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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон определя основните
принципи, управлението и финансирането на
дейностите, осъществявани в изпълнение на
държавната политика за младежта.
Чл. 2. Държавната политика за младежта
е целенасочена и последователна дейност на
държавата, общините, младежките организации
и обществото, която има за цел създаване на
благоприятни условия за пълноценно личност
но развитие на младежите и участието им в
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обществения и икономическия живот, както и
приобщаването им в управлението на местно,
областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.
Чл. 3. Основните принципи на държавната
политика за младежта са:
1. законност, прозрачност, равнопоставеност,
целенасоченост, системност и последователност
на политиките на държавата, общините и обществото за развитие на младежта;
2. координиране на политиките за младеж
та в сферата на образованието, социалната
политика, здравеопазването, културата, спорта,
правосъдието, вътрешните работи и отбраната;
3. координиране на държавната политика
за младежта с политиката за младите хора,
осъществявана от и в рамките на Европейския
съюз, Съвета на Европа и Организацията на
обединените нации;
4. интеграция на политиките за децата и
младежта;
5. гарантиране на диалог и участие на младежите при формирането на политиката за
младежта;
6. свобода на сдружаване на младежите,
свобода на младежките инициативи, самоуправление на младежките организации;
7. децентрализация на политиките за младежта.
Г л а в а

в т о р а

ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
МЛАДЕЖТА
Чл. 4. (1) Държавната политика за младежта
се провежда от Министерския съвет чрез министъра на образованието, младежта и науката
и в съответствие с Националната стратегия за
младежта.
(2) Народното събрание приема Национална стратегия за младежта по предложение на
Министерския съвет.
(3) Министерският съвет внася в Народното
събрание стратегията по ал. 1 по предложение
на министъра на образованието, младежта и
науката.
(4) Националната стратегия за младежта
определя дългосрочните цели и приоритети на
държавната политика за младежта на Република
България за срок 10 години.
(5) Националната стратегия за младежта
съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред политиката за младежта;
2. основните и специфичните цели и приоритети на държавната политика за младежта;
3. дейности за постигане целите на стратегията;
4. действия по наблюдение, оценка и актуализация на стратегията.
Чл. 5. (1) Народното събрание ежегодно
одобрява годишен доклад за младежта по предложение на Министерския съвет.
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(2) Министерският съвет внася в Народното
събрание годишния доклад по ал. 1, разработен
от министъра на образованието, младежта и
науката, в срок до 30 април.
(3) В годишния доклад по ал. 1 се излагат
измененията в социално-икономическото положение на младежите от началото на действие
на Националната стратегия за младежта и се
отчита изпълнението на приоритетите и целите
на Стратегията през съответната година.
(4) Одобреният годишен доклад за младежта
се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката.
Чл. 6. (1) В изпълнение на Националната
стратегия за младежта Министерският съвет
приема ежегодно до 31 март годишен план
за изпълнение на Националната стратегия за
младежта по предложение на министъра на
образованието, младежта и науката.
(2) Годишният план по ал. 1 се разработва въз
основа на събрана и обобщена информация за
дейности и инициативи в сферата на младежта
от съответните централни и териториални органи
на изпълнителната власт.
(3) Министърът на образованието, младежта
и науката координира и ръководи разработването
и изпълнението на годишния план.
Чл. 7. В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема
национални програми за младежта по предложение на министъра на образованието, младежта
и науката.
Чл. 8. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката осъществява контрол върху изпълнението на националните програми за
младежта.
(2) Финансовите средства за изпълнение на
националните програми за младежта се планират
ежегодно със закона за държавния бюджет за
съответната година.
(3) Условията и редът за финансиране на
проекти по национални програми за младежта
се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с
министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на образованието, младежта и науката:
1. координира дейността на централните и
териториалните органи на изпълнителната власт
в изпълнение на политиката за младежта;
2. взаимодейства с младежките организации
при осъществяването на държавната политика
за младежта;
3. ръководи, организира и координира програми и проекти в областта на младежта;
4. насърчава младежкото доброволчество.
Чл. 10. (1) При провеждане на държавната
политика за младежта министърът на образованието, младежта и науката се подпомага от
Националния консултативен съвет за младежта.
(2) Националният консултативен съвет за
младежта:

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се
отнасят до политиката за младежта;
2. предлага мерки за постигане целите на
държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.
(3) В състава на Националния консултативен
съвет за младежта се включват:
1. заместник-министър на образованието,
младежта и науката, заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на здравеопазването,
заместник-министър на културата, заместникминистър на вътрешните работи, заместникминистър на правосъдието, заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройството,
заместник-министър на финансите, заместникминистър на физическото възпитание и спорта,
заместник-председател на Държавната агенция
за закрила на детето;
2. представител на Националното сдружение
на общините в Република България;
3. представител на Националното представителство на студентските съвети;
4. по един представител от всяка национално
представителна младежка организация.
(4) Присъствието на заместник-министрите
се определя от дневния ред на Националния
консултативен съвет за младежта.
(5) Поименният състав на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра на образованието, младежта
и науката по предложение на ръководителя на
съответното ведомство или организация по ал. 3.
(6) Председател на Националния консултативен съвет за младежта е министърът на образованието, младежта и науката или оправомощен
от него заместник-министър на образованието,
младежта и науката.
(7) Националният консултативен съвет за
младежта може да кани на своите заседания
да присъстват и други експерти в областта на
младежката политика.
Чл. 11. Министърът на образованието, младеж
та и науката издава правилник за дейността на
Националния консултативен съвет за младежта.
Чл. 12. Административното обслужване на
дейността на Националния консултативен съвет
за младежта се осигурява от Министерството на
образованието, младежта и науката.
Чл. 13. Областните управители осигуряват
провеждането на държавната политиката за младежта на територията на съответната област, като:
1. работят в тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката
и с младежките организации, регистрирани на
територията на съответната област, когато се
разглеждат въпроси, свързани с младежката
политика;
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2. анализират състоянието на младежта в
областта и формулират приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на регионалната
политика за младежта.
Чл. 14. (1) Областният управител изготвя
областния план за младежта, като обобщава
общинските планове за младежта.
(2) Областният план за младежта определя
целите и приоритетите на регионалната политика за младежта в съответствие с Националната
стратегия за младежта, с областната стратегия
за развитие и с потребностите на младежите в
региона.
(3) Областният план за младежта съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната област;
2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионалната политика за младежта
и мерки за постигането им;
3. описание на съвместни дейности, които
допринасят за постигане целите на Националната
стратегия за младежта;
4. организация и координация на дейностите
за постигане на целите;
5. действия по наблюдение и оценка на областния план за младежта;
6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
(4) Ежегодно до 1 март областните управители предоставят утвърдените областни планове
за младежта на министъра на образованието,
младежта и науката.
Чл. 15. (1) Кметовете на общини отговарят
за провеждането на общинската политика за
младежта в съответствие с държавната политика
за младежта.
(2) Кметовете на общини работят в тясно сътрудничество с Министерството на образованието,
младежта и науката, с областните управители и
с младежките организации, когато се разглеждат
въпроси, свързани с политиката за младежта.
(3) Кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят
проект на общинския годишен план за младежта.
(4) Ежегодно до 31 януари кметовете на
общини предоставят на областните управители
общинския годишен план за младежта за текущата
година и отчет за изпълнението на дейностите,
насочени към младежите на територията на
общината за предходната година.
(5) Кметовете на общини изпълняват общински планове и програми за младежта.
(6) При провеждане на общинската политика
за младежта кметовете на общини могат да се
подпомагат от общински консултативни съвети
по въпросите за младежта, създадени с решение
на общинския съвет.
Чл. 16. (1) Общинският план за младежта се
приема от общинския съвет по предложение на
кмета на общината след съгласуване с общинския
консултативен съвет по въпросите за младежта,
където такъв е създаден.
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(2) Общинският план за младежта определя
целите и приоритетите на общинската политика
за младежта, както и финансовите ресурси за
неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.
(3) Общинският план за младежта съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;
2. приоритетите и специфичните цели за
провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;
3. описание на дейности, които допринасят
за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;
4. организация и координация на дейностите
за постигане на целите;
5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;
6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Г л а в а

т р е т а

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 17. Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да
представя, защитава и развива интересите и
потребностите на младежта.
Чл. 18. (1) Държавата и общините насърчават и подпомагат осъществяването на дейности
и услуги за младежта, които се изразяват във:
1. информационни и консултантски услуги
в подкрепа на личностното, общественото и
кариерното развитие на младежта;
2. дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска
реализация;
3. дейности за организиране на свободното
време;
4. насърчаване на неформалното обучение
за разширяване на знанията, опита и уменията
на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката,
културата, изкуството, предприемачеството,
здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и
за предотвратяване на противообществените
прояви на младежите;
5. дейности в подкрепа на младежкото
доброволчество.
(2) В младежките дейности се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните
потребности на младите хора и особеностите
на младежката възраст.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 19. (1) Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не
по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до
29 години включително, за осъществяване на
младежки дейности.
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(2) Непълнолетни лица могат да членуват в
младежки организации с изричното писмено
съгласие на техните законни представители.
Чл. 20. (1) Младежките организации могат да
се създават като юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани при условията и по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, или като организирани младежки структури
при условията и по реда на специални закони.
(2) За младежка организация се приема и
сдружение на младежки организации, създадени
при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 21. Развитието на младежките организации се насърчава и подпомага чрез национални,
областни, общински, европейски и международни програми и проекти.
Чл. 22. Национално представителна младежка организация е младежка организация, която
има членове не по-малко от 900 физически
лица и извършва дейност на територията на не
по-малко от 30 на сто от общините в страната.
Чл. 23. (1) Младежките организации, които
отговарят на изискванията на чл. 22, се вписват в списък на национално представителните
младежки организации.
(2) Списъкът на национално представителните младежки организации се публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието, младежта и науката.
Чл. 24. (1) Вписването на младежките организации в списъка на национално представителните организации се извършва по тяхно
искане.
(2) Министерството на образованието, младежта и науката провежда процедура за вписване на национално представителна младежка
организация.
Чл. 25. (1) Младежките организации, които
желаят да бъдат вписани в списъка на национално представителните младежки организации,
подават в Министерството на образованието,
младежта и науката писмено заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на
образованието, младежта и науката.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни за заявителя – наименование, вид,
седалище и адрес на управление; учредителен
акт; удостоверение за актуално състояние или
друг равнозначен документ, удостоверяващ
правния статус на заявителя;
2. доказателства за дейност на територията
на не по-малко от 30 на сто от общините в
страната;
3. списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния
граждански номер, постоянен адрес и саморъчен
подпис на не по-малко от 900 членове.
Чл. 26. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката назначава със заповед
комисия, която разглежда заявлението и представените документи по чл. 25.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

