без
опасност, еквивалентни на предписаните в
глава XI-2 на Конвенция SOLAS или в част А
от ISPS Code, при условие че тези мерки за
сигурност са най-малкото толкова ефикасни,
колкото предписаните в тази глава или в част
А от ISPS Code;
б) договорености, с които дадено договаря
що правителство в рамките на приложението
на глава XI-2 на Конвенция SOLAS и на част
А от ISPS Code може да упълномощи дадено
пристанище или група пристанища, разпо
ложени на негова територия, различни от
визираните в сключени алтернативни споразу
мения в областта на сигурността, да приведат
в действие мерки за сигурност, еквивалентни
на предписаните в глава XI-2 на Конвенция
SOLAS или в част А от ISPS Code, при условие
че тези мерки за сигурност са най-малкото
толкова ефикасни, колкото предписаните в
глава XI-2 на Конвенция SOLAS или в част
А от ISPS Code.
3. „Корабен план за сигурност“ е планът,
изготвен да гарантира прилагането на мер
ки на борда на кораба, разработени с цел
да се предпазват лицата и товарът на борда,
транспортните единици, корабните запаси или
корабът от риска за възникване на инцидент,
свързан с безопасността.
4. „План за сигурност на пристанището“ е
планът, изготвен, за да гарантира прилагането
на мерките, разработени с цел да се опазват
пристанищата и корабите, лицата, товарът,
единиците, транспортиращи товарите, и трюмо
вете на кораба в рамките на пристанището от
възникването на риск, свързан с безопасността.
5. „Офицер по сигу рността на кораба“
е лице на борда на кораба, определено от
компанията, което отговаря пред капитана
за сигурността на кораба, включително за
прилагането и поддържането на корабния
план за сигурност и за свръзка с офицера по
сигурността на компанията и с офицерите по
сигурността на пристанищата.
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6. „Офицер по сигурността на компания
та“ е лице, определено от компанията, което
трябва да гарантира, че е извършена оценка
на сигурността на кораба, че корабът разпо
лага с разработен план за сигурност, който е
подаден за одобрение и впоследствие е при
лаган и поддържан, и за свръзка с офицерите
по сигурността на пристанищата и с офицера
по сигурността на кораба.
7. „Офицер по сигурността на пристанище
то“ е лице, отговорно за прилагането, промя
ната и поддържането на плана за сигурността
на пристанището и за връзка с офицера по
сигурността на кораба и с офицера по сигур
ността на компанията.
8. „Първо ниво на сигурност“ е нивото, при
което по всяко време ще бъдат поддържани
минималните подходящи предпазни мерки
за сигурност.
9. „Второ ниво на сигурност“ е нивото,
при което за период от време ще бъдат под
държани допълнителни предпазни мерки за
сигурност в резултат на повишената степен
на риск от възникване на инцидент, свързан
със сигурността.
10. „Трето ниво на сигурност“ е нивото,
при което ще бъдат предприети допълнителни
специфични предпазни мерки за сигурност,
поддържани за ограничен период от време,
когато възникването на инцидент, свързан
с безопасността, е вероятно или неизбежно,
въпреки че може да е невъзможно да се оп
редели специфичната цел.
11. „Плаваща сондажна платформа“ е кораб,
предназначен за сондажни операции, свързани
с експлоатация на морски и речни ресурси.
12. „Компания“ е корабособственик или
всяка друга организация, или лице, което е
поело отговорността за експлоатацията на
кораба от корабособственика и при поемането
на тази отговорност се е съгласила да поеме
всички задължения и отговорности, наложени
от Международния кодекс за управление на
безопасната експлоатация на кораби и пре
дотвратяване на замърсяването.
13. „Взаимодействие кораб – пристанище“
са съвместните действия, които се извърш
ват, когато кораб е пряко зает с извършване
на действия, включващи придвижване на
хора, стоки или предоставяне на услуги от
пристанище.
14. „Произшествие, свързано със сигур
ността“ е всяко действие или обстоятелство,
застрашаващо сигурността на кораб, приста
нище, взаимодействието кораб – пристанище
или взаимодействието кораб – кораб.
15. „Декларация за сигурност“ е спора
зумение между офицера по сигурността на
кораба/капитана на кораба и офицера по
сигурността на пристанище или друг кораб,
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с който взаимодейства, определящо мерките
за сигурност, които всяка от страните ще
предприеме.
16. „Пристанище“ е място, където се осъ
ществява взаимодействието кораб – приста
нище и то включва, според случая, зони, като
котвените стоянки, рейдовете и прилежащите
им зони, подходни канали и др. Пристанище
е и всяко пристанище по смисъла на чл. 92,
ал. 1 и чл. 93 ЗМПВВППРБ, всеки приста
нищен терминал по смисъла на § 2, т. 16 от
допълнителните разпоредби от ЗМПВВППРБ,
както и всеки специализиран пристанищен
обект по чл. 111а и 111б ЗМПВВППРБ.
17. „Пристанищен район“ е географски
обособен район, включващ едно или повече
пристанища, които използват обща зона за
маневриране на корабите или обща зона
за подхождане и общи рейдове с граници,
определени с оценката на сигурността на
пристанищния район.
18. „Глава XI-2 на Конвенция SOLAS и
ISPS Code“ е глава XI-2 „Специални мерки
за засилване на морската безопасност“ на
Конвенция SOLAS и Международния кодекс
за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения (ISPS Code) от нея.
19. „Oрган за сигурността на пристанище“
е упълномощеният по реда на тази наредба
орган, отговорен по въпросите на сигурността
в дадено пристанище.
20. „Oрган за сигурност на пристанищен
район“ е упълномощеният по реда на тази
наредба орган, отговорен по въпросите на
сигурността в даден пристанищен район.
21. „Пристанищен оператор“ е физическо
или юридическо лице, което оперира прис
танище независимо дали е собственик, или
оперира пристанището по силата на договор
със собственика или по силата на концесия.
22. „Призната организация по сигурността“
е организация, имаща пригодни компетенции
в областта на сигурността и достатъчни позна
ния за корабните и пристанищните операции,
която е упълномощена да извършва действия
по оценка или проверка, или по одобряване
или сертифициране, предписани в текстовете
на глава XI-2 на Конвенция SOLAS или част А
от ISPS Code.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите
на Директива 2005/65/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г.
за повишаване сигурността на пристанищата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските прос
транства, вътрешните водни пътища и прис
танищата на Република България.
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Приложение № 1
към чл. 22, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
DECLARATION OF SECURITY
Наименование на кораба:
Name of ship
Пристанище на регистрация:
Port of registry
IMO номер:
IMO Number
Наименование на пристанището:
Name of port facility
Тази Декларация за сигурност е валидна от ............................ до ............................. за следните дейности:
This Declaration of Security is valid from ……………………. until …………..... for the following activities:
(да се посочат дейностите и свързаните с тях детайли/list the activities with relevant details): ..............
...............................................................................................................................................................................
при следните нива на сигурност:
under the following security levels
Ниво(а) на сигурност за кораба:
Security level(s) for the ship
Ниво(а) на сигурност за пристанището:
Security level(s) for the port facility
Пристанището и корабът се договарят за следните мерки за сигурност и отговорности с цел гаран
тиране на съответствие с изискванията на част А на Международния кодекс за сигурност на корабите
и на пристанищните съоръжения.
The port facility and the ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure
compliance with the requirements of part A of the International Code for Security of Ships and Port Facilities.
Добавянето на инициалите на SSO или PFSO
под тези колони показва, че действието ще бъде
извършвано в съответствие с подходящ предва
рително одобрен план от:
The affixing of the initials of the SSO or PFSO under
these columns indicates that the activity will be done,
in accordance with the relevant approved plan, by
Дейност/Activity

Пристанището/The
port facility:

Кораба/The ship:

1

2

3

Осигуряване извършването на всички задължения
по сигурността
Ensuring the performance of all security duties
Мониторинг на забранените за достъп зони с цел
предоставяне достъп до тях само на оторизирания
персонал
Monitoring restricted areas to ensure that only authorized
personnel have access
Контрол на достъпа до пристанището
Controlling access to the port facility
Контрол на достъпа до кораба
Controlling access to the ship
Мониторинг на пристанището, включително котве
ните стоянки и зоните около кораба
Monitoring of the port facility, including berthing areas
and areas surrounding the ship
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2

3

Мониторинг на кораба, включително котвените
стоянки и зоните около кораба
Monitoring of the ship, including berthing areas and
areas surrounding the ship
Обработка на товари
Handling of cargo
Доставка на корабните припаси
Delivery of ship stores
Обработка на багаж без придружител
Handling unaccompanied baggage
Контрол върху качването на пътници и техни вещи
Controlling the embarkation of persons and their effects
Гарантиране на наличието на комуникация по въпро
сите за сигурността между кораба и пристанището
Ensuring that security communication is readily available
between the ship and the port facility
Подписите върху това споразумение удосто
веряват, че мерките за сигурност и договоре
ностите за кораба и пристанището по време на
описаните по-горе действия са в съответствие с
изискванията на глава XI-2 и част А от ISPS Code
ще се прилагат в съответствие с разпоредбите,
определени в одобрения план или в споразуме
нието, приложено към тази декларация.
The signatories to this agreement certify that
security measures and arrangements for both the port
facility and the ship during the specified activities
meet the provisions of chapter ХI-2 and part A of the
Code that will be implemented in accordance with
the provisions already stipulated in their approved
plan or the specific arrangements agreed to and set
out in the attached annex.
Дата: .......................... Място: ...............................
Dated at
on the
Подписано за и от името на/
Signed for and on behalf of
Пристанището:
The port facility:

Кораба:
The ship:

(Подпис на офицера по
сигурността на пристанището)
(Signature of the port
facility security officer)

(Подпис на капитана или
на офицера по сигурността на кораба)
(Signature of master or
ship security officer)

Име и длъжност на лицето, подписало до
кумента/Name and title of person who signed
Име:
Name:

Име:
Name:

Длъжност:
Title:

Длъжност:
Title:

Информация за контакти/Contact details
(да се попълни съобразно нуждите/
to be completed as appropriate)
(телефонен номер или радиоканал или
използвани честоти)
(indicate the phone numbers or the radio
channels or frequencies to be used)
За пристанището:
For the port facility:
Пристанище
Port facility

За кораба:
For the ship:
Капитан
Master

Офицер по сигурността Офицер по сигурността
на пристанището
на кораба
Por t fac i l it y s e c u r it y Ship security officer
officer
Компания
Company
Офицер по сигурността
на компанията
Company security officer