(2) За изясняване на фактите и обстоятелствата за вписване в списъка по чл. 23, ал. 1
комисията може да изисква от кандидатите и
допълнителни документи, както и сверяване с
оригиналите на представените документи.
(3) Комисията въз основа на изискванията на чл. 22 и документите по чл. 25, ал. 2
представя на министъра на образованието,
младежта и науката становище с предложение
за вписване на младежката организация в
списъка по чл. 23, ал. 1 или за отказ.
Чл. 27. (1) Въз основа на предложенията
на комисията министърът на образованието,
младежта и науката издава заповед за вписване или за отказ за вписване на младежката организация в списъка на национално
представителните младежки организации.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) Вписването на младежката организация в списъка на национално представителните организации е за срок три години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1
младежката организация може отново да
подаде заявление за вписване в списъка по
чл. 23, ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2 комисията по чл. 26
прави предложение до министъра на образованието, младежта и науката за отказ за
повторно вписване в списъка на национално
представителните младежки организации,
когато младежката организация е престанала
да отговаря на изискванията на чл. 22.
Чл. 29. Списъкът на национално предс та ви т ел н и т е м ла деж к и орга н иза ц и и с е
актуализира след всяко издаване на заповед
на министъра на образованието, младежта
и науката за вписване или заличаване от
списъка.
Ч л. 30. Нац иона лно п редстави т елната
младежка организация, за която са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 22,
е длъжна да уведоми министъра на образованието, младежта и науката в 30-дневен
срок от настъпването им.
Чл. 31. (1) Комисията по чл. 26 извършва
п роверка на национа лно п редстави телна
младежка организация, за която е постъпила
информация за промени в обстоятелствата
по чл. 22, както и при възникване на основателни съмнения относно истинността на
представените от нея документи по чл. 25.
(2) Ком иси я т а изг о т вя с т а нови ще до
министъра на образованието, младежта и
науката с предложение за заличаване на
м ла деж к ата орга н иза ц и я о т сп ис ък а на
на ц иона лно п редс та ви т ел н и т е м ла деж к и
организации, когато се установи, че тя е
престанала да отговаря на изискванията на
чл. 22.
(3) В случаите по ал. 2 министърът на
образованието, младежта и науката издава
заповед за заличаване на младежката организация от списъка на национално представителните организации.

ВЕСТНИК
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Г л а в а

п е т а

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК
Чл. 32. Младежкият работник е пълнолетно
лице, което е преминало специално обучение за работа с младежи и/или е придобило
професионален опит за работа с младежи и
изпълнение на младежки дейности.
Чл. 33. Младежкият работник подпомага
дейността на младежките организации, като
анализира, планира, организира, наблюдава и
оценява младежките дейности, въз основа на
индивидуален подход и оценка на конкретните
потребности на младежите.
Чл. 34. Националните и общинските програми за младежта включват дейности в подкрепа на развитието и специалното обучение
на младежкия работник.
Г л а в а

ш е с т а

МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Чл. 35. Младежка доброволческа дейност
е общественополезна дейност, извършвана
безвъзмездно от младежи на територията на
Република България или в друга държава по
програми и инициативи в сферата на социални,
младежки, спортни и други общественозначими дейности.
Чл. 36. Държавата и общините насърчават
младежките доброволчески дейности чрез национални и общински програми за младежта.
Чл. 37. Младежката доброволческа дейност
се полага въз основа на принципите на:
1. свободен избор;
2. безвъзмездност;
3. лична отговорност;
4. равнопоставеност;
5. зачитане на живота, здравето и достойнството на доброволеца.
Чл. 38. Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само
с писмено съгласие на техните законни представители.
Чл. 39. (1) На непълнолетни доброволци
не могат да бъдат възлагани дейности, които
са забранени или ограничени за извършване
за някои категории лица поради тежкото,
вредното или опасното влияние върху психиката и организма им съгласно действащото
законодателство.
(2) При осъществяване на младежка доброволческа дейност от непълнолетни доброволци
организаторът на дейността им осигурява
квалифициран пълнолетен ръководител.
Чл. 40. (1) Младежите доброволци – граждани на държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и на Конфедерация Швейцария, осъществяват
младежка доброволческа дейност при условията за българските граждани.
(2) Извън случаите по ал. 1 младежите
доброволци могат да получат разрешение за
пребиваване на територията на Република
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България за осъществяване на младежка
доброволческа дейност в съответствие със
Закона за чужденците в Република България.
Чл. 41. (1) Младежките организации въвеждат и популяризират добри практики за
младежка доброволческа дейност.
(2) Ежегодно до 1 март младежките организации предоставят в Министерството
на образованието, младежта и науката информация за добри практики за младежка
доброволческа дейност.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа: описание на младежката доброволческа дейност,
място и период на провеждането, брой и
възраст на младежите доброволци.
Чл. 42. При извършване на младежка доброволческа дейност всеки младеж доброволец
получава инструктаж за безопасност на труда
или съответно специализирано обучение от
организатора на проявата.
Чл. 43. По искане на младежите доброволци
организаторът на проявата издава документ,
удостоверяващ участието на доброволеца.
Г л а в а

с е д м а

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА ЗА МЛАДЕЖТА
Чл. 44. (1) Министерството на образованието, младежта и науката създава и поддържа Национална информационна система
за младежта (НИСМ) с цел осигуряване на
актуална информация за потребностите на
младежта в страната, както и за планирането, наблюдението, управлението и оценката
на политиките за младежта на национално,
областно и общинско ниво.
(2) Националната информационна система
за младежта съдържа:
1. данни за младежките организации в
страната;
2. списък на национално представителните
младежки организации;
3. изследвания за състоянието на младежта,
анализи и оценки за провеждането на политиките за младежта на национално, областно
и общинско ниво;
4. национални и европейски документи,
свързани с осъществяване на политиката за
младежта;
5. актуална информация за възможностите
за финансиране на младежки дейности.
(3) Националната информационна система
за младежта е общодостъпна чрез интернет
страницата на Министерството на образованието, младежта и науката.
Чл. 45. Младежките организации, които
кандидатстват за финансиране по национални
и европейски програми за младежта, са длъжни
да са вписани в Националната информационна
система за младежта.
Чл. 46. (1) Младежките организации се
вписват в Национа лната информационна
система за младежта чрез подаване на заявление в Министерството на образованието,
младежта и науката.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни за младежката организация – наименование, вид, седалище и адрес на управление; копия от учредителен акт и удостоверение
за актуално състояние или друг равнозначен
документ, удостоверяващ правния статус на
заявителя;
2. кратко описание на дейността на младежката организация.
Чл. 47. Младежката организация, за която
са настъпили промени в данните по чл. 46,
ал. 2, т. 1, е длъжна да уведоми министъра на
образованието, младежта и науката в 30-дневен
срок от настъпването им.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон „младежи“
са лица на възраст от 15 до 29 години включително.
§ 2. Разпоредбите на този закон се прилагат за непълнолетните лица, доколкото не
противоречат на Закона за политическите
партии, на Закона за закрила на детето и на
Закона за лицата и семейството.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Национална стратегия
за младежта в срок два месеца от влизането
в сила на закона.
§ 4. В двумесечен срок от влизането в
сила на закона министърът на образованието,
младежта и науката издава наредбата по чл. 8,
ал. 3 и правилника по чл. 11.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 април 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
3841

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по пра
вата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Ирена Любенова Соколова за член
на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4020
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РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на интереси
и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Емил Йорданов Радев за член на
Комисията за борба с корупцията и конфликт
на интереси и парламентарна етика.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4021

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Михаил Ненов Николовски
и Емил Йорданов Радев като членове на Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове.
2. Избира Александър Стойчев Стойков и
Пламен Тенев Русев за членове на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4022

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Коми
сията по икономическата политика, енергетика
и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

РЕШИ:
1. Освобождава Пламен Тенев Русев като
член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Диан Тодоров Червенкондев за
зам.-председател на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
3. Избира Георги Иванов Андонов и Доброслав Дилянов Димитров за членове на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4023

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делегация
на Народното събрание в Интерпарламентар
ната асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Любенова Соколова
от парламентарната група на ПП ГЕРБ като
член на Интерпарламентарната асамблея по
православие.
2. Избира Иван Йорданов Божилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за член на Интерпарламентарната асамблея по православие.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4024

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ангел Георгиев Даскалов
като член на Комисията по труда и социалната
политика.
2. Избира Красимира Щерева Симеонова
за член на Комисията по труда и социалната
политика.

БРОЙ 31
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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

ността на Народното събрание във връзка с
чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на
Съвета на Европа

За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Неделчев Минчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ
като основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа.
2. Освобождава Александър Руменов Ненков от парламентарната група на ПП ГЕРБ
като заместващ представител на Постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
3. Избира Александър Руменов Ненков
от парламентарната група на ПП ГЕРБ за
основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа.
4. Избира Ирена Любенова Соколова от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместващ представител на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

4025

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по външна
политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светлин Димитров Танчев
и Красимир Неделчев Минчев като членове
на Комисията по външна политика и отбрана.
2. Избира Ангел Георгиев Даскалов и Михаил Ненов Николовски за членове на Комисията
по външна политика и отбрана.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

4026

За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по бюджет
и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и
чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Диан Тодоров Червенкондев
като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Антоний Венциславов Кръстев
и Светлин Димитров Танчев за членове на
Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

4027

За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Постоянната делегация на Народното събра
ние в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал.
1 от Конституцията на Република България и
чл. 35 от Правилника за организацията и дей-

4028

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по об
разованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Иванов Андонов
като член на Комисията по образованието,
науката и въпросите на децата, младежта и
спорта.
2. Избира Златко Димитров Тодоров за
член на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4029
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ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

за промени в ръководството и състава на
Комисията по правата на човека, вероизпове
данията, жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимира Щерева Симеонова и Иван Йорданов Божилов като
членове на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за
член и зам.-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите.
3. Избира Петър Иванов Даскалов и Валери
Маринов Ангелов за членове на Комисията
по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4030

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Даниела Анастасова ДаритковаПроданова за председател на Комисията по
здравеопазването.
2. Избира Галина Стефанова Милева-Георгиева за зам.-председател на Комисията по
здравеопазването.
3. Избира Светомир Константинов Михайлов и Станка Лалева Шайлекова за членове
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4031

БРОЙ 31

УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Светлан Христов Стоев за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Кралство Швеция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4018

УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Йорданка Любчова Донкова с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите є заслуги към Репуб
лика България в областта на физическото
възпитание и спорта.
Издаден в София на 9 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
4019

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
на 22 юли 2012 г.
Издаден в София на 12 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
4097
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КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 11 април 2012 г.