Приложение № 2
към чл. 57
ПОЗНАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, И ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА
ПОЛУЧАТ, ОФИЦЕРИТЕ ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА, ОФИЦЕРИТЕ ПО
СИГУРНОСТТА НА КОРАБА И ЛИЦАТА ОТ
БРЕГОВИЯ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ
КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ И ОТГОВОРНИ ЗА
СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ
I. Офицерът по сигурността на компанията,
лицата от бреговия персонал, определени от ко
рабопритежателя и отговорни за сигурността на
корабите, и офицерът по сигурността на кораба
трябва да разполагат с познания и да получат
обу чение по някои или по всички въпроси,
свързани със:
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1. свързаната със сигурността администрация;
2. съответните меж дународни конвенции,
кодекси и препоръки;
3. съответното национално законодателство;
4. отговорностите и фу нк циите на дру ги
свързани със сигурността организации;
5. методологията на оценката за сигурност
на кораба;
6. методите на общите прегледи и инспекции
на сигурността на кораба;
7. операциите и условията на кораба и прис
танището;
8. мерките за сигурност на кораба и прис
танището;
9. готовността за аварийни ситуации и реакция
и планиране на непредвидени случаи;
10. похвати за инструкции за обучение и
просвета за сигурност, в това число мерки и
процедури за сигурност;
11. боравене със свързана с чувствителна си
гурност информация и свързани със сигурността
комуникации;
12. познаване на текущите свързани със си
гурността заплахи и шаблони;
13. разпознаване и откриване на оръжия,
опасни субстанции и устройства;
14. разпознаване на недискриминационна
основа на характеристиките и поведенческите
шаблони на лица, които има опасност да съста
вляват заплаха за сигурността;
15. похвати, използвани за заобикаляне на
свързаните със сигурността мерки;
16. оборудване и системи за сигурност и екс
плоатационните им ограничения;
17. методи за провеждане на одити, инспекция,
контрол и мониторинг;
18. методи на физически претърсвания и
необезпокоителни инспекции;
19. свързани със сигурността тренировки и
упражнения, в това число тренировки и упраж
нения с пристанищата, и
20. оценка на свързаните със сигурността
тренировки и упражнения.
II. В допълнение към това офицерът по сигур
ността на кораба трябва да разполага с познания
и да получи обучение по някои от или по всички
от следните въпроси, свързани със:
1. плана на кораба;
2. плана за сигурност на кораба и свързаните с
него процедури (в това число базирано на сцена
рий обучение за това, как трябва да се реагира);
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3. управление на тълпата и свързани с кон
трол похвати;
4. операции във връзка с оборудване и сис
теми, свързани със сигурността, и
5. изпитване, калибриране и поддръжка на
оборудване и системи, свързани със сигурността,
докато корабът се намира в морето.
III. Персоналът на борда на кораба, който
има специфични задължения и отговорности,
свързани със сигурността, трябва да разполага
с достатъчни познания и възможности да изпъл
ни възложените му задължения, в това число
съобразно нуждите:
1. познания за текущи свързани със сигур
ността заплахи и шаблони;
2. разпознаване и откриване на оръж и я,
опасни субстанции и устройства;
3. разпознаване на характеристиките и пове
денческите шаблони на лица, които има веро
ятност да застрашат сигурността;
4. похвати, използвани за заобикаляне на
свързаните със сигурността мерки;
5. управление на тълпата и свързани с кон
трол похвати;
6. свързани със сигурността комуникации;
7. познания на свързани с аварийни ситуации
процедури и планове за непредвидени случаи;
8. операции на свързани със сигурността
оборудване и системи;
9. изпитване, калибриране и поддръжка на
свързани със сигурността оборудване и системи,
докато корабът се намира в морето;
10. похвати за инспекция, контрол и мони
торинг, и
11. методи за физически претърсвания на лица,
лични вещи, багаж, товари, корабни припаси.
IV. Целият друг персонал на борда на кораба
трябва да разполага с достатъчно познания във
връзка със съответните разпоредби на плана за
сигурност на кораба, в това число:
1. значението и съществените изисквания на
различните нива на сигурност;
2. познания на свързани с аварийни ситуации
процедури и планове за непредвидени случаи;
3. разпознаване и откриване на оръжия, опасни
субстанции и устройства;
4. разпознаване на недиск риминационна
основа на характеристиките и поведенческите
шаблони на лица, които има вероятност да за
страшат сигурността;
5. похвати, използвани за заобикаляне на
свързаните със сигурността мерки.

Приложение № 3
към чл. 103, ал. 2
С П И С Ъ К
НА ИЗМЕНЕНИЯТА И КОРЕКЦИИТЕ В ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ
НА ПРИСТАНИЩЕ ...............................................................................
(наименование на пристанището)
№ по Дата на внасяне
ред
на изменението
…..
…..
…..
…..
…..

...............…………
...............…………
...............…………
...............…………
...............…………

Основание и същност на
внесеното изменение
...................………………………………
...................………………………………
...................………………………………
...................………………………………
...................………………………………

Дата на влизане в
Фамилия и подпис на
сила на изменението одобрилия изменението
....................……….…….
....................……….…….
....................……….…….
....................……….…….
....................……….…….

......................…………………
......................…………………
......................…………………
......................…………………
......................…………………
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Приложение № 4
към чл. 104
ПОЗНАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, И ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА
ПОЛУЧАТ ОФИЦЕРИТЕ ПО СИГУРНОСТТА
НА ПРИСТАНИЩЕТО ИЛИ ПРИСТАНИЩНИЯ РАЙОН И ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА
СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩЕТО ИЛИ
ПРИСТАНИЩНИЯ РАЙОН
I. Офицерът по сигурността на пристанището
или пристанищния район трябва да притежава
знания и да бъде обучаван съобразно нуждите в
някои или във всички от следните направления:
1. управление на охраната;
2. прилож ими меж д у народни конвенции,
кодекси и препоръки;
3. приложимото национално законодателство;
4. отговорности и функции на други органи
зации по сигурността;
5. методология за оценка на сигурността на
пристанищата/пристанищните райони;
6. методи за проучване и инспекция на си
гурността на корабите и пристанищата/приста
нищните райони;
7. работа и състояние на корабите и прис
танището;
8. мерки за сигурността на корабите и прис
танищата/пристанищните райони;
9. готовност за извънредни ситуации и готов
ност за непредвидени случаи;
10. техники за обучение на охраната, вклю
чително мерки и процедури за сигурност;
11. боравене с информация по сигурността и
комуникациите;
12. познаване на заплахите за сигурността и
особеностите;
13. разпознаване и откриване на оръжие,
опасни вещества и устройства;
14. разпознаване, без проява на дискримина
ция, на характеристиките и моделите за поведение
на лица, които могат да представляват заплаха
за сигурността;
15. техники, използвани за заобикаляне на
мерките по сигурността;
16. устройства и системи за сигурност и опе
ративните им възможности;
17. методи за извършване на проверки, ин
спекции, контрол и наблюдение;
18. методи за физическо претърсване и нена
трапчива проверка;
19. обучение и тренировки, свързани с охра
ната, включително такива, провеждани с кораби;
20. оценка на обучението и тренировките,
свързани с охраната.
II. Лицата, отговорни за сиг у рност та на
пристанището, трябва да притежават знания и
да бъдат обучавани в някои или във всички от
следните направления:
1. познаване на заплахите за сигурността и
особеностите;
2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни
вещества и устройства;
3. познаване на характеристиките и моделите
за поведение на лица, които могат да предста
вляват заплаха за сигурността;
4. техники, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност;
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5. техники за управление и контрол на групи
от хора;
6. свързани със сигурността комуникации;
7. работа с устройства и системи за сигурност;
8. изпитвания, проверка и поддръжка на
оборудването и системите за сигурност;
9. техники за проверка, контрол и монито
ринг, и
10. методи за физическо претърсване на хора,
лични вещи, багаж, товари и корабни стоки.
III. Всички останали служители на приста
нищата трябва да притежават знания и да бъдат
запознати със съответните правила на плана
за сигурност на пристанището в някои или във
всички от следните направления в зависимост
от дейността им:
1. значението и изискванията на различните
нива на сигурност;
2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни
вещества и устройства;
3. познаване на характеристиките и моделите
за поведение на лица, които могат да предста
вляват заплаха за сигурността, и
4. техники, използвани за заобикаляне на
мерките за сигурност.

Приложение № 5
към чл. 111, ал. 1
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ
INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE
(официален печат)
(official seal)
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
Свидетелство № ____
Certificate No. _______
Издадено в съответствие с разпоредбите на
Международния кодекс за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения
Issued under the provisions of the International
Code for the Security of Ships and of Port Facilities
по упълномощаване от правителството на Ре
публика България
under the authority of the Government of the Republic
of Bulgaria
от _______________________________________________
by (упълномощени лица или организация/
person(s) or organization authorized)
Наименование на
кораба
Name of ship
Отличителен номер
или букви
Distinctive number
or letters
Пристанище на
регистрация
Port of registry
Вид на кораба
Type of ship

: ............................... .

: ...............................
: ...............................
: ...............................
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Бруто тонаж
Gross tonnage
IMO номер
IMO Number
Име и адрес на
компанията
Name and address
of the Company

ДЪРЖАВЕН
: ...............................
: ...............................

: ...............................

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
THIS IS TO CERTIFY:
1. Системата за сигурност и всяко свързано
с нея оборудване по сигурността на кораба са
проверени в съответствие с параграф 19.1 от
част А на ISPS Code.
That the security system and any associated security
equipment of the ship has been verified in accordance
with section 19.1 of part A of the ISPS Code.
2. Прегледът е показа л, че системата за
сигурност и всяко свързано с нея оборудване
по сигурността на кораба е в задоволително
състояние във всяко отношение и че корабът
е в съответствие с приложимите изисквания
на глава XI-2 от Конвенцията и от част А на
ISPS Code.
That the verification showed that the security
system and any associated security equipment of the
ship is in all respects satisfactory and that the ship
complies with the applicable requirements of chapter
XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.
3. Корабът е снабден с одобрен Корабен план
за сигурност.
That the ship is provided with an approved ship
security plan.
Дата на първоначалния преглед/прегледа за
подновяване, на чието основание се издава това
свидетелство: ......................................
Date of initial/renewal verification on which this
Certificate is based
Това свидетелство е валидно до ..........................
при условие, чe са извършени прегледите в съот
ветствие с параграф 19.1.1 от част А на ISPS Code.
This certificate is valid until ........................ subject
to verifications in accordance with section 19.1.1 of
part A of the ISPS Code.
Издаден в ..............................................................
Issued at (място на издаване на свидетелство
то/Place of issue of certificate)
Дата на
издаване ....................... .....................................
Date of issue

(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН
МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че
при извършения междинен преглед, изискван от
параграф 19.1.1 от част А на ISPS Code, беше
установено, че корабът съответства на изисква
нията на глава XI-2 от Конвенцията и част А
на ISPS Code.
THIS IS TO CERTIFY that a tan intermediate
verification required by section 19.1.1 of part A of
the ISPS Code the ship was found to comply with
relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention
and part A of the ISPS Code.
Междинна проверка

Подпис: ..............................

Intermediate verification (Подпис на упълномощения
служител/
Sig nature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date
(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
Допълнителен преглед Подпис: ..............................
Additional verification

(Подпис на упълномощения
служител/
Sig nature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date

(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
Допълнителен преглед Подпис: ..............................
Additional verification

(подпис на надлежно упълномощения служител, издаващ свидетелството/
Signature of the duly authorized official issuing the
Certificate)
(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)

(Подпис на упълномощения
служител/
Sig nature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date

Допълнителен преглед Подпис: ..............................
Additional verification

(Подпис на упълномощения
служител/
Sig nature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date

(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 19.3.7.2 НА ЧАСТ А НА
ISPS CODE
Additional verification in accordance
with section A/19.3.7.2 of the ISPS Code
С Н АСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,
че при допълнителната проверка, изисквана от
параграф 19.3.7.2 на част А на ISPS Code, беше
установено, че корабът съответства на изисква
нията на глава XI-2 от Конвенцията и част А
на ISPS Code.
THIS IS TO CERTIFY that at an additional
verification required by section 19.3.7.2 of part A of
the ISPS Code the ship was found to comply with the
relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention
and part A of the ISPS Code.
Подпис: .............................
(Подпис на упълномощения служител/
Signature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date
(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРО
К А НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО,
КОГАТО Е ИЗДАДЕНО С ВАЛИДНОСТ, ПОМАЛКА ОТ 5 ГОДИНИ, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА
ПАРАГРАФ 19.3.3 НА ЧАСТ A НА ISPS CODE
Endorsement to extend the certificate if valid for
less than 5 yeas where section A/19.3.3 of the ISPS
Code applies
Подпис: .............................
(Подпис на упълномощения
служител/
Sig nature of author ized
official)
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(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕГЛЕД
ЗА ПОДНОВЯВА НЕ В С ЪОТВЕТСТВИЕ С
ПАРАГРАФ 19.3.4 НА ЧАСТ A НА ISPS CODE
Endorsement where the renewal verification has
been completed and section A/19.3.4 of the ISPS
Code applies
Корабът отговаря на съответните разпоредби
на част А на ISPS Code и свидетелството в съот
ветствие с параграф 19.3.4, част А на ISPS Code
се приема за валидно до .............................................
Подпис: .............................
(Подпис на упълномощения служител/
Sig nature of author ized
official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date
(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
ПОТВЪРЖ ДЕНИЕ ЗА УД ЪЛ Ж А ВА НЕ Н А
СРОКА НА ВАЛИДНОСТ ДО ПРИСТИГАНЕ В
ПРИСТАНИЩЕТО ЗА ПРЕГЛЕД, КОГАТО СЕ
ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 19.2.5, ЧАСТ А НА ISPS
CODE, ИЛИ ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО
СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 19.3.6, ЧАСТ А НА
ISPS CODE
Endorsement to extend the validity of the certificate
until reaching the port of verification where section
A/19.2.5 of the ISPS Code applies or for a period of
grace where section A/19.3.6 of the ISPS Code applies
Това свидетелство в съответствие с пара
граф 19.2.5/19.3.6, част А на ISPS Code се приема
за валидно до ..............................................................
T h is C er ti ficate sha l l i n accordance w ith
section A/19.3.5/19.3.6 of part A of the ISPS Code be
accepted as valid until
Подпис: .............................
(Подпис на упълномощения
служител/
Signature of authorized official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date
(Печат или клеймо на
издаващ орган, както е
уместно/
Seal or stamp of issuing
authority, as appropriate)
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА, НА КОЯТО ИЗТИЧА ВАЛИДНОСТТА,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 19.3.7.1, ЧАСТ А НА ISPS CODE
Endorsement for advancement of expiry date where section A/19.3.7.1 applies
В съответствие с параграф 19.3.7.1, част А на ISPS Code новата дата, на която изтича валидността,
е ..............................................................................................................................................................................
In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date is*
Подпис: .............................
(Подпис на упълномощения служител/
Signature of authorized official)
Място: ...............................
Place
Дата: ................................
Date
(Печат или клеймо на издаващ орган, както е уместно/
Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)
* В случай на попълване на тази част от свидетелството датата на изтичане на срока на валидност,
указана на предната страна на свидетелството, следва също да бъде променена.
In case of completion of this part of the Certificate, the expiry date shown on the front of the Certificate
shall also be amended accordingly.

Приложение № 6
към чл. 121, ал. 1
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE
Issued under provisions of THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF
PORT FACILITIES (ISPS CODE)
under the authority
of the Government of the REPUBLIC
OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTRATION
OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number
or letters

Port of registry

Type of ship

Gross tonnage
(GT)

IMO
number

Name and address of Company
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Company identification number ...............................................................................................................................
Is this subsequent, consecutive
Interim Certificate? 
Yes/No*
If Yes, date of issue of initial Interim Certificate the ____ day of __________ , 20___
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section A/19.4.2 of the ISPS Code have been complied
with.
This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code.
This certificate is valid until the __ day of ____ , 20___
Issued at _______________ on the __ day of ____ , 20___
No.
DIRECTOR, MARITIME
Seal
ADMINISTRATION: _____________________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
____________
* Delete as appropriate.
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Приложение № 7
към чл. 124, ал. 1
РЕП У Б Л И К А БЪ Л ГА РИ Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ
Издадено в съответствие с изискванията на чл. 124, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
(приета с ПМС № 374 от 25 ноември 2014 г.)
Настоящото се издава, за да удостовери, че за пристанище ........................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на пристанището)
с пристанищен оператор: ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
(наименование на оператора)
..........................................................................................................................................................................................,
(седалище и адрес на управление, ЕИК)
е извършена проверка от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, при която е установено, че
за пристанището:
1. има оценка на сигурността на пристанището, одобрена съгласно изискванията на Наредбата за
условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони;
2. има план за сигурност, изготвен и одобрен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда
за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони и същият се прилага.
Документът е валиден до .............................................................. и се заверява за нов 5-годишен период
след проверки, както e указано на гърба на формуляра.
…………………………………........
(изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“)
(подпис, печат)
Дата на издаване: .................................
Гръб:

ЗАВЕРКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ
Директорът на дирек ци я „Морска администраци я …....................................………….....................“
след извършена проверка по реда на чл. 124 от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността
на корабите, пристанищата и пристанищните райони (приета с ПМС № 374 от 25 ноември 2014 г.) опре
дели, че валидността на това удостоверение за съответствие се продължава за нов 5-годишен период
до датата, указана по-долу:
1-ва ПРОВЕРКА:
Валидност на удостоверението до дата: .................................................................................................................
Подпис: ...........................
……………………..……………......
(име и фамилия)
Дата на валидиране: ...................................................
2-ра ПРОВЕРКА:
Валидност на удостоверението до дата: .................................................................................................................
Подпис: ...........................
……………………..……………......
(име и фамилия)
Дата на валидиране: ...................................................
3-та ПРОВЕРКА
Валидност на удостоверението до дата: .................................................................................................................
Подпис: ...........................
……………………..……………......
(име и фамилия)
Дата на валидиране: ...................................................
4-та ПРОВЕРКА
Валидност на удостоверението до дата: ..................................................................................................................
Подпис: ...........................
……………………..……………......
(име и фамилия)
Дата на валидиране: ...................................................
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Приложение № 8
към чл. 142, ал. 1
Утвърдил: .........................................................................
(подпис)
.............................................................................................
(име, фамилия)
.............................................................................................
(дата)

Съгласувал: ................................................................
(подпис)
........................................................................................
(име, фамилия)
........................................................................................
(дата, печат)

ОЦЕНКА ЗА СИГУРНОСТ
на пристанище
.................................................................................................................................................................................
(наименование на пристанището)
Дата: .............................................
(ден, месец, година)
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Мотивирано становище за приложимите критерии от таблица 1 на приложение № 9 и възможните
заплахи за сигурността на пристанището.
2. Мерки за сигурност съгласно таблица 2 на приложение № 9 или алтернативни варианти, оси
гуряващи сигурността.
3. Мотивирано становище за приложимите критерии от таблица 1 на приложение № 9 и възможните
заплахи за сигурността на пристанището.
1. Таблица № 1
Критерии за оценка на необходимостта от конкретни мерки за постигане на сигурност
(приложимите критерии и оценки се ограждат с кръг и се подчертават)
на пристанище: ....................................................................................................................................................
(изписва се точното наименование на пристанището по регистрацията му в Регистъра на пристанищата в
Република България)
Оценка в точки за конкретното пристанище
Параметри

за обществен
транспорт

яхтено

рибарско

със специално
предназначение

брой точки

брой точки

брой точки

брой точки

–
–
–

10
30
20

5
15
10

–
–
–

10
30

10
30

5
15

5
15

10
20
30

10
20
30

5
10
15

5
10
15

30

–

–

–

– превозващи хора и ро-ро товари

30

–

–

–

– превозващи само ро-ро товари

20

–

–

–

1. Сезонност на основната дейност:
– през зимния сезон
– през летния сезон
– целогодишно
Наличие на обособени отворени за
2. разходка на граждани зони в прис
танището:
– отделни зони
– цялата територия
Максимален капацитет на приста
3. нището – брой плавателни съдове,
които може да приеме едновременно:
– от 1 до 10
– от 11 до 30
– над 30
Броят на плавателните съдове се
определя, както следва:
* за ях ти – дъл ж ината на кейови я
фронт се разделя на 3 м;
** за рибарски лодки – дължината на
кейовия фронт се разделя на 5 м.
4.

Обслужване на ро-ро фериботни ко
раби, превозващи автомобили и хора:
– превозващи само хора
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Оценка в точки за конкретното пристанище
Параметри

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Брой на постоянните работещи на
територията на пристанището слу
жители на оператора/собственика:
– от 1 до 10
– от 11 до 30
– над 30
Наличие на съоръжения, създаващи
повишена опасност, като:
– резервоари за гориво
– колонки за зареждане на плавател
ните съдове с гориво
– резервоари със сгъстени газове
Обработени пътници средно годишно
съгласно статистическите данни по
Наредба № 919 от 2000 г. за събиране
на статистическа информация за дей
ността на пристанищните оператори
и собствениците на пристанища и
пристанищни съоръжения в Република България:
– от 500 до 5000
– от 5001 до 50 000
– над 50 000
Влизане/излизане на яхти и лодки за
крайбрежни и международни плава
ния, водни спортове, туризъм и раз
влекателни програми за един месец:
– до 50
– от 51 до 200
– над 200
Обработвано количество товари –
общо:
– до 20 000
– от 20 000 до 500 000
– над 500 000
Видове обработвани товари:
– насипни
– ген. товари, контейнери, поща
– опасни товари
Брой плавателни съдове, които до
муват в пристанището:
– до 10 % от максималния капацитет
– до 30 % от максималния капацитет
– над 30 % от максималния капацитет
Режим на работа на пристанището:
– денонощен
– в рамките на светлата част от
денонощието
ОБЩ СБОР ТОЧКИ ОТ ОЦЕНКАТА:

за обществен
транспорт

яхтено

рибарско

със специално
предназначение

брой точки

брой точки

брой точки

брой точки

10
20
30

10
20
30

10
20
30

10
20
30

20

10

5

20

30

20

10

30

40

30

15

40

30
50
70

–
–
–

–
–
–

–
–
–

10
20
30

10
20
30

5
10
15

5
10
15

10
20
30

–
–
–

–
–
–

–
–
–

10
30
50

–
–
–

–
–
–

–
–
–

5
10
15

5
10
15

5
10
15

5
10
15

20

15

10

20

10

10

5

10

Забележка. В зависимост от спецификата някои критерии може да не се оценяват.
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2. Таблица № 2
Задължителни мерки, които следва да се предвидят в Правилата за постигане на сигурност на
пристанището според общия сбор на точките, получени по таблица № 1
За обществен
транспорт

Изградена физическа ограда по
периметъра на пристанището

х

х

х

Изграден входно-изходен пункт с
наличие на 24-часова охрана и
2.
записване на влизане/излизане
на хора и МПС

х

х

3.

Проверка на хора, превозни сред
ства и багажи

–

4.

Видеонаблюдение на зоните с
концентрирано струпване на хора

5.

131 – 150

1.

111 – 130

8

91 – 110

7

до – 90

6

110 – 130

5

91 – 110

111 – 140

4

71 – 90

до – 110

3

до – 70

331 – 390

2

181 – 210

281 – 330

1

Със специално
предназначение

Рибарско

141 – 180

211 – 280

Яхтено

– 210

Вид пристанище

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х х*1 х*1 х*1

х

х*1 х*1

х

х

–

х

х

х

х

х

–

х

х

х

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

–

–

х

х

–

–

–

х

х

х

х

х

–

х

х

х

–

х

х

х

–

–

–

–

–

–

х

х

24-часово видеонаблюдение на
сухоземните подходи

х

х

х

х

–

–

–

х

–

–

–

х

х

х

х

х

Изградена СОТ система, която
се включва след края на работ
ния ден

–

–

–

–

х

х

–

–

–

–

–

–

–

–

7. 24-часова ж ива пат рулираща
охрана по територията

–

–

–

х

–

–

–

х*2

–

–

–

–

–

–

х

х

24-часово видеонаблюдение на
подходите откъм вода

–

–

–

х

–

–

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

24-часово видеонаблюдение по
9. периметъра извън точките за
подход

–

–

–

х

–

–

–

х

–

–

–

–

–

–

х

х

24-часово видеонаблюдение на
територията

–

–

х

х

–

–

–

х

–

–

–

–

–

–

–

х

Електронен достъп и регистри
11. ране на лицата и превозните
средства при влизане/излизане

–

–

–

х

–

–

–

х

–

–

–

–

–

–

–

х

Да се предвидят следните
задължителни мерки:

6.

8.

10.