по конституционно дело № 3 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Владислав
Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев,
Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Росица Симова
разгледа в закрито заседание на 11 април
2012 г. конституционно дело № 3 от 2012 г.,
докладвано от съдията Красен Стойчев.
Делото е образувано на 2 март 2012 г. по
искане на група от шестдесет и един народни
представители за:
1. Даване на задължително тълкуване на
чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република
България относно конституционното правомощие на президента да упражнява правото
на помилване, в т.ч. каква е конституционната цел, правната природа и съдържанието
на правото на помилване, както и правните
последици от упражняването му; засяга ли
указът за помилване сферата на изпълнителната власт и трябва ли той да се приподпише
и обнародва; на кого следва да се възложи
изпълнението на указа; кой може да го оспори,
на какво основание и пред кой орган; следва
ли указът да се мотивира и необходимо ли е
при нов мандат повторно издаване на идентичен по съдържание указ за възлагане от
президента на правомощия на вицепрезидента
(чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 във връзка с чл. 104
от Конституцията), когато едни и същи лица
са избрани за президент и вицепрезидент в
два последователни мандата и през първия
мандат е бил издаден такъв указ, и
2. За обявяване на противоконституционност на приетото от 41-вото Народно събрание
на 15 февруари 2012 г. Решение за създаване
на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и
обстоятелствата при помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.
(ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 и
2 от Конституцията.
Според народните представители, предви д развилите се в Народното събрание
д иск уси и, с а изк а з а н и п р о т и вополож н и
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мнения по въпроса, дали при преизбиране
на президента и вицепрезидента за втори
последователен мандат президентът трябва
да издаде указ, с който да овласти съгласно
чл. 104 от Конституцията повторно вицепрезидента с правомощията да назначава и
освобождава от длъжност някои държавни
служители, определени със закон, да дава и
възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него, да предоставя
убежище и да помилва. Тъй като съществува
неяснота по въпроса, свидетелство за което
е и избирането на временна парламентарна
комисия със задача да установи и да проучи принципите и нормативните основания
за у п ра ж н я ва не т о на т ези п ра вомощ и я,
шестдесет и един депутати се обръщат към
Конституционния съд да даде задължително
тълкуване на чл. 98, т. 11 от Конституцията.
Народните представители искат също така да
се обяви за противоконституционно приетото
от 41-вото Народно събрание на 15 февруари
2012 г. Решение за създаване на Временна
парламентарна комиси я за проу чване на
нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на
несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.,
защото то противоречи на принципа на правовата държава (чл. 4 от Конституцията), на
принципа за разделение на властите (чл. 8
от Конституцията), както и на чл. 62, ал. 1
и чл. 103, ал. 1 от Конституцията. Според
вносителите атакуваното решение на парламента нарушава посочените два конституционни принципа, тъй като създадената
с него временна парламентарна комисия е
форма на парламентарен контрол. Президентът и вицепрезидентът обаче не подлежат
на парламентарен контрол, доколкото осъществяването му се разпростира единствено
в рамките на политическия парламентарен
дебат и в отношенията между законодателната и изпълнителната власт. В искането
се посочва, че Президентът на републиката
е самостоя телен орган в установената с
Конституцията система на управление на
държавата. Той е държавен глава, а не е
част от изпълнителната власт, което налага
и необходимостта неговите укази да се приподписват от министър-председателя или от
съответния министър. Народното събрание,
както посочват народните представители,
може да осъществява парламентарен контрол
върху изпълнителната власт, а действията и
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актовете на президента и вицепрезидента,
вкл. върху техните „споделени правомощия“,
подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд.
В искането се посочва също, че решението
на Народното събрание от 15 февруари 2012 г.
не е насочено към органите на изпълнителната власт и няма за цел осъществяването
на парламентарен контрол върху тях. То не
се съобразява със същността на указите за
помилване, които са акт на „висша милост“
и поради това издаването им зависи от конкретната преценка на президента или вицепрезидента, а изпълнителната власт трябва
да организира изпълнението им, както и с
обстоятелството, че указите за опрощаване на несъбираеми държавни вземания, за
даване, възстановяване, освобож даване и
лишаване от българско гражданство трябва
да се приподпишат от съответния министър,
който по този начин споделя отговорността
за тяхното издаване и поема политическата
отговорност. По тези съображения те считат, че решението на Народното събрание е
противоконституционно.
С определение от 8 март 2012 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по
същество искането на 61 народни представители и е конституирал като заинтересувани
страни по делото Народното събрание, президента на Република България, Министерския
съвет, министъра на правосъдието, министъра
на финансите, Върховния касационен съд,
Върховния административен съд, главния
прокурор, Висшия адвокатски съвет и омбудсмана на Република България.
Становище по делото е представил президентът на Република България. Той посочва,
че помилването е акт на висша милост,
милосърдие, хуманност и се реализира на
основата на вътрешното убеждение на държавния глава. Предвид факта, че представлява
конституционен компромис с принципа за
равенството на гражданите пред закона при
легитимна цел, то е изведено на най-високо
нормативно ниво. Помилването, както се
изтъква в становището, не засяга изпълнителната власт, а е част от взаимоотношенията между държавния глава и съдебната
власт, без обаче той да навлиза в сферата
на правораздаването. Осъществяването му е
акт на лична преценка на президента, респ.
вицепрезидента, когато му е възложено да
упражнява това правомощие. Както изтъква
президентът, указът за помилване е особен
акт на държавния глава и не трябва да подлежи на приподписване от министъра на
правосъдието, защото той отразява правомощие на държавния глава по отношение на
съдебната власт. Президентът счита също, че
в началото на нов мандат при едни и същи
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лица, които заемат длъжностите президент
и вицепрезидент, е необходимо да бъде издаден нов указ от президента за възлагане
на предвидените в чл. 104 от Конституцията
правомощия на вицепрезидента. На следващо
място президентът застава на позицията, че
Народното събрание не може да осъществява
парламентарен контрол върху актовете на
президента и вицепрезидента. Според него
президентът е самостоятелен орган в конституционната система и не е носител на никоя
от трите разделени власти. Парламентарният
контрол е специфична форма за въздействие
върху политиката на правителството и е част
от сложната система на взаимоотношения и
взаимозависимости, синхронизиращи дейността на законодателната и изпълнителната власт. Както се посочва в становището,
парламентарният контрол включва различни
правомощия на парламента да осъществява
политическа проверка на действията, актовете и намеренията на правителството и
на подчинената му администрация с цел да
провери и установи дали дейността, намеренията и актовете на изпълнителната власт се
осъществяват в съответствие с програмата
на правителството така, както тя е одобрена
от парламента.
Останалите конституирани като заинтересувани страни не са представили становища.
За да се произнесе, Конституционният съд,
след като обсъди искането и представеното
становище и писмени доказателства, взе
предвид следното:
І. По искането за тълкуване на чл. 98,
т. 1 от Конституцията
1. Помилването, осъществявано от държавния глава, като правен институт има за
свой предшественик висшата милост, която
е предоставял монархът. Това негово право,
произтичащо от качеството му на суверен, не
е обвързано с никакви ограничения както по
отношение на обхвата, така и по отношение
на основанията и мотивите за упражняването му. От прерогатив на монарха възможността за помилване на осъдени лица при
съвременното демократично управление се
трансформира в конституционно правомощие
на държавния глава.
Помилването има дълбоки исторически
корени като прерогатив на монарха и отразява
позицията на монарха да стои над законите
и да може не само да ги променя, но и да
дерогира действието им в определени случаи
по негово усмотрение. Подобна обосновка не
намира оправдание в условията на функциониране на конституционно ограниченото и
отговорно към обществото управление, при
което Основният закон закрепва и гарантира
принципите на разделение на властите, на
народния суверенитет, правовата държава и
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равноправието на гражданите. Демократичното управление предполага върховенство
на закона и неговото еднакво прилагане
спрямо всички лица. Като конституционен
институт, за разлика от уредените в наказателното право различни форми на освобождаване от изтърпяването на наложеното
наказание, помилването преследва особена
цел, а именно да осигури върховенството на
човешката справедливост с въплътената в нея
хуманност над абстрактната справедливост
на закона. В същото време налице е тясна
връзка между отраслите на конституционното и наказателното право по отношение на
помилването. Най-често то се определя като
конституционно правомощие на президента да
прояви милост, от която следва безусловен и
окончателен отказ на държавата да изпълни
наложеното с влязла в сила присъда наказание за извършено престъпление.
Институтът на помилването в правната
ни система е уреден на различни места. От
една страна, чл. 98, т. 11 от Конституцията
определя правомощието на държавния глава с
формулата „упражнява право на помилване“.
Колкото до съдържанието на правото на помилване, то не се развива на конституционно
ниво, а се определя в Наказателния кодекс
(чл. 74 НК). По своето съдържание то е акт,
чиито правни последици водят до освобождаване от изтърпяване на наложено наказание.
Тези правни последици са пряката и единствена цел на помилването. То се прилага
по отношение на законосъобразно наложени
от съда наказания с влезли в сила присъди
за извършени престъпления и по дефиниция
е мотивирано от хуманни съображения. С
оглед на съществуващата към момента правна
уредба, която се съдържа не в конституционния текст, а в нормите на Наказателния
кодекс (чл. 74 НК), помилването, на първо
място, може да бъде пълно – когато лицето
изцяло бъде освободено от изтърпяване на
наложеното му наказание. При това в рамките на пълното помилване могат да бъдат
разграничени две отделни хипотези – когато държавният глава е опростил цялото
наказание на осъдения след влизането на
присъдата в сила, но преди изпълнението на
наказанието да е започнало, и от друга страна,
когато опрощаването засяга само остатъка
от наказанието, когато лицето вече е изтърпяло някаква част от него. На второ място,
помилването може да бъде частично – в
случаите, когато държавният глава редуцира
наказанието по размер, като изпълнението
му започва или продължава, както и когато
президентът заменя едно наказание с друго
по-леко по вид наказание.
Специално упражняването на правомощието за помилване разкрива някои характерни
за правната ни система специфики. Особеното
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в случая е, че на опрощаване подлежат само
наказани ята, на ложени по Наказателни я
кодекс за извършени престъпления. Най-ранният момент, в който може да се извърши
помилването, е моментът на влизането на
присъдата в сила. Проявата на държавна
милост може да се реализира и докато трае
изпълнението на наказанието, но тя е неприложима след пълното му изтърпяване.
Поради това помилването е допустимо по
отношение на всички наказания, които не са
изтърпeни. Помилването е морален акт и като
израз на милост не може да се ограничава
само до някои видове наказания, налагани
по съдебен ред за извършени престъпления.
Правото на помилване може да бъде осъществявано и по отношение на лица, които
са били осъдени с влязла в сила присъда в
друга държава. В този случай се опрощава
наказание, наложено от чужд съд. При това
президентът не е обвързан с реализацията
на процедурата за приемане за изпълнение
на присъдата на чуждия съд по Наказателнопроцесуалния кодекс и не е длъжен да изчака
съобразяването или приспособяването на
наложеното наказание с българското право.
Президентът може да помилва лице, осъдено
от чужд съд, след като осъденият пристигне
в Република България или се установи, че
той се намира под нейната юрисдикция.
Тъкмо предвид естеството си помилването
няма как да бъде обвързвано с никакви конкретни основания и може да бъде упражнено
от държавния глава във всеки случай, когато
той прецени и реши да прояви милост към
осъденото лице. Ограниченията на това президентско правомощие най-напред се състоят
в определянето на неговото съдържание в
действаща норма на чл. 74 НК, доколкото
самата Конституция не определя съдържанието на това конституционно правомощие.
В същото време президентът, когато упражнява правомощието, е обвързан и не може да
излиза извън границите на конституционно
провъзгласените ценности, нито да нарушава
конституционно установените принципи, на
основата на които функционира държавното
управление и се гарантират и осъществяват
основните права на гражданите.
2. Помилването в качеството си на конституционно правомощие на държавния глава и
на институт на наказателното право е уредено
в нашата правна система като способ за освобождаване от изтърпяване на наложеното
наказание. То се състои в опрощаване изцяло
или отчасти на наложеното наказание или
неговата замяна е по-лека. Същественото при
него е, че то не е способ за освобождаване
от наказателна отговорност. Противното
би означавало намеса на президента в дейността на независимата съдебна власт по
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реализирането на наказателната отговорност
посредством осъждането и налагането на
наказание на лица, извършили престъпления.
Наказателното правораздаване стои изцяло
в правомощията на съдебната власт (чл. 119,
ал. 1 от Конституцията). Нейно е правото да
обвинява, оправдава или осъжда за извършени престъпления. Никой друг държавен
орган извън съдебната власт не може да има
каквито и да са правомощия в областта на
правораздаването. В същото време с влизането на присъдата в сила като правило функциите на съдебната власт по реализирането
на наказателната отговорност се изчерпват.
Оттук нататък съдбата на осъденото лице
попада в обхвата на компетентността на органите по наказателното изпълнение, които
организационно и функционално се включват
в изпълнителната власт. Така с влизането на
присъдата в сила правомощията на органите
на съдебната власт са реализирани, обхватът на нейната компетентност е изчерпан и
вече не съществува конституционна пречка
държавният глава да упражни правото си на
помилване по чл. 98, т. 11 от Конституцията.
Възгледът, че помилването е средство за
освобождаване от наказателна отговорност,
е лишен от конституционно основание. Помилването на лице, на което все още не е
повдигнато и предявено обвинение, а също и
на лице, което само е обвинено в извършване
на престъпление, би представлявало противоконституционна намеса на държавния глава
в работата на съдебната власт. Никое лице
няма нужда от милост, докато не се докаже
неговата вина за извършване на престъпление и не му се наложи наказание с влязла
в сила присъда.
Помилването се отнася само до изтърпяването на наказанието и винаги се извършва
едва след като присъдата влезе в сила. Така
се осигурява невъзможността на президента да има каквито и да било функции по
о т ношение на п рис ъдата. Не п рис ъдата,
а наложеното от съда наказание може да
бъде опростено от държавния глава. Поради
това правото на помилване не представлява
намеса в работата на съдебната власт и не
противоречи на принципа на разделение на
властите. Такова противоречие би било налице, ако правото на помилване се превърне
в институт за освобождаване от наказателна
отговорност. В сегашните му измерения то
не засяга правомощията на съда и се реализира само тогава, когато има влязла в сила
осъдителна присъда.
Освен помилването нашата правна система познава и института на предсрочното
освобождаване от изтърпяване на наложено
наказание. То се осъществява по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. В случаите,
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когато е налице предсрочно освобождаване
от изтърпяване на наложеното наказание,
пом и л ва нет о е неп ри лож имо до т ол кова,
доколкото неговият ефект съвпада с този на
предсрочното освобождаване.
3. Член 98, т. 11 от Конституцията дава
на п р ъв поглед не ог ра н и чено п ра во на
президента да у пра ж н ява правото си на
помилване. Тази разпоредба не предвижда
правомощието на президента да помилва
да бъде конкретизирано посредством законодателна уредба, приемана от Народното
събрание. Поначало, когато Конституцията
иска да постави граници или определи ред за
упражняване на президентските правомощия,
тя прави това изрично, като отпраща към
специален закон. Доколкото обаче Основният
закон не обвързва помилването с условията
и реда на особена законова уредба, от една
страна, но, от друга страна, се въздържа да
определи съдържанието на правомощието да
се прояви висша милост чрез помилване, би
следвало да се приеме, че няма пречка в закон да се определят процедурите, чрез които
се реализира помилването. И към момента
нормата на чл. 74 и чл. 49, ал. 4 НК, както и
чл. 176, чл. 177, ал. 1 и чл. 180 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС) създават законодателната рамка, която определя съдържанието и
правните последици от помилването. Недопустимо от гледна точка на конституционната
уредба обаче е със закон да се определят или
ограничават основанията, самостоятелността
на преценката и мотивите за осъществяване
от президента на правомощието по чл. 98,
т. 11 от Конституцията. Конституцията не
допуска също да бъдат ограничавани по вид
наказанията по Наказателния кодекс, които
подлежат на помилване, както и от неговия
обхват да се изключват една или друга категория осъдени лица.
Правото на помилване представлява своеобразен конституционен компромис с принципите на правовата държава и равенството
на гражданите пред закона. Този компромис
е основан на разбирането, че понякога е
необходимо да се допусне отк лонение от
формалното, еднаквото прилагане на закона
спрямо всички поради необходимостта да
се даде защита на такива конституционни
ценности, които не могат да бъдат защитени
адекватно от абстрактното по своя характер
законодателство. Преценката, необвързана
от формални правни основания, извършена
от президента, който по начина на своето
избиране в най-голяма степен олицетворява
единството на нацията, се поставя от Конституцията над разбирането за равенството
на гражданите пред абстрактните норми на
закона.
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В с ъщо т о време са мата Конс т и т у ц и я
съдържа необходимите ограничения, за да
гарантира, че правото на президента да помилва няма да се превърне в произвол. В
този смисъл правомощията на президента не
са конституционно неограничени. Основният
закон изключва упражняването на правомощията на държавния глава произволно,
неаргументирано и безконтролно. Правната
логика изисква да се признае, че в случая
с правото на помилване конституционният
законодател въвежда едно имплицитно задължение – чрез прилагането му да се осигури
реализирането на конституционните ценности
и принципи.
След като Конституцията не установява
никакви ограничения за предоставянето на
помилване, налага се изводът, че президентът
не може да бъде обвързван с никакви основания за даване на помилване. Формално
погледнато той би могъл да предостави помилване на всякакво основание. Но все пак
Конституцията, която прокламира и защитава
определени висши ценности, нормално по
този начин задава и в най-общ план параметрите, в рамките на които следва да се
упражнява правото на помилване. Ето защо
тя изисква президентът, когато помилва, да
се съобразява със справедливостта, хуманността, състраданието, милосърдието, продиктувани от здравословното състояние или
семейното положение на осъденото лице. В
случаите, когато помилването е за остатъка
от наказанието, важен критерий за него би
следвало да са настъпилите положителни
промени в личността на осъденото лице. В
указа, с който дава помилване, президентът
не е длъжен да посочи основанието за своето
решение. Наистина президентът е длъжен да
помилва преди всичко изхождайки от хуманни
съображения, но в същото време той може
да опрости наложено наказание и в случаите,
когато по този начин защитава по-значими
ценности, отколкото формалното равенство
на граж даните пред закона. Поради това
държавният глава не може да бъде ограничен в правото си да помилва и в случаите,
когато това е необходимо за съхраняването
на интересите на страната в международните отношения. Помилвайки, президентът е
длъжен да търси баланса между основните
конституционни ценности и принципи, като
с оглед на конкретния случай следва да е в
състояние да прецени на кои от тях да даде
предимство. Във всички случаи при упражняването на правомощието си по чл. 98, т. 11
от Конституцията президентът следва да се
ръководи от разбирането, че проявява висша
милост, но едновременно с това е длъжен да
гарантира справедливостта.
Ето защо не е допустимо да се ограничава
президентското правомощие по чл. 98, т. 11
от Конституцията с изрично посочване или
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с изброяване на основанията за помилване.
Всяко подобно ограничение изменя смисъла
на конституционния институт на помилването. Законодател ят може единствено да
определи съдържанието му, като потвърди
неговата същина на средство за освобождаване от изтърпяването на наложено наказание за извършено престъпление. В същото
време със закон би следвало да бъде уреден
режимът на правните последици от упражненото помилване, както и процедурата, по
която те се реализират, като се отчита спецификата на вида на наказанието, което е
било предмет на опрощаване. Въобще всеки
опит за законодателно извеждане на изрични
предпоставки за помилване, както и за контрол при упражняване на конституционното
правомощие на президента, би страдал от
непълноти и по този начин помилването ще
загуби природата си на хуманен акт, като в
същото време ще ограничи конституционното
правомощие на държавния глава в разрез с
нормите на Основния закон.
Тъй като основанията за постановяване на
помилване се преценяват от президента или
вицепрезидента, недопустимо ще бъде да се
въвежда изискване те да бъдат мотивирани и
мотивите им да бъдат оповестявани. Указите
за помилване не могат да бъдат придружавани с мотиви, доколкото Конституцията
само в един случай изисква задължително
мотивиране указите на президента. Това са
указите по чл. 101, ал. 1 от Конституцията, с
които президентът мотивирано връща закон
в Народното събрание за ново обсъждане.
Оттук следва, че всички останали укази на
държавния глава не следва да бъдат придружавани с мотиви. На следващо място,
указите за помилване с мотивите не трябва
да се обнародват поради съображението, че
те биха обвързали в бъдеще президента или
вицепрезидента да отговаря положително
на молби за помилване, когато подалите ги
лица се намират в идентично състояние с
онези, които вече са получили държавната
милост. Повече от очевидно е, че президентът
има сериозни мотиви, когато издава указ за
помилване, но тези мотиви не следва да се
оповестяват, дори ако законодателят прецени,
че съответните укази следва да се обнародват
в „Държавен вестник“. В противен случай