х*3 х*3

*1 – при невъзможност за изпълнение това изискване се покрива чрез изпълнение на мероприятие
№ 5;
*2 – при невъзможност за изпълнение това изискване се покрива чрез изпълнение на мероприятие
№ 10;
*3 – изисква се, когато пристанището работи само през светлата част от денонощието.
Забележка. Пристанищата за обществен транспорт, обработващи пътници, независимо от оценката по
таблица № 1 задължително прилагат мерки № 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10, както и физическа проверка на влиза
щите и излизащите пътници.
Оценката е изготвена в три екземпляра.
Изготвил ................................................................
(подпис)
..................................................................................
(име, фамилия)
..................................................................................
(дата)
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Приложение № 9
към чл. 142, ал. 3
Утвърдил:
......................................
(подпис)
......................................
(име, фамилия)
......................................
(дата)

Съгласувал:
............................................
(подпис)
............................................
(име, фамилия)
............................................
(дата, печат)

ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ
на пристанище
...................................................................................
(наименование на пристанището)
Дата: .............................................
(ден, месец, година)
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РАЗДЕЛ 1. ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО
Този раздел задължително се попълва изцяло
1.1. Наименование на пристанището.
1.2. Наименование на собственика/оператора
на пристанището.
1.3. Пълен пощенски адрес.
1.4. Данни за комуникация – телефон, елек
тронна поща и др.
1.5. Име на отговорния/отговорните служи
тел/служители по сигурността на пристанището
(ОССП).
1.6. Данни за контакт с отговорния/отговорните
служител/служители по сигурността на приста
нището (ОССП):
Пощенски адрес: .......................................................
Телефон: ......................................................................
Факс: ...........................................................................
E-mail: ..........................................................................
1.7. Завършени курсове за обучение от служите
лите, отговарящи за сигурността на пристанището:
Дата: ............................................................................
Място: .........................................................................
Организатор на обучението: ...................................
1.8. Име и длъжност на ръководителя на прис
танищния оператор/представляващия собственика
на пристанището.
1.9. Кратко обобщено представяне на прис
танищните операции, включително дейности и
необичайни характеристики, ако има такива.
1.10. Дата на изготвяне на ПСП.
1.11. Дата на одобряване на ПСП.
1.12. Дати на актуализиране на ПСП.
РАЗД Е Л 2. У П РА ВЛЕН И Е Н А СИ Г У РНОСТТА
Попълват се приложимите към конкретното
пристанище данни
2.1. Отговорен служител по сигурността на
пристанището (ОССП).
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Кой и с какъв акт назначава (определя) ОССПС.
2.2. Длъжностни лица, имащи задължения по
сигурността.
2.2.1. Роля, подчиненост и структура на пер
сонала на пристанището, имащ задължения по
сигурността (препоръчителна е графична диаграма
(flow diagram).
2.2.2. Задължения и отговорности на отговор
ния служител по сигурността на пристанището
(ОССП), в т.ч. подробности за работното му време,
свързано със задълженията по сигурността.
2.2.3. Списък със задълженията по сигурността
на постоянния състав на пристанището, различни
от тези на отговорния служител по сигурността на
пристанището (ОССП), или детайлите, показани
в графичната диаграма (flow diagram).
2.2.4. Данни за фирми и други лица, с които
има сключени договори, свързани със сигурността,
и договорените задължения.
2.3. Преглед на Правилата за сигурност на
пристанището, тяхното изменяне и допълване.
Проверки за тяхното изпълнение.
2.3.1. Процедури за преглед на Правилата за
сигурност на пристанището.
2.3.2. Процедури за изменяне и допълване на
Правилата за сигурност на пристанището.
2.3.3. Процедури за проверка на изпълнението
на Правилата за сигурност на пристанището.
2.4. Реагиране и докладване на заплахи към
сигурността, инциденти и нарушения на правилата
по сигурност.
2.4.1. Процедури за реагиране на заплахи към
сигурността или при нарушения на правилата по
сигурността, включително детайли и връзки с
други планове за бедствия и описание на проце
са как отговорният служител по сигурността на
пристанището взаимодейства с тях.
2.4.2. Процедури за документиране на инци
денти по сигурността.
2.4.3. Процедури по разследване на инциденти
по сигурността.
2.4.4. Процедури по докладване на органи по
сигурността, на които се докладва при инциденти
по сигурността.
2.5. Опасни товари и субстанции.
2.5.1. Процедури за документиране на опасни
товари и субстанции.
2.5.2. Процедури по складиране, съхраняване
и обработка на опасни товари и субстанции.
2.6. Сигурност на информацията.
Процедури за достъп до системите за сигурност
и съхраняването на информацията на твърди носи
тели, преценена като чувствителна по отношение
на сигурността.
2.7. Поддръжка на съоръженията, свързани
със сигурността.
2.7.1. Подробно описание на съоръженията по
сигурността.
2.7.2. Описание на програмите за поддръжка
на съоръженията по сигурността.
2.7.3. Действия, които ще бъдат предприети в
случай на повреда на съоръженията по сигурността.
2.8. Обучения по сигурността.
2.8.1. Описание на програмите за обучение на
персонала, имащ отговорности по сигурността.
2.8.2. Описание на програмите за обучение по
сигурността на целия персонал.
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2.8.3. Описание на процедурите и документи
ране на обученията.
2.9. Тренировки и учения по сигурността.
2.9.1. Описание на тримесечните тренировки
по сигурността (Security Drills).
2.9.2. Описание на годишните у чения по
сигурността (Security Exercises), които ще бъдат
провеждани заедно с контролиращите органи по
сигурността.
2.10. Екипажи на кораби и слизането им на
брега.
Процедури, свързани с пристигащия и от
плаващия корабен екипаж, от гледна точка на
процесите на качването им на и слизането им от
кораба (системи на допуск и т.н.), и наличие на
планове за пропускателния режим на екипажите
през това пристанище.
РАЗДЕЛ 3. КОМУНИКАЦИИ
Този раздел задължително се попълва изцяло
3.1. Комуникационни връзки между кораба и
пристанището.
3.1.1. Данни за комуникационните връзки с
корабите.
3.1.2. Данни за резервни комуникационни
връзки с кораба.
3.1.3. Данни за комуникационни връзки между
персонала на пристанището, имащ отговорности
по сигурността.
3.1.4. Данни за резервни комуникационни
връзки между персонала на пристанището, имащ
отговорности по сигурността.
3.2. Сигнали за оповестяване на опасност от
кораби (Ship Security Alert).
Действия, които ще бъдат предприети, ако и
когато чрез собствен или чрез друг източник на
пристанището се получи Сигнал за оповестяване
на опасност от кораби – Ship Security Alert.
3.3. Отговорни органи по сигурността, на които
се докладва при инциденти по сигурността.
ИМЕ НА ОРГАНА: ..................................................
.......................................................................................
(наименование)
например „МВР“ .......................................................
Име на лицето за контакт: .....................................
Адрес: ..........................................................................
Телефонен номер: ......................................................
24-часов тел. номер: .................................................
Факс: ...........................................................................
GSM: ............................................................................
E-mail: ..........................................................................
ИМЕ НА ОРГАНА: ..................................................
.......................................................................................
(наименование)
например „ДАНС“ ...................................................
Име на лицето за контакт: .....................................
Адрес: ..........................................................................
Телефонен номер: ......................................................
24-часов тел. номер: .................................................
Факс: ...........................................................................
GSM: ............................................................................
E-mail: ..........................................................................
РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Подраздели и/или точки от подраздели от
настоящия раздел, които са неприложими по
някаква причина, да се отбелязват като „Не

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

приложимо“, като се даде кратко описание на
причините, поради които съответният подраздел
не е приложим. Не се допуска даден подраздел
да се обяви за неприложим, без да са посочени
обективни мотиви за неговата неприложимост.
4.1. Определени зони с ограничен достъп.
4.1.1. Списък на определените зони с ограни
чен достъп:
Зона 1 – .......................................................................
Зона 2 – .......................................................................
.......................................................................................
4.1.2. Списък на точките за достъп до зоните
с ограничен достъп:
Зона 1 – .......................................................................
Зона 2 – .......................................................................
.......................................................................................
4.1.3. Процедури за сигурност в зоните с огра
ничен достъп.
4.1.4. Данни за лицата, имащи отговорности по
сигурността в зоните с ограничен достъп.
4.2. Определени зони с временно ограничен
достъп.
4.2.1. Списък на определените зони с времен
но ограничен достъп и причини за временните
ограничения:
Зона 1 – .......................................................................
Зона 2 – .......................................................................
.......................................................................................
4.2.2. Списък на точките за достъп до зоните
с временно ограничен достъп:
Зона 1 – .......................................................................
Зона 2 – .......................................................................
.......................................................................................
4.2.3. Процедури за сигурност в зоните с вре
менно ограничен достъп.
4.2.4. Данни за лицата, имащи отговорности по
сигурността в зоните с временно ограничен достъп.
4.3. Определени сгради с контролиран достъп
до тях.
Списък на сградите с контролиран достъп:
Сграда 1 – ...................................................................
Сграда 2 – ...................................................................
.......................................................................................
4.4. Схеми.
Ясно схематично представяне на местоположе
нието на всички ограничени зони, контролирани
сгради и временно ограничени зони, както и на
точките за достъп до тези зони и сгради (приложение А).
4.5. Ограничени зони за сигурност и контро
лирани сгради.
4.5.1. Описание на оградите, заграждащи огра
ничените зони вътре в пристанището (където е
приложимо).
4.5.2. Предприети мерки за осигуряване на
ограничените зони, където стените, сградите,
входовете и др. са част от заграждащия периметър
(където е приложимо).
4.5.3. Детайли за точките за входен достъп.
4.5.4. Детайли за процедури за лица и пре
возни средства, изискващи достъп до зоните с
ограничен достъп.
4.5.5. Описание на допълнителните точки за
достъп, които да бъдат затворени при инцидент
по сигурността.
4.6. Пропускателен режим и системи.
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4.6.1. Разположение на използваните входни
точки и тип на издаваните пропуски.
4.6.2. Детайли на системата за пропускателния
режим, процедурите за издаване и проверяване
на постоянни и временни пропуски.
4.6.3. Описание на действията, които се из
вършват в хода на пропускателния режим.
4.6.4. Детайли на съхраняване на информацията
(записите) от системата за пропускателния режим.
4.6.5. Действия, които се предприемат при
загубване на издаден пропуск.
4.6.6. Дисциплинарни процедури при злоупо
треба с издаден пропуск.
4.6.7. Процедури по връщане на пропуски, които
вече са невалидни по някаква причина, за анули
ране на пропуски или за тяхното унищожаване.
4.7. Контрол на достъпа до ограничените зони.
4.7.1. Приложени мерки за ограничаване на
достъпа в местата за контрол на достъпа.
4.7.2. Детайли за точките за входен достъп,
които да бъдат затворени.
4.7.3. Детайли от значение в зависимост от това
кои точки за входен достъп ще бъдат затворени.
4.7.4. Процедури за действие при неправомерен
достъп.
4.8. Системи за наблюдение на непозволен
достъп по периметъра на пристанището.
4.8.1. Детайли на разположението на системи
за наблюдение на непозволен достъп (където е
приложимо).
4.8.2. Процедури за водене на записи и отго
варяне на сигнали за опасност.
4.8.3. Детайли за допълнителни процедури за
водене на записи и за отговаряне на сигнали за
опасност.
4.9. Проверки и претърсване при влизане в
ограничените зони и във вътрешността им.
4.9.1. Списък, описание и детайли за местата
за претърсване за всяка входна точка на ограни
чените зони.
4.9.2. Процедури за проверяване и претърсване
за наличие на неоторизирани лица.
4.9.3. Процедури за проверяване и претърсване
на багажи и персонални вещи.
4.9.4. Процедури за проверяване и претърсване
на непридружаван багаж.
4.9.5. Процедури за проверяване и претърсване
на превозни средства.
4.9.6. Процедури за проверяване и претърсване
на товари и стоки.
4.9.7. Процедури за проверяване и претърсване
на корабни помещения.
4.9.8. Съоръжения и техника, използвани за
проверяване и претърсване.
4.9.9. Процедури за записи, свързани с проце
дурите по претърсване.
4.10. Наблюдение на ограничените зони и
контролираните сгради.
4.10.1. Осветление на зоните.
4.10.2. Детайли за допълнително осветление,
монтирано за целите на сигурността в ограни
чените зони.
4.10.3. Детайли за допълнително осветление,
монтирано за целите на сигурността в контро
лирани сгради.
4.11. Видеонаблюдение.
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4.11.1. Списък и описание на периметрите от
ограничените зони, наблюдавани чрез видеонаб
людение. Описание на процедурите за видеонаб
людение.
4.11.2. Детайли и местоположение на системите
за видеонаблюдение и процедури за наблюдение.
4.11.3. Детайли относно записващите системи
и процедури за запис.
4.11.4. Процедури и проверки за осигуряване
на съответствието с изискванията за защита на
данните.
4.12. Патрулиране на службите по сигурността.
4.12.1. Детайли на провеждането на патру
лирането на охранители в части от деня или в
режим 24 часа за:
а) наземно патрулиране;
б) откъм вода, ако се налага такова.
4.12.2. Брой на патрулиращия състав по си
гурността.
4.12.3. Процедури за реагиране на инциденти
по сигурността.
4.12.4. Процедури за докладване на инциденти
по сигурността.
4.12.5. Процедури за действие при инциденти
откъм водата.
4.12.6. Изисквания за допълнителен персонал
по сигурността.
4.13. Паркинг за превозни средства.
4.13.1. Детайли за зоната за паркиране на превоз
ни средства вътре в територията на пристанището.
4.13.2. Детайли за други зони за паркиране близо
до ограничените зони и контролираните сгради.
4.13.3. Процедури по отношение на паркингите
с ограничен достъп.
4.14. Защита откъм страната на морето/реката.
4.14.1. Детайли за наблюдението на достъпа
откъм страната на морето/реката – самостоятел
но или в сътрудничество с други пристанищни
оператори.
4.14.2. Детайли за патрулиране и наблюдение
на достъпа откъм страната на морето/реката при
възникване на инцидент по сигурността – самос
тоятелно или в сътрудничество с други приста
нищни оператори.
4.15. Прекратяване на дейности при екстрени
ситуации.
4.15.1. Процедури по прекратяване на прис
танищните дейности и операции по искане на
органи по сигурността.
4.15.2. Процедури и мерки по забрана на всяка
къв достъп до пристанището по искане на органи
по сигурността.
РАЗДЕЛ 5. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Този раздел трябва да бъде използван, ако по
Ваша преценка искате да дадете някаква допъл
нителна информация, свързана със сигурността
на пристанището.
РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИ
ЛАТА ЗА СИГУРНОСТ
А. Зони с ограничен достъп – схеми.
Б. Утвърдена оценка за сигурност на приста
нище (приложение № 8 към чл. 142, ал. 1).
8309
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-29
от 2013 г. за предоставяне на информация
от специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството
на вътрешните работи на другите структу ри на Министерството на вътрешните
работи, държавните органи и организации
(ДВ, бр. 5 от 2013 г.)
§ 1. Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предос
тавяне на информация от специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи
на другите структури на Министерството на
вътрешните работи, държавните органи и
организации (ДВ, бр. 5 от 2013 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8131

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на
медицински стандарт за трансплантация на
органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 23 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2007 г. и бр. 66
от 2012 г.)
§ 1. Допълнителната разпоредба се изменя
така:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този стандарт:
1. „Валидиране“ е процесът на валидиране
по смисъла на § 1, т. 3а от допълнителната
разпоредба на Наредба № 28 от 2007 г. за дей
ности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55
от 2007 г.) при дейности по трансплантация.
2. „Даряване на тъкани и клетки“ е до
броволното и безвъзмездно предоставяне на
тъкани и клетки, предназначени за трансплан
тация при човека, както и за промишлени
продукти, които са производни от човешки
тъкани и клетки, предназначени за транс
плантация при човека.
3. „Карантина“ е положението, при което
взетите тъкани или клетки са изолирани чрез
физически или други приложими процедури
до окончателното вземане на решение за
тяхното приемане или отхвърляне.
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4. „Организация, отговаряща за приложение
при хора“ е лечебно заведение, което присажда
органи, тъкани и клетки на хора.
5. „Проследимост“ е възможността за ло
кализиране и идентифициране на органите,
тъканите и клетките във всяка фаза от из
вършване на дейностите по трансплантация
от вземането от донора до присаждането
им на реципиента или унищожаването им;
възможността за идентифициране на донора,
реципиента и на лечебните заведения за ра
бота с органи, тъкани и клетки, участвали в
дейностите по трансплантация, както и въз
можността за локализиране и идентифициране
на цялата информация, свързана с органите,
тъканите и клетките и материалите, влизащи
в контакт с тях.
6. „Система за качество“ е организация
на работа, която включва отговорности, про
цедури, процеси и ресурси за въвеждане и
осъществяване на управление на качеството,
както и всички дейности, които пряко или
косвено влияят на качеството.
7. „Стандартни оперативни процедури“
(СОП) са писмени инструкции, утвърдени от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по трансплантация, които съдържат:
описание на последователността и начина на
извършване на дейностите по трансплантация
в съответното лечебно заведение за всеки един
специфичен процес, материалите и методите,
които ще се използват, и очаквания резултат.
8. „Управление на качеството“ е съвкупност
от координирани дейности по управление и
контрол, които са насочени към осигуряване
на качество.“
§ 2. В приложението към член единствен
се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1.8:
„1.8. дейности по изграждане на система
за качество и управление на качеството при
извършване на трансплантация от организаци
ите, които отговарят за приложението на ор
ганите, тъканите и клетките при пациентите.“
2. Създават се т. 3.2 и 3.3:
„3.2. Всички дейности по трансплантация
се документират. Данните от изготвената
и съхранявана документация трябва да са
доказано надеждни и истинно да представят
резултатите от извършените дейности, да бъдат
четливи, да не подлежат на изтриване, като
могат да бъдат вписвани на ръка или прехвър
ляни в друга валидирана система (например
компютърна или микрофилм).
3.3. Всички лечебни заведения и други лица,
които използват човешки тъкани и клетки,
съобщават на Изпълнителната агенция по
трансплантация и на лечебните заведения,
които извършват трансплантация, всяка отно
сима към тяхната дейност информация с цел
осигуряване на проследяемост и гарантиране
на контрола на качеството и безопасността
на тъканите и клетките.“
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3. Създават се т. 54.2, 54.3 и 54.4:
„54.2. Вземането на кръв от пъпна връв
се извършва от лекари, работещи на трудов
договор в лечебното заведение, в което се
извършва вземането, или от лекари, работещи
на трудов договор в лечебното заведение, в
което ще се извършва съхраняването.
54.3. Допуска се подбор на донори на тъкани
и клетки и вземане на тъкани и клетки да се
извършва от лекари по гражданско правоот
ношение със съответното лечебно заведение.
54.4. В случаите по т. 54.3 в договорите
се уреждат процедурите и критериите, които
следва да се спазват по отношение на тъканите
и клетките, в съответствие с този стандарт.“
4. Създава се т. 55а:
„55а. Лечебните заведения, които извършват
оценка на донора, предоставят ясна и разби
раема информация за потвърдените резултати
от оценката на донора на съответните лица
съгласно чл. 27, 28, 28а и 28б от Закона за
здравето.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 4 от 2007 г. за усло
вията и реда за извършване на инспекции
на лечебните заведения от Изпълнителната
агенция по трансплантация (обн., ДВ, бр. 19
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2012 г.) в чл. 8
се създава ал. 3:
„(3) При искане на друга държава членка или
Европейската комисия Изпълнителната агенция
по трансплантация предоставя информация
относно резултатите от инспекциите и мерките
за контрол, които са свързани с качеството
и безопасността на извършваните дейности.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
8149

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови
колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ,
бр. 11 от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г.,
бр. 4 и 45 от 2007 г., бр. 46 от 2009 г., бр. 91 от
2010 г., бр. 23, 36 и 52 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 72 от 2013 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 2,
т. 1 в т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В част 2:
а) точка 3.2.2 се изменя така:
„3.2.2. Мерки, предприети срещу замърся
ването на въздуха
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3.2.2.1. Устройство за рециклиране на га
зовете от картери: да/не (1)
3.2.2.2. Допълнителни устройства срещу
замърсяване (ако има такива и те не са вклю
чени в друга позиция)
3.2.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/
не (1)
3.2.2.2.1.1. Марка/марки: .............................
3.2.2.2.1.2. Тип/типове: ................................
3.2.2.2.1.3. Брой каталитични преобразува
тели и елементи: ...............................................
3.2.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): ...............................
3.2.2.2.1.5. Вид на каталитичното дейст
вие: ......................................................................
3.2.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни
метали: ...............................................................
3.2.2.2.1.7. Относителна концентрация: ....
..............................................................................
3.2.2.2.1.8. Конструкция (структура и ма
териал): ...............................................................
3.2.2.2.1.9. Гъстота на клетките: ................
3.2.2.2.1.10. Вид на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ........................
3.2.2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(те) преобразувател(и) (място/места
и максима лно/минима лно разстояние от
двигателя): .........................................................
3.2.2.2.1.12. Диапазон на нормалната ра
ботна температура (K): ....................................
3.2.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба
(където е уместно): ...........................................
3.2.2.2.1.13.1. Вид и концентрация на реаген
та, необходим за каталитичното действие: ...
..............................................................................
3.2.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната ра
ботна температура на реагента: .....................
3.2.2.2.1.13.3. Международен стандарт (къ
дето е приложимо): ..........................................
3.2.2.2.1.14. Датчик за NO x: да/не (1)
3.2.2.2.2. Датчик за кислород: да/не (1)
3.2.2.2.2.1. Марка/марки: ............................
3.2.2.2.2.2. Тип: ..............................................
3.2.2.2.2.3. Местоположение: .......................
3.2.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)
3.2.2.2.3.1. Вид (пулсиращ въздушен поток,
въздушна помпа и т.н.): ...................................
3.2.2.2.4. Рециркулация на отработилите
газове (EGR): да/не (1)
3.2.2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаж
дане, високо/ниско налягане и т.н.): ..............
3.2.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)
3.2.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра
за твърди частици: ............................................
3.2.2.2.5.2. Вид и конструкция на филтъра
за твърди частици: ............................................
3.2.2.2.5.3. Местоположение (място/места
и максима лно/минима лно разстояние от
двигателя): .........................................................
3.2.2.2.5.4. Метод или система за регенери
ране, описание и/или чертеж: ........................
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3.2.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна
температура (K) и налягането (kPa): .............
3.2.2.2.6. Други системи: да/не (1)
3.2.2.2.6.1. Описание и действие: ................
........................................................................... “;
б) точка 3.2.4 се изменя така:
„3.2.4. Газоразпределение
3.2.4.1. Максимален ход на к лапаните,
ъгли на отваряне и затваряне по отношение
на мъртвите точки или еквивалентни харак
теристики: ..........................................................
3.2.4.2. Контролни и/или регулировъчни
обхвати (1)
3.2.4.3. Система за променливо газоразпре
деление (ако е приложима и е наличен всму
кателен и/или изпускателен колектор):
3.2.4.3.1. Тип: постоянно действаща или в
положение включена/изключена (1)
3.2.4.3.2. Ъгъл на дефазиране на разпреде
лителния вал: .................................................. “
2. В част 3 в т. 3.3.1.2 таблицата се изменя
така:
„
Базов Двигатели в рам
дви
ките на
гател
фамилията (**)
(*)
Тип на двигателя
Брой цилиндри
Номинална честота
на въртене (min-1)
Подаване на гориво
на такт (mm 3) за дизе
лови двигатели, дебит
на горивото (g/h) за
бензинови двигатели
при номинална ефек
тивна мощност
Номинална ефектив
на мощност (kW)
Чес т о та на вър т е
не при максимална
мощност (min-1)
Максима лна ефек
тивна мощност (kW)
Чес т о та на вър т е
не при максимална
мощност (min-1)
Подаване на гориво
на такт (mm 3) за дизе
лови двигатели, дебит
на горивото (g/h) за
бензинови двигатели
при максимален вър
тящ момент
Максимален въртящ
момент (Nm)
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Базов Двигатели в рам
дви
ките на
гател
фамилията (**)
(*)

Минимална честота
на въртене на празен
ход (min-1)
Работен обем (в про 100
центи спрямо базо
вия двигател)
(*) За допълнителна информация вж. т. 3.2.
(**) За допълнителна информация вж. т. 3.4.“