би се създала необоснована нагласа в изтърпяващите наказания лица, че са придобили
своеобразно право да бъдат помилвани от
президента, защото отговарят на условията,
съдържащи се в оповестени вече мотиви към
укази за помилване.
4. Президент ът упра жнява правото на
помилване на основата на баланс меж ду
изискването за еднакво прилагане на закона
и други, по-значими в конкретния случай
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конституционни цели. С оглед на това да
не се стигне до драстично отстъпление от
принципа на равноправието и недопустимо
въвеждане на привилегии или ограничение
на правата на гражданите, се налага всички
граждани да бъдат поставени в еднакво правно
положение пред президента и да подлежат на
помилване при еднакви условия. Необходими
са най-общи гаранции, че президентът ще
подходи еднакво към всички тях и ще приложи
едни и същи критерии към всички искания
за помилване. Разбира се, такива критерии
не могат да бъдат налагани на президента
със закон от страна на Народното събрание.
Това би било в противоречие с Конституцията и по-специално с провъзгласения от нея
принцип за разделение на властите (чл. 8).
В същото време държавният глава е в състояние и би следвало да оповести реда, по
който ще упражнява това свое правомощие,
както и какви най-общи критерии ще бъдат
прилагани при помилването, за да се осигури равенството на гражданите. Подобно
ангажиране на държавния глава ще внесе
прозрачност и стабилност в практиката по
прилагане на конституционното правомощие.
Още в началото на мандата си президентът
на Република България или вицепрезидентът, когато правото за помилване му бъде
възложено, могат да декларират в свое обръщение от какви критерии ще се ръководят
при предоставяне на помилване.
5. Съгласно чл. 104 от Конституцията президентът на републиката може да възложи на
вицепрезидента правомощието да помилва.
В този случай правомощието се упражнява
по същия начин, обем и форма, както го
упражнява самият държавен глава. Конституцията изрично постановява в чл. 92, ал. 2,
че президентът се подпомага в своята дейност
от вицепрезидент. Вицепрезидентът не може
да бъде схващан единствено като „пазител
на мандата“ и може активно да се включва в
процеса на осъществяване на президентските
правомощия на основата на съгласуваност в
позициите. Президентът може да възлага на
вицепрезидента широк кръг от политически
задачи, но що се отнася до осъществяване на
правомощията на държавния глава, чл. 104 от
Конституцията е предвидил възможността да
бъдат предоставени на вицепрезидента само
четири от правомощията по чл. 98 от Конституцията: да назначава и освобождава от
длъжност държавни служители, определени
със закон (т. 7); да дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава
от него (т. 9); да предоставя убежище (т. 10);
да упражнява право на помилване (т. 11). Президентът може да възложи осъществяването
на изброените правомощия на вицепрезидента
със специален указ. Възлагането може да
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бъде извършено по всяко време – в самото
начало на мандата, за който са избрани, или
в по-късен момент. Държавният глава има
право да възложи на вицепрезидента всички
правомощия, изброени в чл. 104 от Конституцията, но по негова преценка възлагането
може да бъде само за някои от тях. При това
възлагането на правомощието по чл. 98, т. 7
от Конституцията би могло да бъде за всички
случаи, определени със специални закони,
но може да се сведе до назначаване или освобождаване от длъжност само на изрично
изброени държавни служители.
Президентът може да оттегли възложените
правомощия изцяло или отчасти в един покъсен момент. Не съществува пречка президентът многократно да възлага и многократно
да оттегля възлагането на правомощията,
предвидени в чл. 104 от Конституцията. Не
съществува конституционна пречка президентът да осъществява самостоятелно правомощията, които е възложил на вицепрезидента. Възлагането на правомощията на
вицепрезидента по чл. 104 от Конституцията
не води до редуциране на конституционните
правомощия, които президентът може да осъществява. Подобно решение дава възможност
за гъвкавост и адаптивност в отношенията
между президента и вицепрезидента, но в
крайна сметка съдържанието на тези отношения се определя от преценката и волята
на държавния глава.
6. Указът, с който държавният глава дава
помилване, не подлежи на преразглеждане
от друг държавен орган, нито от самия държавен глава, след като този акт е произвел
правното си действие. Издаването на указа за
помилване заличава правното основание за
продължаване на изпълнението на наказанието, наложено с влязла в сила присъда. Указът
за помилване е окончателен и от момента,
в който влезе в сила, неговото оттегляне е
недопустимо. От този момент указът става
стабилен акт, в смисъл, че не може да бъде
отменян или изменян от президента. Никаква
промяна в поведението на помилваното лице
след настъпването на правните последици
от указа за помилване не може да оправдае
ревизия на държавната милост.
Указът, с който едно лице бъде помилвано изцяло или с остатъка от наказанието,
щом влезе в сила, произвежда своя правен
ефект. Няма правен механизъм, по който
може да с е въ зобнови изп ъ л нен ие т о на
наказанието. Формална отмяна на указа е
невъзможна, защото тя не може да доведе до
никакъв ефект. Правното действие на указа
за помилване е приключило. Веднъж извършено, помилването ще бъде окончателно и
необратимо. Именно този ефект на указа за
помилване е основание за определянето му
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като необратимо освобождаване от изтърпяване на наложено наказание за извършено
престъпление. В случаите, когато едно лице
бъде помилвано за част от наказанието, то
продължава да изтърпява остатъка от него, но
отново е налице окончателен правен ефект.
Такъв указ не може да бъде преразглеждан,
макар и да остава възможността положението
на помилваното лице да бъде впоследствие
облекчено с постановяване на нов указ за
помилване по отношение на същото или
друго изтърпявано от него наказание. Характеристиката на помилването като акт, който
се основава на общочовешки ценности – хуманизъм, търпимост, справедливост, защита
на достойнството на личността, изключват
възможността веднъж предоставена, държавната милост да бъде оттеглена.
Указът за частично помилване, както и
указът, с който се заменя наказание, не може
да бъде придружаван с условие. Държавната
милост, която е в основата на помилването,
винаги е конкретна, дава се в определен момент и въз основа на преценка на множество
обстоятелства към този момент. Тя винаги е
свързана с личността на конкретно лице и се
съобразява с установените конституционни
ценности и принципи. Макар и помилването
да не е освобождаване от наказателна отговорност, а само освобождаване от изтърпяването на едно законосъобразно наложено
наказание за извършено престъпление, то
не може да бъде натоварено с очакването
във всички случаи да съдейства за постигане
целите на наказанието.
Указът за помилването влиза в сила в
момента на неговото издаване. За да настъпи
правният му ефект, е необходимо препис от
него да бъде връчен на помилваното лице,
както и на органите на изпълнителната власт,
които организират изпълнението на наложените наказания. За издаването на указа се
уведомява и главният прокурор, доколкото
по силата на чл. 127, т. 4 от Конституцията
прокуратурата следи за спазване на законността, като упражнява надзор при изпълнение
на наказателните и другите принудителни
мерки. Указът може да е влязъл в сила, но
за да се постигнат неговите цели, той трябва
да е приведен в изпълнение от съответните
държавни органи. Предмет на законодателна
уредба може да бъде не самата процедура
по издаване на указа на президента, а единствено процедурата, по която се изпълнява
указът за помилване. Към настоящия момент
тази уредба, макар и непълна, се съдържа
в Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража. Освен това тя не
е добре систематизирана.
Указите на президента или вицепрезидента за помилване са юридическата форма, в
която се упражнява едно изключително кон-
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ституционно правомощие, уредено в чл. 98,
т. 11 на Основния закон. В тях е въплътена
самостоятелната преценка и воля да бъде
проявена висша милост, която е призвана да
постигне деликатен баланс между принципа
на правовата държава и равенството на гражданите пред закона и постигането на легитимна конституционна цел да бъде проявена
хуманност по отношение на лице, на което
законосъобразно и справедливо е наложено
наказание за извършено престъпление. При
извършване на преценката и формиране на
своето вътрешно убеждение държавният глава
не може да бъде ограничаван с отнапред фиксирани основания или процедурни правила,
нито да бъде зависим от който и да е друг
държавен орган. При упражняване на своето
правомощие държавният глава е ограничен
единствено от установените в Конституцията
ценности и принципи.
7. Уп ра ж н я ва не т о на п ра во т о на по милване е елемент от взаимоотношенията
между държавния глава и съдебната власт.
Това правомощие се упражнява, без да се
навлиза в сферата на дейност на съдебните
органи. Помилването не засяга осъществяването на изпълнителната власт, макар
и изпълнението на наложените наказания
да се осигурява от специализирани органи,
организационно включени в системата на
изпълнителната власт. Указът за помилване е
акт на държавния глава, основан на личната
воля и преценка при осъществяването на
конституционно правомощие. Той погасява
или внася промяна в правоотношенията по
наказателното изпълнение. Тези укази не
подлежат на приподписване от министъра
на правосъдието независимо от това, че в
повечето случаи изпълнението се възлага
на него, доколкото самият характер на правомощието не допуска намеса на какъвто и
да е друг държавен орган. По същество упражняването на правото на помилване влияе
върху резултата от дейността на съдебната, а
не засяга изпълнителната власт. Както вече
Конституционният съд е имал възможност
да посочи, приподписването се отнася само
до указите, които се отнасят до правомощия
на президента, насочени към сферата на изпълнителната власт. Приподписването е акт
на съгласие и на поемане на отговорност за
актовете и действията на държавния глава от
страна на представител на изпълнителната
власт – министър-председател или съответен
министър (Решение № 13 от 1996 г. по к.д.
№ 11 от 1996 г.).
8. Указът за помилване засяга широк кръг
от интереси както на помилваното лице,
така и на обществото като цяло. Помилването е проява на висша милост, но макар
и основана на индивидуалната преценка на
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държавния глава, е налице държавна милост.
Поради това става въпрос не за някакво
тайно правомощие или правомощие, чиито
правни последици следва да останат тайна
за обществото. Въпросът за публичността
при осъществяване правото на помилване
е сложен, както е сложна самата правна
природа на това президентско правомощие.
Това е така, защото възниква колизия между
правата и интересите на помилвания, свързани със запазване на неговото достойнство,
неприкосновеността на личния му живот и
личните му данни, от една страна, а от друга
страна, с правото на гражданите да бъдат
информирани за дейността на държавните
институции по въпроси, които са от обществен
интерес, включително за упражняването на
правомощията на държавния глава. Въпрос
на законодателна преценка е дали указите
за помилване да бъдат оповестявани чрез
обнародване в „Държавен вестник“ подобно
на по-голямата част от указите на държавния
глава. Правната уредба в Закона за „Държавен
вестник“ не предвижда към момента указите
за помилване да бъдат обнародвани (чл. 4,
ал. 1, т. 5 от Закона за „Държавен вестник“).
Тази практика е утвърдена през последните
двадесет години. В подкрепа на това нормативно решение се излагат съображения,
че обнародването на указите за помилване
засяга личната сфера на помилваните лица и
би могло да доведе до разгласяване на факти
за личния и семейния живот, здравословното