3. В част 4:
а) точка 3.4.2 се изменя така:
„3.4.2. Мерки, предприети срещу замърся
ването на въздуха
3.4.2.1. Устройство за рециклиране на га
зовете от картери: да/не (1) ............................
3.4.2.2. Допълнителни устройства срещу
замърсяване (ако има такива и те не са вклю
чени в друга позиция)
3.4.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/
не (1)
3.4.2.2.1.1. Марка/марки: .............................
3.4.2.2.1.2. Тип/типове: .................................
3.4.2.2.1.3. Брой каталитични преобразува
тели и елементи: ...............................................
3.4.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те)
преобразувател(и): ............................................
3.4.2.2.1.5. Вид на каталитичното дейст
вие: ......................................................................
3.4.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни
метали: ...............................................................
3.4.2.2.1.7. Относителна концентрация: .....
..............................................................................
3.4.2.2.1.8. Конструкция (структура и ма
териал): ...............................................................
3.4.2.2.1.9. Гъстота на клетките: .................
3.4.2.2.1.10. Вид на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ........................
3.4.2 .2 .1.11. Ме с т оположен ие на к ат алитичния(те) преобразувател(и) (място/мес
та и максимално/минимално разстояние от
двигателя): .........................................................
3.4.2.2.1.12. Диапазон на нормалната ра
ботна температура (K): ....................................
3.4.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба
(където е уместно): ...........................................
3.4.2.2.1.13.1. Вид и концентрация на реаген
та, необходим за каталитичното действие: ...
..............................................................................
3.4.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната ра
ботна температура на реагента: .....................
3.4.2.2.1.13.3. Международен стандарт (къ
дето е приложимо): ..........................................
3.4.2.2.1.14. Датчик за NO x: да/не (1)
3.4.2.2.2. Датчик за кислород: да/не (1)
3.4.2.2.2.1. Марка/марки: .............................
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3.4.2.2.2.2. Тип: .............................................
3.4.2.2.2.3. Местоположение: .......................
3.4.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)
3.4.2.2.3.1. Вид (пулсиращ въздушен поток,
въздушна помпа и т.н.): ...................................
3.4.2.2.4. Рециркулация на отработилите
газове (EGR): да/не (1)
3.4.2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаж
дане, високо/ниско налягане и т.н.): ..............
3.4.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)
3.4.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра
за твърди частици: ............................................
3.4.2.2.5.2. Вид и конструкция на филтъра
за твърди частици: ............................................
3.4.2.2.5.3. Местоположение (място/места
и максима лно/минима лно разстояние от
двигателя): .........................................................
3.4.2.2.5.4. Метод или система за регенери
ране, описание и/или чертеж: ........................
3.4.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна
температура (K) и налягането (kPa):
3.4.2.2.6. Други системи: да/не (1)
3.4.2.2.6.1. Описание и действие: ...............
........................................................................... “;
б) точка 3.4.5 се изменя така:
„3.4.5. Газоразпределение
3.4.5.1. Максимален ход на к лапаните,
ъгли на отваряне и затваряне по отношение
на мъртвите точки или еквивалентни харак
теристики: ..........................................................
3.4.5.2. Контролни и/или регулировъчни
обхвати (1)
3.4.5.3. Система за променливо газоразпре
деление (ако е приложима и е наличен всму
кателен и/или изпускателен колектор)
3.4.5.3.1. Вид: постоянно действаща или в
положение включена/изключена (1)
3.4.5.3.2. Ъгъл на дефазиране на разпреде
лителния вал: .................................................. “
4. Създава се част 5 „Мощност на двига
теля“ с точки 3.5 – 3.5.3:
„Част 5. Мощност на двигателя
3.5. Мощност на двигателя
3.5.1. Максимална нетна мощност на дви
гателя: ................... kW при ........................ min –1
(Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение на
емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.)
3.5.2. Номинална нетна мощност на дви
гателя: ................... kW при ................... min –1
(Наредба № 10 от 2004 г. за услови ята и
реда за одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника по
отношение на емисиите на замърсители (ДВ,
бр. 28 от 2004 г.)
3.5.3. Незадължително: мощност на двигате
ля при вала за отвеждане на мощност (ВОМ),
ако има такъв, при номинална(и) честота(и)
на въртене (в съответствие с Код 2 на ОИСР
или ISO 789-1:1990)

ВЕСТНИК
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Стандартна чес
тота на въртене
при извода за
задвижване
(min-1)

Съответна чес
тота на въртене
на двигателя
(min-1)

Мощност
(kW)

1 – 540
2 – 1000
3 – 540 ЕСО
4 – 1000 ЕСО

“
§ 2. В приложение № 5 към чл. 14, ал. 2,
част II т. 2 се изменя така:
„2. Резултати от изпитванията за емисиите
на отработилите газове
Специфичен номер 2003/37 и номер на
последното изменение, отнасящо се до ЕО
одобряването на типа. За наредба, която има
два или повече етапа на прилагане, се посочва
кой етап: .............................................................
Вариант/версия: ...........................................
а) Резултати от окончателни NRSC/ESC/
WHSC изпитвания (1), включващи КВ (g/kWh)
Вариант/
версия

Вариант/
версия

Вариант/
версия

СО

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

НС

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

(NO x)

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

НС+NO х

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

РМ

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

СО2

....... g/kWh ....... g/kWh ....... g/kWh

б) Резултати от окончателни NRTC/ETC/
WHTC изпитвания (1), включващи КВ (g/
kWh) (*)
Вариант/ Вариант/ Вариант/
версия
версия
версия
СО

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

НС

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

NО х

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

NMHC

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

СН4

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

РМ

.... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh

СO2 при изпитване .... g/kWh .... g/kWh .... g/kWh
NRTC при загрят
двигател
Работа при изпит .... kWh
ване NRTC при за
грят двигател

.... kWh

.... kWh

“
§ 3. В приложение № 8 към чл. 44, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 3 т. 3.6 се изменя така:
„3.6. Максимална нетна мощност на дви
гателя: .................... kW при ................ min –1
(Наредба № 10 от 2004 г. за услови ята и
реда за одобрение на типа на двигатели с

С Т Р.
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вътрешно горене за извънпътна техника по
отношение на емисиите на замърсители (ДВ,
бр. 28 от 2004 г.) (1)
3.6.1. Номинална нетна мощност на дви
гателя: .................... kW при .................. min –1
(Наредба № 10 от 2004 г. за услови ята и
реда за одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника по
отношение на емисиите на замърсители (ДВ,
бр. 28 от 2004 г.)
3.6.2. Незадължително: мощност на двигате
ля при вала за отвеждане на мощност (ВОМ),
ако има такъв, при номинална(и) честота(и)
на въртене (в съответствие с Код 2 на ОИСР
или ISO 789-1:1990)
(1) Да се посочи използваният метод на
изпитване.“
2. В т. 15 т. 15.1 и 15.2 се изменят така:
„15.1. Резултати от окончателните NRSC/
ESC/WHSC изпитвания (1), включващи КВ
CO: .............. (g/kWh) HC: ........... (g/kWh)
NO x: ..... (g/kWh) HC+NO x: ..... (g/kWh) Твърди частици: ...... (g/kWh) CO 2: ......... (g/kWh)
15.2. Резултати от окончателните NRTC/
ETC/WHTC (1) изпитвания, включващи КВ
(g/kWh) (*)
CO: .............. (g/kWh) HC: ........... (g/kWh)
NO x: .......... (g/kWh) HC+NO x: ......... (g/kWh)
Твърди частици: ................... (g/kWh) CO2 при
пускане: .................... (g/kWh) Работа в цикъла
на пускане при загрят двигател, без регене
риране (kWh)
(1) Ненужното се заличава.
(*) Когато е приложимо.“

Допълнителна разпоредба
§ 4. Наредбата въвеж да изиск ва н и я та
на Директива 2014/44/ЕС на Комисията от
18 март 2014 г. за изменение на приложе
ния I, II и III към Директива 2003/37/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори, на техните ремаркета и на
теглително-прикачно оборудване заедно с
техните системи, компоненти и обособени
технически възли (ОВ, L 82 от 20.03.2014 г.).

ВЕСТНИК
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Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
8089

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1379-НС
от 1 декември 2014 г.

относно обявяване на Евгени Димитров Стоев
за народен представител в Четвърти изборен
район – Великотърновски
С писмо вх. № НС-02-89 от 28.11.2014 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 27 ноември 2014 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти
туцията на Република България са прекратени
пълномощията на народния представител
Пенчо Стоянов Пенчев, избран от Четвърти
изборен район – Великотърновски, издигнат
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247,
т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Четвър
ти изборен район – Великотърновски, Евгени
Димитров Стоев от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
8480
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-11-1182
от 11 ноември 2014 г.
На основание чл. 21г, т. 7 и чл. 10а, ал. 13 от
Закона за пътищата във връзка с чл. 11, ал. 2,
т. 8 от Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа в Агенция „Пътна
инфраструктура“ одобрявам графичното оформление на различните групи и видове винетни
стикери за 2015 г.

8150

Председател на Управителния съвет:
Л. Лазаров

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1115
от 22 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ търговски обект – полумасивна
сграда със застроена площ 162 кв. м, построена в ПИ № 8399 с площ 162 кв. м, включен в
УПИ I-8399 в кв. 213 по действащия подробен
устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., представляващ 7 бр. магазини за промишлени стоки, при
граници на ПИ № 8399: север – обществена
тротоарна площ и триетажна масивна сграда,
построена в ПИ № 638; запад и юг – ПИ № 638,
и изток – обществена тротоарна площ под пергола, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 178 700 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55
00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF. Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172

7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4 . По л у ч а в а н е н а т р ъ ж н а д о к у м е н т а ция – стая 17 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:
44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в стая 21 в сградата на
Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.

8108

Председател:
Н. Златанов
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 623
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява частичен подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) и парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електро- и водоснабдяване, за
смяна предназначение на земеделска земя ПИ
№ 000271, местността 022 – Бозалъка, по КВС на
с. Бутово, ЕКАТТЕ 07123, община Павликени,
област Велико Търново, с цел промяна предназначението на земята за неземеделски нужди
(производствени и складови дейности), със собственици Милка Дончева Христова, ул. Хаджи
Димитър 45, гр. Павликени, и Милко Иванов
Христов, ул. Хаджи Димитър 45, гр. Павликени.

РЕШЕНИЕ № 1191
от 13 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС
№ 6691/21.06.2012 г., в Р усе, ж.к. Дру жба 2,
бул. Гоце Делчев 4, и представляващ застроен
поземлен имот с идентификатор 63427.4.2906,
с площ 1399 кв. м, а съгласно регулационен
план – УПИ III-2074 в кв. 613, гр. Русе, и изградената в него едноетажна сграда (бивша баня)
със застроена площ 289 кв. м и сутерен с площ
289 кв. м.
2. Утвърждава тръжната документация при
следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 120 000 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 12 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация; тръжната документация
се закупува в центъра за административни услуги
и информация на Община Русе, пл. Свобода 6,
сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“; цената на тръжната документация е 120 лв. с
ДДС и се заплаща в офиса на „Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000;
срок за закупуване на тръжна документация – до
15 работни дни считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
6. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
7. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга

8295

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 206
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващи водопровод с дължина на трасето 310 м и електропровод с дължина 333 м от
указани места на присъединяване, преминаващи през имоти, общинска собственост, до ПИ
020016, м. Коритски път, по КВС на землище
Црънча съгласно изчертаните със зелено и червено трасета и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.

8270

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 207
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващи електропровод с дължина 2693 м
от ЖР стълб 105/50 на ВЛ 20 kV, м. Зеленчукови градини, и водопровод с дължина 2716 м до
ПИ № 121083, м. Налбантски кладенец, по КВС
на землище Мало Конаре, преминаващи през
ПИ № 001287, 001273, 001272, 001006, 112071,
119071 и 121046 – полски пътища, ПИ № 001281,
001005, 001008 и 001012 – канали и водни площи,
ПИ № 112074, 119072 и 121048 – изоставена орна
земя, и ПИ № 001294 – дере, съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути и
приложения регистър на засегнатите имоти.

8271

Председател:
Х. Харалампиев
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участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

8294

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1258
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 254
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 20 от 2.10.2014 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
ПИ № 66425.507.196 по КК и КР на гр. Силистра,
местността Орта Табия, община Силистра.

8315

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 1259
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 257 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 20 от 2.10.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява подробен
устройствен план на територията на община
Силистра: ПУП – план-схема за подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на
„Нетуоркс – България“ – ООД, на територията
на гр. Силистра извън границите на НААР „Дуросторум – Дръстър – Силистра“, охранителните
зони „А“ и „Б“, териториите на Римския легионен
лагер и античните некрополи.
Председател:
М. Димитрова
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ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 813
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
поземлени имоти с идентификатори 69345.6.134,
69345.6.135 и за част от 69345.6.132 в землището на
с. Стойките с изменение на УПИ І-134, 135 – техническа инфраструктура, лифт в кв. 2 в курортнотуристическо ядро „Малина“, курортен комплекс
Пампорово, община Смолян, с образуване на нови
УПИ І-132, 135 – техническа инфраструктура и
обществено обслужване, и УПИ ІІ – техническа
инфраструктура.

8317

Председател:
Ф. Топов

РЕШЕНИЕ № 814
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
Изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІ-2500 и VІІІ – за
озеленяване, с образуване на нов УПИ ХІ – за
обществено обслужване, със задължителна линия
на застрояване и указани параметри на бъдещата
застройка и изместване на уличната регулация от
север и изток на новообособения имот в кв. 217
по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, с устройствени параметри – устройствена зона – Оо,
височина на застрояване – до 7 метра, плътност
на застрояване – до 70 %, Кинт. – до 1,5, озеленяване  – мин. 30 %.

8318

Председател:
Ф. Топов

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

РЕШЕНИЕ № 1260
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 287
от 23.10.2014 г. на ОЕС У Т Общинск и я т съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява проект за: „ПУП – парцеларен план
за ел. захранване с ЕК 1 kV на „Фотоволтаична
ел. централа“ в поземлен имот с идентификатор
66425.32.275 по КК и КР на гр. Силистра, община
Силистра.

РЕШЕНИЕ № 83
от 27 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПП за оптична кабелна
линия на „Нетгард“ – ООД, от с. Йоаким Груево
до гр. Стамболийски и до с. Куртово Конаре,
община Стамболийски, преминаваща през ПИ,
описани в регистър към ПУП.
Заинтересуваните страни имат право да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Стамболийски
до Административния съд – Пловдив.