състояние, проблеми с низходящи лица или
други близки на помилваните. Поради това
към момента указите за помилване са огласявани при наличие на изрично съгласие от
помилваното лице. Няма пречка с изменение
в законодателството да се въведе задължително обнародване в „Държавен вестник“
на тези укази. Аргументите в подкрепа на
обнародването се основават на разбирането
за правна симетрия, доколкото съдебният
процес и постановените присъди са публични,
би следвало указите за помилване на свой
ред също да бъдат публични. От волята на
законодателя зависи дали да се възприеме
обнародването в „Държавен вестник“ на
актовете, свързани с помилването.
9. Изда дени те у кази за поми лване на
осъдени лица се възлагат за изпълнение на
компетентните държавни органи в зависимост от вида и характера на наложеното
наказание. Най-често указът се възлага за
изпълнение на министъра на правосъдието,
доколкото той осъществява общо ръководство
и контрол върху дейността по изпълнение
на наказанията чрез създадената на негово
подчинение Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ (чл. 10 и сл. ЗИНЗС). Когато
указът за помилване засяга финансовата и
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бюджетната сфера (например, когато се помилват лица, на които е наложено наказание
конфискация или глоба), указът се възлага
за изпълнение на министъра на финансите.
Във всички случаи става дума за органи в
системата на изпълнителната власт.
10. Указите за помилване, както всички
останали укази на президента и вицепрезидента, нямат юридическите характеристики на
административни актове и не може да бъдат
приравнявани към тях. Поради това те остават
и извън обхвата на Административно-процесуалния кодекс (чл. 2 АПК). Посредством тези
укази се упражняват конституционни правомощия на президента или вицепрезидента,
поради което не може да се оспорва тяхната
законосъобразност. Те подлежат на контрол
единствено за конституционосъобразност по
аргумент на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Вярно, те засягат правната сфера
на помилваното лице, но в същото време
водещо за тях е, че са актове на публичен
орган, с тях се упражнява публична власт, а
действието им рефлектира върху държавната
наказателна репресия. С други думи, става
въпрос за индивидуални правни актове, чието
издаване засяга сферата на конституционното
право и имат както публичноправни, така
и индивидуални правни последици. Компетентен да преценява конституционността на
указите на президента или вицепрезидента
е единствено Конституционният съд. Всеки
от субектите по чл. 150, ал. 1 от Основния
закон може да поиска тази проверка, като
оспори съответствието на указа за помилване
с Конституцията.
11. Съгласно чл. 92, ал. 1 от Конституцията
президентът е държавен глава, който олицет
ворява единството на нацията и представлява Република България в международните
отношения. Неговото правно положение и
рол ята, която Констит уци ята му възлага
да изпълнява, налагат той да осъществява
правомощията си без прекъсване. Няколко
конституционни текста дават израз на тази
идея и така потвърждават, че става въпрос
за основно правило. Новоизбраният президент встъпва в длъжност от началото на
следващия ден, в който изтича мандатът на
действащия президент (арг. чл. 93, ал. 5 от
Конституцията). Когато пълномощията на
президента се прекратят предсрочно, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент
(чл. 97, ал. 3 от Конституцията). В случай
че вицепрезидентът не може да встъпи в
длъжност, правомощията на президент се
изпълняват от председателя на Народното
събрание до избирането на президент (чл. 97,
ал. 4 от Конституцията), т.е. началото на
непрекъснатостта.
Особен случай на изискването за непрекъснато фу нк циониране на президента в
качеството му на висш държавен орган е
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възможността за неговото преизбиране, т.е.
президентът да бъде преизбран за втори мандат, който непосредствено следва предходния
му мандат. Според чл. 95, ал. 1 от Конституцията „президентът и вицепрезидентът могат
да бъдат преизбирани на същата длъжност
само за още един мандат“. Очевидно дори
чисто терминологично фактът на съвпадането
на лицата, които са действали досега като
президент и вицепрезидент, и лицата, които
непосредствено предстои да изпълняват същата длъжност, не е убягнало от вниманието на
Основния закон. Преизбирането на президента и вицепрезидента е факт, който не остава
ирелевантен за правото. Конституционният
съд вече е посочил, че тъкмо установената в
Конституцията възможност за преизбиране
е от значение, когато следва да се правят
изводи относно неговото правно положение
по време на предизборна кампания. „Думата
„преизбрани“, употребена в ал. 1 на чл. 95,
ясно насочва към непрекъснатост на функцията“ (Решение № 2 от 1991 г. по к.д. № 24
от 1991 г.).
Мандатът в юридически смисъл означава
упражняване на установени правомощия за
определен срок, но той винаги се свързва и с
определено лице, щом става дума за едноличен
държавен орган. Той има своите темпорални,
съдържателни и персонални параметри. С
други думи, мандатът на президента и вицепрезидента винаги е intuitu personae, което е
характерно въобще за всеки висш държавен
едноличен орган. Тъкмо персоналният аспект
на мандата на президента и вицепрезидента
излиза на преден план при преизбирането
им и слага своя отпечатък върху неговия
правен режим. Оттук и заключението, че
преизбирането им автоматически води до
установяването на своеобразно „обвързване“
между двата последователни мандата предвид идентичността на техните носители, за
разлика от хипотезата, когато новоизбраните президент и вицепрезидент са различни
от действащите президент и вицепрезидент
лица. При положение, че е от значение за
мандата кой е негов носител, хипотезата на
преизбиране ще наложи някои особености
и в правния му режим.
По-конкретно, след като новоизбраните
президент и вицепрезидент са същите както и действащите президент и вицепрезидент, отпада нуждата от встъпването им в
длъжност. Смисълът на конституционното
понятие „встъпване в длъжност“ е да се
обяви поемането на правомощия, свързани
с осъществяване на публична власт. Това е
необходимо, защото между датите на избора
за нов президент и изтичането на мандата
на действащия президент трябва да има наймалко два месеца (чл. 93, ал. 5 от Конститу-
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цията). Конституционният съд обаче вече е
посочвал, че тъкмо случаят на преизбиране е
доказателство, че Конституцията не допуска
прекъсване на мандата на президента (Решение № 2 от 1991 г. по к.д. № 24 от 1991 г.). Ето
защо няма смисъл президентът и вицепрезидентът, които са преизбрани, да обявяват,
че поемат правомощията от самите себе си.
Тези правомощия те не са престанали да осъществяват. Президентът и вицепрезидентът,
именно защото са преизбрани на проведените
избори, могат да продължат да осъществяват
правомощията си, без да е нужно каквото и
да е друго свързващо двата последователни
мандата волеизявление. Началото на втория
мандат започва от началото на следващия
прекратяването на първия мандат ден.
Фактът на преизбирането както на президента, така и на вицепрезидента се отразява
и на отношенията по повод упражняването
на конкретните им правомощия. По общо
правило веднъж уредените публични правоотношения, вкл. възникнали по силата на
издаден указ на президента, продължават
да действат във времето, освен ако то не е
ограничено със срок или условие, от една
страна, или пък действието им е еднократно,
от друга. Ето защо указите по чл. 102, ал. 3,
т. 5 от Конституцията могат да действат с
едно и също съдържание при различните
президенти в различни мандати, когато те
не намират за необходимо да променят организацията и реда на дейност на службите
към Президентството, определени с актове на
техните предшественици. Не е необходимо,
нито задължително всеки нов президент да
приема нова структура и нов ред на дейност
на службите в Президентството, които го
подпомагат. По същата логика издадените
по време на първия мандат на президента
укази по чл. 102, ал. 3, т. 5 от Конституцията
ще имат действие и за втория му мандат в
случая на преизбирането му.
Колкото до отношенията между президента
и вицепрезидента по повод възлагането на
определени правомощия, фактът на преизбирането оказва влияние и върху тяхното
развитие. В тази хипотеза нормално е да се
очаква, че начинът, по който ще се развиват
правоотношенията между президента и вицепрезидента, ще бъде идентичен с начина,
по който те са се развивали през първия им
мандат. След като едни и същи лица са преизбрани за втори мандат и за вицепрезидент
и съществува изискване за непрекъснато
осъществяване на правомощията, нормално е установеното между тях в рамките на
първия мандат да се пренесе и във втория
мандат. В този смисъл и указът, с който
президентът е възложил на вицепрезидента
определени правомощия съгласно чл. 104 от
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Конституцията, продължава да бъде в сила,
щом действието му не е било ограничено
със срок или условие и има идентичност на
лицата, които са изпълнявали и изпълняват
функциите на президент и вицепрезидент.
Твърдението, че мандат предвид фиксирания му срок, няма нищо общо със следващ
мандат, не може да се приеме. То игнорира
обстоятелството, че изтичането на срока на
мандата едновременно е и начало на срока
на втория мандат за едни и същи лица. Още
по-неприемлива е тезата, че всички укази,
издадени в рамките на мандата, могат да
имат действие само в неговите рамки. Това
се отнася и за указите за помилвания.
Въобще ограничаването на президентския
мандат със срок не може да не се разглежда
във връзка с изискването за непрекъснато
осъществяване на неговите правомощия. Преизбирането на президента и вицепрезидента
за втори последователен мандат е особена
хипотеза, която потвърждава началото за непрекъснато осъществяване на правомощията
(Решение № 2 от 1991 г. по к.д. № 24 от 1991 г.)
и на това основание внася съответен нюанс
в правния режим на отношенията във връзка
с упражняването на президентската власт.
ІІ. По искането да се обяви решение на
Народното събрание за противоконститу
ционно:
1. На 15 февруари 2012 г. 41-вото Народно
събрание приема Решение за избиране на
Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и
обстоятелствата при помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.
(ДВ, бр. 15 от 2012 г.). С него се възлага на
комисията „да проучи и установи принципите,
нормативните основния и реда на действие
и фактическите обстоятелства, при които е
осъществявано помилване, опрощаване на
несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
посочения период; да установи всички случаи на помилване, като проучи фактите и
обстоятелствата, свързани с нормативните
основания, на които се базират решенията
на Комисията по помилванията, по всеки
от случаите, в това число и кой е фактическият инициатор на всяко помилване, както
и взаимодействието на комисията с Главна
дирекция „Изтърпяване на наказанията“ при
Министерството на правосъдието; да установи
мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които е подписан всеки от
актовете на помилване, както и извършвани
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ли са впоследствие противоправни действия
от вече помилвани лица“. Решението влиза в
сила от деня на неговото приемане и избраната временна парламентарна комисия има
на разположение три месеца да се произнесе
по възложените задачи.
Основна характеристика на българския
конституционен модел е, че България е република с парламентарно управление (чл. 1,
ал. 1 от Конституцията). Като установява
формата на държавно управление, Конституцията определя и правното положение на
парламента. Той е национален представителен орган, който чрез осъществяването на
законодателната власт и чрез формирането
и контрола на правителството заема основно
място в конституционната система. Правомощията, които Основният закон му предоставя,
водят до същия извод. Република България се
управлява според Конституцията и законите
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и очевидно