Председател:
М. Димитрова

Председател:
Н. Дочев
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Стиви Марк“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: София,
кв. Бенковски, ул. Самодивско кладенче 5, за
постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 68134.516.47, имот № 68134.516.49
и имот № 68134.516.56, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8161
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ана Веселинова Георгиева – наследница на Гъне Петров Гълев, с постоянен
адрес: София, ул. Кадемлия 30Б, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.520.43, намиращ се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8162
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна скоростна
тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен
с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“
на територията на област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Бойко Николов Павлов – наследник
на Милан и Карамфила Величкови, с постоянен
адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 13, вх. Д, ет. 8,
ап. 160, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.515.74, намиращ се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8163
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна скоростна
тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен
с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“
на територията на област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислав Димитров Цветков – наследник на Стоян Пешов Стоянов, с постоянен
адрес: София, ул. Райко Алексиев 12, ет. 3, ап. 8,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от
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21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.521.7 и имот № 68134.521.59, намиращи се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8164
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Боянка Димитрова
Георгиева – наследница на Боян Вучков Вутев, с
постоянен адрес: София, ж.к. Надежда I № 118,
ет. 4, ап. 14, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8742.33, намиращ се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8165
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валери Миронов Шереметов с постоянен адрес: София, ж.к. Младост 4,
бл. 437, вх. 5, ет. 4, ап. 140, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.516.76, намиращ се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8166
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Величка Тодорова Еленкова – наследница на Иван Веселинов Величков,
с постоянен адрес: София, ул. Кота 1050, № 33А,
ап. 1, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.516.73 и имот № 68134.502.1048,
намиращи се в землището на кв. Бенковски,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8167
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
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(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виктория Георгиева Цонева – наследница на Георги Дойчев Здравков, с
постоянен адрес: София, ж.к. Надежда II, бл. 272,
вх. В, ет. 7, ап. 81, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.520.41, намиращ се в
землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8168
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергин Борисов
Гаврилов – наследник на Илия Митров Шагеров,
с постоянен адрес: София, жк. Дървеница, бл. 21,
вх. Б, ет. 4, ап. 35, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8732.55, намиращ се в
землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8169
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Цветков Димитров – наследник на Стоян Пешов Стоянов, с
постоянен адрес: София, ул. Райко Алексиев 12,
ет. 3, ап.8, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.521.7 и имот № 68134.521.59, намиращи се в землището на кв. Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8170
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ерменка Божилова
Тодорова с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин,
бл. 122, вх, В, ет. 3, ап. 123, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.522.559, намиращ се в землището на кв. Бенковски, Столична
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община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8171
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Тодоров
Иванов – наследник на Иван Петров Панев, с
постоянен адрес: София, ул. Поп Г. Величков 21,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение № 811 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8742.15, намиращ се в землището на
кв. Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8172
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Генадиева Манолова – наследница на Райна Спасова Манолова,
с постоянен адрес: София, Столична община,
кв. Бенковски, ул. Родна песен 1, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот № 68134.521.4,
имот № 68134.515.9, имот № 68134.515.11, имот
№ 68134.8741.5 и имот № 68134.522.17, намиращи се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8173
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирена Стоянова Петрова-Тотоманова – наследница на Иван Георгиев
Тодоров, с постоянен адрес: София, ул. Димитър
Л. Гичев 043А, вх. А, ет. 06, ап. 018, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот № 68134.520.75
и имот № 68134.522.3, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8174
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
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(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Иванов
Лозев – наследник на Христена, Петър, Васил и
Иван Лозеви, с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 881, вх. Б, ет. 2, ап. 32, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.521.5 и имот
№ 68134.521.189, намиращи се в землището на
кв. Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8175
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Кирилов
Илчев – наследник на Трайко Панев Велев, с постоянен адрес: София, ж.к. Красна поляна I част,
бл. 22, вх. Г, ет. 6, ап. 95, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.516.7, намиращ се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8176
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любка Боянова Тодорова – наследница на Христена, Петър, Васил и Иван
Лозеви, с постоянен адрес: София, ж.к. Младост
ІІІ, бл. 367, вх. 5, ет. 5, ап. 20, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.521.5 и имот
№ 68134.521.189, намиращи се в землището на
кв. Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8177
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марияна Богданова Кирилова – наследница на Илия Митров Шагеров, с
постоянен адрес: София, ж.к. Сухата река, бл. 108,
вх. Б, ет. 2, ап. 28, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Минис-
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терския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8732.55, намиращ се в
землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8178
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николинка Борисова Григорова – наследница на Борис Григоров Божилов,
с постоянен адрес: София, ж.к. Красна поляна II
част, бл. 215, вх. А, ет. 4, ап. 7, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.516.524, намиращ се в землището на кв. Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8179
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Райна Симеонова
Гаврилова – наследница на Костадин Петров
Тодоров, с постоянен адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 21, вх. Б, ет. 4, ап. 35, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.522.555 и
имот № 68134.522.556, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8180
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Софийка Иванова Тодорова – наследница на Илия Миленов Тодоров, с
постоянен адрес: Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 306, вх. 8, ет. 6, ап. 123, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.522.46 и
имот № 68134.522.863, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8181
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22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Софка Веселинова
Филипова – наследница на Гъне Петров Гълев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 129, вх. А, ет. 2, ап. 12, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.520.43, намиращ се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8182
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Станка Митова Йоткова, които не могат да бъдат
установени, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.516.81, намиращ се
в землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8183
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Панчев
Панчев – наследник на Никола Петков Шолев,
с постоянен адрес: София, ул. Козлодуй 31, ет. 3,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение № 811 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.521.69, намиращ се в землището на
кв. Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8184
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христо Кирилов
Миленов – наследник на Илия Миленов Тодоров,
с постоянен адрес: София, ж.к. Сухата река,
бл. 11, вх. В, ет. 5, ап. 52, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
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са отчуждени части от имот № 68134.515.1241,
имот № 68134.522.1141, имот № 68134.522.2 и имот
№ 68134.501.310, намиращи се в землището на
кв. Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8185
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Аделина Свиленова Гюрова – наследница на Владимир Николов Илиев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 144,
ет. 9, ап. 31, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.501.1110, намиращ се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8186
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Василка Данова Георгиева – наследница на Александър Георгиев Митров,
с постоянен адрес: София, кв. Бенковски, ул. Напредък 6, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.501.1176, имот № 68134.502.1539 и
имот № 68134.502.1540, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8187
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Велико Радев
Великов – наследник на Вучко Колев Витков, с
постоянен адрес: София, ж.к. Надежда ІV, бл. 445,
вх. В, ет. 3, ап. 42, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 68134.502.1180, намиращ се в
землището на кв. Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8188
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29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Станков Георгиев – наследник на Александър Георгиев Митров,
с постоянен адрес: София, кв. Бенковски, ул. Напредък 6, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.501.1176, имот № 68134.502.1539 и
имот № 68134.502.1540, намиращи се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8189
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Надежда Борисова
Аргирова с постоянен адрес: София, кв. Витоша,
ул. Елен 12 (94-00-3467/20.06.2014), и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.989 и
имот № 68134.502.1169, намиращ се в землището
на кв. Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8190
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петкана Иванова Ганчева, които не могат да бъдат
установени, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.502.1392, намиращ се в землището на кв. Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8191
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Аутодикс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление: София, район
Овча купел, ж.к. Овча купел 2, бл. 3А, вх. Д, ет. 8,
ап. 135, за постановяването на Решение № 811 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е от-
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чуждена част от имот № 68134.8592.64, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8192
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анна Иванова Кирилова – наследница на Стоимчо Иванов Томев, с
постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 216, вх. А,
ет. 2, ап. 4, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.8611.16 и имот № 68134.8631.86,
намиращи се в землището на кв. Враждебна,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8193
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанаска Маринова Манолова – наследница на Радой Димитров Белчев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Илинден, бл. 119,
вх. Б, ет. 6, ап. 81, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8639.123, намиращ се в
землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8194
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борислав Георгиев Младенов – наследник на Борис Младенов Влъчки,
с постоянен адрес: София, кв. Враждебна, ул. 37
№ 11, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8630.45, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8195
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
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(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Кирилов Ръбин – наследник на Стоян Йорданов Еврейски, с
постоянен адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 9, вх. А,
ет. 5, ап. 103, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8632.28, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8196
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Любомиров
Спасов – наследник на Павел Денев Гусев, с постоянен адрес: София, ж.к. Сухата река, бл. 22а,
вх. А, ет. 3, ап. 97, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8640.42, намиращ се в
землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8197
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Васил Илиев
Стоянов – наследник на Илия Стоянов Петров, с
постоянен адрес: София, ж.к. Младост 4, бл. 401,
вх. 3, ет. 3, ап. 31, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8640.13, намиращ се в
землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8198
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Величка Николова Лазарова – наследница на Петкана Ангелова Лазарова,
с постоянен адрес: София, ж.к. Младост 3, бл. 335,
вх. 7, ет. 8, ап. 30, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8628.3, намиращ се в
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землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8199
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вена Станилова
Георгиева – наследница на Петър Белчев Гусев, с
постоянен адрес: София, ж.к. Обеля, бл. Г, ет. 8,
ап. 104, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8639.124, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8200
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галина Евдокимова
Додова – наследница на Асен Евдов Белов, с постоянен адрес: София, ж.к. Хиподрума, бл. 134а,
вх. Б, ет. 8, ап. 99, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8632.35, намиращ се в
землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8201
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гина Петрова Николова – наследница на Илия Мишов Заешки (Заячки),
с постоянен адрес: София, ул. Ангел войвода 75,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.8632.3 и имот № 68134.8639.8, намиращи се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8202
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
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км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Детелина Методиева
Чихи – наследница на Цветан Минков Младенов,
Костадин Минков Младенов и Минко Младенов
Минков, с постоянен адрес: София, ж. к. Дружба,
бл. 84, вх. В, ет. 02, ап. 51, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.8641.22,
имот № 68134.8641.23, имот № 68134.8641.24, имот
№ 68134.8641.42, имот № 68134.8641.66 и имот
№ 68134.8640.52, намиращи се в землището на
кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8203
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Савов Динев – наследник на Сава и Благой Георгиеви Диневи, с
постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 131, вх. А, ет. 7, ап. 27, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8620.8, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8204
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Зоя Любенова Китова – наследница на Павел Денев Гусев, с постоянен
адрес: София, кв. Враждебна, ул. 5 № 23, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8640.42,
намиращ се в землището на кв. Враждебна,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8205
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Петров
Георгиев – наследник на Георги Иванов Карчев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 151, вх. Е, ет. 6, ап. 149, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
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отчуждена част от имот № 68134.8630.5, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8206
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Деянова Данкова – наследница на Ангелко и Верка Даскалови,
с постоянен адрес: София, ж.к. Захарна фабрика,
бл. 130, ет. 2, ап. 11, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8611.13, намиращ се в
землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8207
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Димитров
Петров – наследник на Петър Белчев Гусев, с
постоянен адрес: София, кв. Враждебна, ул. 61
№ 15, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8639.124, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8208
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лиляна Цветанова Велева – наследница на Димитър Богданов Белов, с
постоянен адрес: София, ул. Кота 1050 № 9а, ет. 2,
ап. 202, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8631.88, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8209
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
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км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир Георгиев
Козарев – наследник на Ганка Стоянова Ганева,
с постоянен адрес: с. Бошуля, общ. Септември,
ул. 52 № 20, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8613.15, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8210
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мариела Николова Георгиева – наследница на Петър Иванов Бързев и
Емилия Валентинова Бързева, с постоянен адрес:
София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 20, вх. Д,
ет. 7, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8632.21, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8211
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марийка Цветанова
Панайотова – наследница на Георги Василев
Петров, с постоянен адрес: София, ж.к. Младост 4,
бл. 425а, вх. 1, ет. 2, ап. 6, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8632.93, намиращ се в землището на кв. Враждебна, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8212
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мирослав Иванов Стефанов с постоянен адрес: София, ж.к. Надежда 1,