титулярят на законодателната власт ще има
особено положение в системата на държавните
органи. Така очертано, правното положение
на Народното събрание прави да изглежда
съвсем логичен и изводът, че то може да се занимава с всякакви въпроси, стига да пожелае,
в реда на нещата е да се намесва във всички
аспекти на управлението. Обстоятелството, че
според формата си на управление Република
България е парламентарна република обаче
не означава, че тя се управлява от Народното събрание. Парламентарно управление
не означа ва у п ра в лен ие на парла мен та.
Конституцията установява, че Народното
събрание е национален представителен орган, но също така разделя държавната власт
на законодателна, изпълнителна и съдебна
(чл. 8 от Конституцията) и не позволява на
никоя от тях да има надмощие над другите,
а изисква те взаимно да се балансират и
възпират. Нещо повече, в духа на принципа
за разделение на властите Конституцията
изчерпателно определя компетентността на
парламента, което идва също да покаже, че
не му позволява да се вмесва или обсебва
всеки аспект на управлението. Според нея
основните правомощия на Народното събрание са да осъществява законодателната
власт и да упражнява парламентарен контрол
(чл. 62, ал. 1 от Конституцията), както и други
изрично посочени правомощия (чл. 84 и сл.
от Конституцията), които влизат в тези две
функции. Въобще Конституцията отхвърля
представата за парламент, който притежава
обща компетентност и може да се намесва в която и да е сфера на управлението.
Оттук и възгледът, че няма въпрос, който
парламентът не може да реши, не намира
конституционна опора.
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2. От мотивите, които съпътстват проекта
за решение, както и развилата се при неговото
приемане дискусия ясно може да се изведе
целта на предприетата от Народното събрание интервенция. Тя е необходима, за да се
направи дейността на конституционно установени висши държавни органи прозрачна, с
цел да се преодолее възможна злоупотреба с
права. Конституцията обявява, че Република
България е държава с парламентарно управ
ление и оттук изглежда оправдано тъкмо
Народното събрание да бъде призвано да
осигури подобна прозрачност и по отношение на другите конституционно установени
висши държавни органи. Но този възглед е
необходимо да се съчетае с обстоятелството,
че Конституцията последователно прокарва и
принципа за разделение на властите (чл. 8 от
Конституцията). Смисълът му е да установи
разделянето на властта на законодателна,
изпълнителна и съдебна, да посочи техните
титуляри и в следващ по-конкретен план
да фиксира определен баланс между правомощия на парламента и правомощията на
другите посочени в Конституцията висши
органи на държавно управление по такъв
начин, че те взаимно да се балансират и
възпират при упра ж н яването на държавната власт. Целта, която се преследва с
въвеж дането на принципа за разделение
на властите, е да се избегне възможността
една власт да доминира над другите; да се
установи взаимодействие, което изключва
надмощие. Като разделя държавната власт
на законодателна, изпълнителна и съдебна,
от една страна, и установява такава система
на разпределение на правомощията между
отделните висши държавни органи, при която
наред с типичните за титуляря на съответната власт правомощия, му предоставя и
правомощия, с чиято помощ да балансира
другите власти, без да бъде обаче в състояние
в същото време да ги подчинява и контролира, от друга, Конституцията категорично
заявява, че последователно и в дълбочина
се придържа към началото на разделение
на властите. Ето защо, ако под претекст, че
е нужна прозрачност в дейността на даден
висш държавен орган, който и да е друг висш
държавен орган по пътя на разширителното
тълкуване на конституционната рамка се
опита да си присвои допълнителни, в смисъл на непосочени изрично в Конституцията
правомощия и да ги внедри в установената
конституционна рамка, той ще декомпозира установения модел на взаимоотношения
между висшите държавни органи, а по този
начин ще разстрои системата и ще денонсира повече или по-малко централната идея
на принципа за разделение на властите, че
никоя от властите не може да подчинява
друга. Конституцията възприема принципа
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на разделение на властите и в съответствие
с неговата логика и постулати установява
баланс на взаимоотношения между висшите
държавни органи. Оттук нататък този баланс
може да се променя и допълва единствено
чрез промени в Конституцията.
От друга страна, все с оглед необходимостта да гарантира баланса на правомощията на
висшите държавни органи и да не допусне
някой от тях да получи възможност да доминира, Основният ни закон неслучайно възприема определен подход на регламентация.
Специално правомощията на някои висши
държавни органи се изброяват и този начин
на регламентация няма друга цел освен да
посочи границите на властта, която той се
ангажира да осъществява, а оттук и да изключи, доколкото положението му на титуляр
на определена власт позволява, евентуална
негова намеса по отношение на друг висш
държавен орган, както и обратното – намеса
на друг висш държавен орган в сферата на
дейността му. С други думи, разпределението
на правомощия, което прави Конституцията, използвайки подобен подход на уредба,
п рокарва ясна разг рани чи телна лини я в
правното положение на висшите държавни
органи и укрепва тяхната стабилност и независимост от други висши държавни органи.
Обратният подход, а именно общото определяне на компетентността, както постъпва
Конституцията спрямо Министерския съвет,
също има място, но тъкмо защото става
въпрос за общо определена компетентност,
като негов баланс се установява възможност
дейността на този държавен орган да бъде
обект на специален контрол от друг висш
държавен орган.
Последователно прокаран, принципът за
разделение на властите е per se гаранция срещу
възможни злоупотреби от страна на висшите държавни органи при упражняването на
техните правомощия – системата на баланс
и възпиране по естеството си изключва подчиняването на една власт на друга. Ето защо
ще е недопустимо под претекст, че е нужен
контрол и прозрачност в дейността на даден
висш държавен орган, който и да е друг висш
държавен орган по пътя на разширително
тълкуване на конституционните разпоредби,
които определят неговия правен статус и
правомощия, да им придава по-широк смисъл, отколкото те имат. Подобен подход не е
нищо друго освен дописване и следователно
предизвикателство срещу конституционно
закрепената формула, по която следва да
функционира управлението на държавата. Ето
защо, доколкото Народното събрание като
титуляр на законодателната власт и чиито
правомощия са изчерпателно изброени, не
е овластено изрично от Конституцията да
контролира как президентът на Република
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България осъществява свои правомощия, то
не може да установява и въобще да изследва
мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които е подписан един или
друг президентски указ, защото упражнява
правомощия, които Конституцията не му е
предоставила.
Изискването за прозрачност, от една страна, и принципът за разделение на властите,
от друга, са ключови при гарантиране демократичността на управлението. Те са плод
на една и съща идея за начина, по който
да се упражнява държавната власт. Имат
и паралелно действие, насочено към една
и съща цел. В изискването за прозрачност
би могло да се види дори едно своеобразно
на дг ра ж дане на принципа за разделение
на властите. В този смисъл и решението
как да се ангажират държавните органи с
изискванията на прозрачното управление
трябва да се търси в рамките на установения
в Конституцията баланс на правомощията
на висшите държавни органи. Когато един
висш държавен орган се нагърбва с осигуряване прозрачността на дейността на друг
висш държавен орган, винаги съществува
опасност неговата инициатива да влезе в
разрез с принципа за разделение на властите.
3. Наред с правото да осъществява законодателната власт Народното събрание
е натоварено с фу нк ци ята да у пра ж н ява
парламентарен контрол (чл. 62, ал. 1 от Конституцията). Това е втората негова основна
функция. Понякога парламентарният контрол
се отъждествява единствено с въпросите,
питанията и свързаните с тях разисквания
(чл. 90 от Конституцията). Парламентарният контрол, за който говори чл. 62, ал. 1 от
Конституцията, обаче има по-широк смисъл – става въпрос за проверка и оценка
на замислени или провеждани действия и
политики на правителството и подчинената
му администрация както с оглед тяхната
законосъобразност, така и целесъобразност.
В този дух Конституцията, когато урежда
правното положение на постоянните парламентарни комисии, изрично посочва, че те
не само подпомагат дейността на Народното
събрание, но и осъществяват парламентарен
контрол (чл. 79, ал. 2 от Конституцията).
От своя страна, избирането на временни
комисии представлява особен вид парламентарен контрол, доколкото в случая не
се осъществява контрол в тесния смисъл
на думата (чл. 90 от Конституцията), а се
събира информация с цел да направи управлението по-прозрачно и в крайна сметка
да се окаже влияние върху политиката на
правителството. Във всеки случай дейността
на една или друга временна парламентарна
комисия е прицелена поначало към конкретни аспекти на осъществяваната вътрешна и
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външна политика, което е конституционна
функция на правителството, с цел да се ангажира неговата колективна или индивидуална
политическа отговорност. Тъкмо целта да
се обсъдят конкретни аспекти на управлението е определяща за квалификацията на
дейност та на временната парламен тарна
комисия като форма на парламентарен контрол. Допълнителен аргумент в тази посока
е и обстоятелството, че както постоянните,
така и временните парламентарни комисии
работят по едни и същи правила – например
без значение дали парламентарната комисия
е постоянна, или временна, Конституцията
обявява явяването и даването на сведения
пред всяка една парламентарна комисия за
задължително (чл. 80 и 83 от Конституцията).
Спецификата на временната парламентарна
комисия е свързана единствено с факта, че
тя се занимава винаги с конкретен въпрос
и затова действа в рамките на определен
период от време.
Ето защо не може да се възприеме тезата,
която се лансира в хода на дискусията по повод избирането на Временната парламентарна
комисия от 15 февруари 2012 г., че образуването є не би следвало да се разглежда като
форма на парламентарен контрол и следователно не влиза в противоречие с принципа
за разделение на властите. В допълнение,
позоваването на типичните в рамките на
правомощията на Народното събрание основания за избирането на временна парламентарна комисия (чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80
от Конституцията; чл. 34 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание), вкл. позоваването на общото задължение на длъжностни лица и граждани
да предоставят сведения и документи, което Конституцията въвежда именно с оглед
осъществяването на парламентарен контрол,
нейният състав, включващ само депутати,
излъчени по пропорционален принцип от
различни парламентарни групи, сътрудници
и експерти, които имат за задача най-вече
да обработват постъпващата информация,
моделът, по който тя процедира, заимстван
от други постоянни и временни парламентарни комисии, не водят към заключение,
че комисията ще осъществява друга дейност
освен парламентарен контрол по смисъла на
чл. 62, ал. 1 от Конституцията.
Решението на парламента от 15 февруари 2012 г. в определена степен се стреми
да „разч у п и“ разби ра не т о за фу н к ц и и т е
на временните парламентарни комисии в
рамките на границите на правомощията на
Народното събрание и да свърже нейната
дейност приоритетно с усъвършенстване на
законодателството в областта на помилването, опрощаването на несъбираеми държавни
вземания и даването и възстановяването на
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българско гражданство и освобождаването и
лишаването от него. Доколкото обаче всеки