бл. 109, вх. Б, ет. 2, ап. 22, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.8612.11, намиращ се в землището на кв. Враждебна, Столична
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община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8213
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Младен Никифоров
Младенов – наследник на Никифор Младенов
Йорданов, с постоянен адрес: София, кв. Челопечене, ул. Йордан Димчев 20, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8621.26, намиращ се в землището на кв. Враждебна, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8214
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Невена Николайчова
Ангелова – наследница на Костадин, Рашко и
Васил Димитрови, с постоянен адрес: София,
кв. Враждебна, ул. 58 № 20, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.8641.37, намиращ се в землището на кв. Враждебна, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8215
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Негра Кирилова Николова – наследница на Кирил Колев Митачев, с
постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър 19,
вх. Б, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.8640.12 и имот № 68134.8641.62,
намиращи се в землището на кв. Враждебна,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8216
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Димитрова Господинова – наследница на Стойно Стоичков Киров,
с постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 138, вх. А, ет. 3, ап. 7, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8619.2, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8217
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Севдалина Георгиева
Козарева – наследница на Ганка Стоянова Ганева,
с постоянен адрес: с. Бошуля, общ. Септември,
ул. 52 № 22, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8613.15, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8218
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сладунка Стаменова
Василева – наследница на Стамен Тодоров Пуков, с постоянен адрес: София, ж.к. Сухата река,
бл. 100, вх. Д, ет. 8, ап. 23, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8636.6, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8219
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефан Георгиев
Козарев – наследник на Ганка Стоянова Ганева,
с постоянен адрес: с. Бошуля, общ. Септември,
ул. 44 № 20, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8613.15, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8220
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Георгиев
Козарев – наследник на Ганка Стоянова Ганева,
с постоянен адрес: с. Бошуля, общ. Септември,
ул. 52 № 22, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8613.15, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8221
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Найденова
Миленова – наследница на Александър Стойнов
Гелев, с постоянен адрес: София, ж.к. Младост 4,
бл. 474, вх. 3, ет. 5, ап. 73, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.8632.9, намиращ се
в землището на кв. Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8222
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветелина Данчева
Стоянчова – наследница на Стоимчо Иванов Томев, с постоянен адрес: Ботевград, ул. Патриарх
Евтимий 93, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.8611.16 и имот № 68134.8631.86,
намиращи се в землището на кв. Враждебна,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8223
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Цветелина Николова
Георгиева – наследница на Петър Иванов Бързев и Емилия Валентинова Бързева, с постоянен
адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 81,
ап. 27, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8632.21, намиращ се в землището
на кв. Враждебна, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8224
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александрина Илиева
Найденова-Цветанова – наследница на Мишо
Мартинов Тодоров, с постоянен адрес: София,
кв. Илиянци, ул. Фикус 6, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1352.53, намиращ
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8225
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антоанета Николова
Минова – наследница на Пешо Иванчев Белев, с
постоянен адрес: София, кв. Илиянци, ул. Рожен
85, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1353.95, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8226
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Асен Симеонов
Асенов – наследник на Тано Вълчев Стоилов, с
постоянен адрес: София, ж.к. Овча купел, бл. 505,
вх. В, ет. 1, ап. 2, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.1352.65, намиращ се в
землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8227
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Благовест Георгиев Митев – наследник на Владимир Митев Иванчев, с постоянен адрес: София, кв. Требич, ул. Леденика 1,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет
от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от
имот № 68134.1351.54, имот № 68134.1352.55, имот
№ 68134.1352.64, имот № 68134.1353.122, имот
№ 68134.1353.129 и имот № 68134.1366.43, намиращи
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8228
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Васил Борисов
Цеков – наследник на Тано Вълчев Стоилов, с
постоянен адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 219,
вх. А, ет. 1, ап. 24, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.1352.65, намиращ се в
землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8229
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Васил Тодоров Димитров – наследник на Милутин Минов Стоилов, с
постоянен адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 108, вх. А, ет. 5, ап. 20, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1353.102 и
имот № 68134.1368.13, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8230
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ветка Георгиева Минкова – наследница на Георги Митов Иванов, с
постоянен адрес: София, ул. Козлодуй 183, вх. Г,
ет. 1, ап. 31, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1368.10, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8231
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виолета Велинова
Вучева – наследница на Лозан Ангелов Вучев, с
постоянен адрес: София, ул. Справедливост 35,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1351.63, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8232
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Божидаров
Данев – наследник на Васил и Георги Христови
Кирови, с постоянен адрес: София, ул. Георги С.
Раковски 187, вх. А, ет. 3, ап. 6, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1351.60,
имот № 68134.1351.69, имот № 68134.1352.66,
имот № 68134.1353.118, имот № 68134.1353.120 и
имот № 68134.1368.5, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8233
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Борисов
Василев – наследник на Васил и Георги Христови
Кирови, с постоянен адрес: София, кв. Илиянци,
ул. Гергина 1, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
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съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.1351.60, имот № 68134.1351.69,
имот № 68134.1352.66, имот № 68134.1353.118, имот
№ 68134.1353.120 и имот № 68134.1368.5, намиращи
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8234
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Евелина Найденова
Христова – наследница на Найден Асенов Колев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Овча купел, бл. 29,
вх. А, ет. 6, ап. 18, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.1353.162, намиращ се в
землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8235
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Борисова
Деянова с постоянен адрес: София, Столична
община, кв. Симеоново, ул. Симеоновско шосе
177 (94-00-1292 от 4.03.2014 г.), и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1353.169, намиращ
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8236
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Георгиева Ангелова – наследница на Никола Георгиев Стоименов, с постоянен адрес: Казанлък, бул. 23-ти пех.
шипченски полк 78, вх. А, ет. 6, ап. 22, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1353.167,
намиращ се в землището на кв. Илиянци, Столична община. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8237
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
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скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Лозанова Симеонова – наследница на Лозан Ангелов Вучев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Обеля 1, бл. 116,
вх. Б, ет. 1, ап. 21, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.1351.63, намиращ се в
землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8238
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ивета Николова Николова – наследница на Георги Пешев Манолов,
с постоянен адрес: София, ж.к. Красна поляна I част, бл. 23, вх. Б, ет. 4, ап. 33, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
№ 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот № 68134.1352.65,
намиращ се в землището на кв. Илиянци, и
имот № 68134.1361.20, намиращ се в землището
на кв. Требич, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8239
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иво Николов
Кръстанов – наследник на Пешо Иванчев Белев,
с постоянен адрес: София, кв. Илиянци, ул. Братия 27, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1353.95, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8240
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Катя Димитрова Василева – наследница на Марийка Величкова Гълъбова,
с постоянен адрес: София, ж.к. Красна поляна II
част, бл. 233, вх. Г, ет. 2, ап. 83, и настоящ адрес:
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неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1353.169, намиращ
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8241
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лидия Кирилова Станимирова – наследница на Кирил Станимиров
Божилов, с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин,
бл. 415, вх. В, ет. 3, ап. 48, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1352.79 и
имот № 68134.1353.124, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8242
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лорета Красимирова
Василева – наследница на Васил Минов Стоилов,
с постоянен адрес: София, кв. Илиянци, ул. Петуния 30, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1353.100, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8243
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любен Александров
Славчев – наследник на Славчо Александров
Христов, с постоянен адрес: с. Мрамор, Столична
община, ул. Пламък (25-а) 15, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1353.127, намиращ
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8244
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85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надя Георгиева Радоева – наследница на Владимир Митев Иванчев,
с постоянен адрес: София, кв. Требич, ул. Латин
Колев 15, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.1351.54, имот № 68134.1352.55,
имот № 68134.1352.64, имот № 68134.1353.122, имот
№ 68134.1353.129 и имот № 68134.1366.43, намиращи
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8245
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Огнян Лозанов Александров – наследник на Благой Митев Иванчев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 330,
вх. Ж, ет. 3, ап. 132, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имот № 68134.1353.121, имот
№ 68134.1353.123, имот № 68134.1353.126 и имот
№ 68134.1353.128, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8246
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Максимов
Милчев – наследник на Милутин Минов Стоилов, с постоянен адрес: София, ж.к. Сердика,
бл. 24, вх. В, ет. 2, ап. 43, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1353.102 и
имот № 68134.1368.13, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8247
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ревка Петрова Косто-
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ва – наследница на Васил и Георги Христови
Кирови, с постоянен адрес: София, кв. Илиянци,
ул. Грозден 41, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.1351.60, имот № 68134.1351.69,
имот № 68134.1352.66, имот № 68134.1353.118, имот
№ 68134.1353.120 и имот № 68134.1368.5, намиращи
се в землището на кв. Илиянци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8248
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стамболка Йорданова
Божилова – наследница на Божил Станимиров
Божилов, с постоянен адрес: София, кв. Илиянци, ул. Братия 26А, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имот № 68134.1352.79 и имот
№ 68134.1353.124, намиращи се в землището на
кв. Илиянци, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8249
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станчо Красимиров
Иванов – наследник на Босилка Божилова Донева,
с постоянен адрес: София, кв. Илиянци, ул. Рожен 36, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.1351.67, намиращ се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8250
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветелин Георгиев
Димитров – наследник на Георги Славов Димитров, с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин,
бл. 118, вх. В, ет. 5, ап. 67, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1351.64 и
имот № 68134.1353.97, намиращи се в землището
на кв. Илиянци, Столична община. Решението
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на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8251
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Петър Караминчев“ – АД, със седалище и адрес на управление:
Русе, п.код 7009, ул. ТЕЦ – Изток 71, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот № 68134.8673.7, имот № 68134.8673.24, имот
№ 68134.8673.38 и имот № 68134.8673.41, намиращи се в землището на кв. Малашевци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8252
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на „Ти Джи
Билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Боянска река 30, бл. 1,
ап. 6, за постановяването на Решение № 811 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8674.11, намиращ се
в землището на кв. Малашевци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8253
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанаска Маринова Димитрова – наследница на Радой Димитров Белчев,
с постоянен адрес: София, ж.к. Илинден, бл. 119,
вх. Б, ет. 6, ап. 81, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8673.62, намиращ се в
землището на кв. Малашевци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8254
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виолета Найденова Андреева – наследница на Найден Андреев Стоичков,
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с постоянен адрес: София, ж.к. Стрелбище 22,
вх. Ж, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8673.27, намиращ се в землището
на кв. Малашевци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8255
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Стефанов Михайлов – наследник на Гаврил Цветанов Тошанов, с
постоянен адрес: София, ж.к. Лев Толстой, бл. 63,
вх. Г, ет. 4, ап. 43, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот № 68134.8673.12, намиращ се в
землището на кв. Малашевци, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8256
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Тодорова
Минева – наследница на Петър Гълъбов Манолов,
с постоянен адрес: София, ул. Петър Б. Величков 28, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8698.16, намиращ се в землището
на кв. Орландовци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8257
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Траянова
Кръстанова – наследница на Милан Апостолов
Илчов, с постоянен адрес: София, ул. Успех 22,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8698.5, намиращ се в землището на
кв. Орландовци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8258
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99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Никола Стефанов Николов – наследник на Стефан Николов Георгиев,
с постоянен адрес: София, ул. Мара Бунева 51, и
настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение № 811 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8698.15, намиращ се в землището на
кв. Орландовци, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8259
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Петров
Игнатов – наследник на Благой Пешов Манолов,
с постоянен адрес: София, ул. Планиница 28,
вх. А, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.1361.19, намиращ се в землището
на кв. Требич, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8260
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Димитрова
Стафорд – наследник на Димитър Василев Митев, с постоянен адрес: София, ж.к. Надежда II,
бл. 244, вх. А, ет. 7, ап. 19, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.1324.24 и
имот № 68134.1324.28, намиращи се в землището
на кв. Требич, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 99

102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марийка Димитрова
Божилова – наследница на Димитринка Ангелова
Кръстанова, с постоянен адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. А, ет. 9, ап. 44, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1324.7, намиращ
се в землището на кв. Требич, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
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103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Георгиев Грозданов – наследник на Трайко Веселинов Величков,
с постоянен адрес: София, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 79, ет. 8, ап. 15, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение № 811
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 68134.1362.17, намиращ
се в землището на кв. Требич, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8263

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
служителите, работещи по ромските въпроси в
публичната администрация“, Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 6.01.2015 г. в 16,30 ч. на
адрес: Враца, ул. Лукашов 14, Дом на науката и
техниката, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за периода септември
2013 – декември 2014 г.; 2. промяна в устава на
сдружението и състава на управителния съвет;
3. разни. Общото събрание се счита за законно
и може да взема валидни решения, ако присъстват повече от половината от всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на ОС се отлага с
1 час по-късно, при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
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