депутат има право на законодателна инициатива извън законопроектите за бюджета, то
остава под съмнение нуждата да се организира
от самия парламент група депутати, които
да подготвят изводи, по които Народното
събрание в последна сметка да се произнесе,
вкл. необходимостта от законодателни промени. Подобно разбиране за иницииране и
упражняване на законодателна инициатива тя
да премине през предварителното одобрение
на парламента и след това предложението
да бъде внасяно за обсъждане определено
излиза извън смисъла и предназначението
на този правен институт. Оттук се налага и
заключението, че организационната форма
на временна парламентарна комисия в конкретния случай се „запълва“ с несвойствено
съдържание.
4. Както се вижда от развилата се в пленарната зала дискусия и внесените изменения
в предложения проект за решение, приетото
Решение от 15 февруари 2012 г. изхожда от
разбирането, че временна парламентарна
комисия, която се занимава с проучването
на определен въпрос, не е анкетна комисия. Тезата, че именно анкетата, но не и
проучването представляват парламентарен
контрол, се изразява и в рамките на обсъжданията, които протичат в рамките на вече
избраната на 15 февруари 2012 г. временна
парламентарна комисия. Дали дадена временна парламентарна комисия има за задача
да проучва, или да прави анкета, е въпрос
на конкретна преценка. Самият Правилник
за организацията и дейността на Народното
събрание (глава пета) не дава основание да
се мисли, че подобно разграничение има
н я к а к ъв п ра вен ефек т. О т своя с т ра на,
Конституцията, когато говори за проучвания и анкети (чл. 79, ал. 3), има предвид
не н якак ва конк ретизаци я на пон ятието
„парламентарен контрол“, а способите за
набиране на информация. Основният закон
посочва, че временните парламентарни комисии се избират за проучвания и анкети
с цел да определят правното им положение
в сравнение с постоянните парламентарни
комисии (чл. 79, ал. 2 от Конституцията),
които поначало са включени в законодателния процес (чл. 26 и сл. от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание). Всъщност и самото Решение от
15 февруари 2012 г. е твърде непоследователно – в повечето от точките си то говори за
временна парламентарна анкетна комисия.
На следващо място, доколкото причината
за избиране на временните парламентарни
комисии може да бъде конк ретен повод
(чл. 34, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание),
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за разлика от постоянните парламентарни
комисии, дейността им може да има отношение най-вече към конкретни аспекти на
управлението, което в крайна сметка рефлектира върху осъществяването на парламентарния контрол. Ето защо, дали възложената
задача е свързана с проучването на даден
въпрос, или с извършването на анкети, това
в крайна сметка е въпрос на факт, а не на
право. Народното събрание ще трябва да се
произнесе по изводите, които временната
парламентарна комисия е направила.
Ва ж но в юри д и ческ и аспек т е д ру г о.
За дачата, коя то се поставя на една и ли
д ру га временна парламен тарна комиси я,
е необходимо да не надхвърля или да излиза извън обхвата на предоставените от
Конституцията правомощия на Народното
събрание (Решение № 14 от 1997 г. по к.д.
№ 11 от 1997 г.). Това, което се отнася до
цялото, ще се отнася и за избраната от него
парламентарна комисия. Конституционният
съд вече се е произнасял по зависимостта
между правомощията на Народното събрание
и дейността на парламентарните комисии.
Той е постановил, че както парламентът,
така и негови комисии не могат да задължават президента или вицепрезидента, конституционните съдии и магистратите да се
явяват пред тях и да отговарят, защото това
противоречи на принципи за разделение на
властите (Решение № 5 от 1995 г. по к.д. № 3
от 1995 г.). Заключението, което изцяло се
опира на принципа за разделение на властите, има обаче своето закономерно логическо
продължение. Per argumentum a fortiori, след
като не може по-малкото, няма да може
и по-гол ямото, Народното събрание или
създадените от него комисии, без значение
дали са постоянни, или временни, не трябва
да се намесват и да обсъждат дейността на
други висши държавни органи, освен ако
Конституцията не ги е овластила.
5. Член 62, ал. 1 от Конституцията предоставя на Народното събрание правото да
упражнява парламентарен контрол. Той има
различни форми, но във всеки случай един
основен предмет – дейността на правителството, което осъществява управлението и
неговата политическа отговорност. Парламентарният контрол има своето основание
в правомощието на парламента да избира
и освобождава правителството (чл. 84, т. 6
от Конституцията). Характерът на връзката
следователно определя спрямо кого е насочен парламентарният контрол и изключва
възможността той да се разпростре и към
дейността на други висши държавни органи,
извън изпълнителната власт, олицетворявана
от правителството и подчинената му администрация. Според приетото на 15 февруари
2012 г. решение предмет на проучване са
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правомощия, които Конституцията е предоставила на президента. Обстоятелството,
че в сравнение с проекта окончателният
вариант на решението пропуска да спомене
институцията и говори само за правомощия,
е без значение.
Конституционният съд счита, че дейността
на избраната на 15 февруари 2012 г. временна
парламентарна комиси я е вид парламентарен контрол. От своя страна, предметът
на парламентарния контрол, така както го
определя Конституцията, следва да определи и задачите, които Народното събрание
може да є поставя. Предвид правното му
положение на орган, който олицетворява
единството на нацията, Конституцията отрежда на държавния глава консолидираща
роля в конституционно установената система
на държавното управление, който стои редом
с другите, натоварени от Конституцията с
у пра ж н яването на законодателна, изпълнителна и съдебна власт висши държавни
органи, без да може да се ангажира и идентифицира в същото време с някоя от тези
три власти. Президентът е самостоятелен
държавен орган и черпи своите правомощия
направо от Конституцията. Основният ни
закон му предоставя както присъщи с оглед
на неговия правен статус правомощия, така
и правомощия, които се отнасят до домена
на всяка една от разделените власти. По
този начин Конституцията очаква от него
да гарантира баланс между трите власти.
Правното положение на президента на
Република България като държавен глава и
орган, който изпълнява интегриращи функции в държавното у правление, изк лючва
възможността той да бъде титуляр, дори в
условен смисъл или частично, на която и
да е власт, в т.ч. и изпълнителната власт.
Никоя от трите власти не стои йерархически над президента, нито някоя от тях му
е подчинена. Следователно върху него не
може да се упражнява парламентарен контрол, доколкото Констит уци ята определ я
парламентарния контрол като правомощие
на Народното събрание, което се отнася
единствено до дейността на излъченото от
него правителство. Оттук и всички форми
на парламентарен контрол, в т.ч. създаването на временни парламентарни комисии
по о т ношен ие дей нос т та на п рези ден та,
биха били недопустими от гледна точка на
Конституцията.
В същото време Основният ни закон, предвид правното му положение и по-специално
обстоятелството, че той не носи политическа отговорност пред Народното събрание,
въвежда конкретен механизъм, който да изключи надмощие на президента над другите
власти и да изключи каквото и да е влияние
върху издаваните от него актове, особено
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когато те засягат въпроси от сферата на изпълнителната власт. Конституцията намира
за необходимо в тези случаи да направи така,
че тя да изрази своето отношение към тях
и то да има правен ефект. Основният закон
постига този ефект, като въвежда като общо
правило института на приподписването на
указите на президента от министър-председателя или ресорен министър в качеството
му на условие указът да произведе действие
(Решение № 13 от 1996 г. по к.д. № 11 от
1996 г.). Той е част от механизма, който
осигурява балансите в управлението и има
важно значение. Именно обстоятелството,
че изпълнителната власт се ангажира с издаваните от президента актове, има за своя
последица възможността върху нея да бъде
упражняван парламентарен контрол и съответно тя да поеме политическа отговорност.
С други думи, тъй държавният глава не е
отговорен пред парламента, Конституцията
обвързва правното действие на издаваните
от него укази с намеса на изпълнителната
власт. Президентът, който стои извън трите
власти, в същото време при осъществяването
на своите правомощия по правило може да
бъде възпиран от една от тях – изпълнителната власт, в областта на т. нар. „споделена
компетентност“. В други случаи, вкл. правомощия на президента, по чието упражняване
временната парламентарна комисия трябва
да се произнесе, интензитетът на ангажимента на изпълнителната власт е по-нисък,
но все пак той е достатъчен, за да обоснове
възмож ност та за парламентарен конт рол
върху тези действия на изпълнителната власт.
Съгласно чл. 34 от Закона за българското
гражданство министърът на правосъдието е
този, който предлага на президента да издаде
или да откаже да издаде указ за придобиване, възстановяване, освобож даване или
лишаване от българско гражданство, както
и за отмяна на натурализация. Издаването
на указ за опрощаването на несъбираеми
държавни вземани я предпоставя мотивираното мнение на министъра на финансите
и на общинския съвет, без което не може
да се издаде указ (чл. 9 от Указ № 2773 за
опрощаване на несъбираеми дългове към
държавата).
Правното положение на президента не
допуска упражняването на парламентарен
контрол върху неговите актове. Оттук обаче съвсем не следва, че той е безконтролен
държавен орган и издадените укази не могат
въобще да бъдат предмет на контрол. Конституцията допуска контрол върху президента, но го урежда по начин, който изключва
възможността той да бъде зависим от някоя
от т рите разделени власти. Ето защо тя
предоставя на друг конституционно установен и независим от трите власти орган,
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какъвто е Конституционният съд, правото
да се п роизнася по конс т и т у ц ион нос т та
на актовете на президента (чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията), както и дали той е
нарушил Конституцията, или е извършил
държавна изм яна (чл. 149, ал. 1, т. 8 във
връзка с чл. 103, ал. 3 от Конституцията).
Колкото до законосъобразността на актовете
му, които се отнасят до дейност от сферата
на изпълнителната власт, контролът върху
тях се осъществява под формата на парламентарния контрол върху изпълнителната
власт, тъй като намесата є е условие те да
произведат действие.
К азаното дот у к дава основание да се
направи изводът, че създаването на временна парламентарна комисия, която да се
занимава с действията на президента, внася
недопустими от гледна точка на принципа за
разделението на властите дисбаланси в системата от механизми, които Конституцията
под негово влияние е установила, както и
въобще поставя под съмнение значимостта
му в системата на държавното управление.
6. Част от правомощията на президента
са изброени изрично в чл. 98 от Конституцията. Те могат да се квалифицират според
различни критерии по различен начин. Решението от 15 февруари 2012 г. визира три
от тях. Характерът на правомощията, поспециално дали става въпрос за присъщи с
оглед на неговия правен статус на държавен
глава правомощия, или правомощия, които са от сферата на изпълнителната власт.
Подобно разграничение има своето правно
значение с оглед прилагането на института
на приподписването на президентските укази,
но е ирелевантно с оглед допустимостта на
парламентарния контрол. Онези от правомощията на президента, които попадат в
сферата на изпълнителната власт, доколкото
са част от механизма на баланс и възпиране на властите, също стоят извън обсега
на парламентарния контрол. Принципът за
разделение на властите изисква правното
положение на висшите държавни органи да
бъде предварително и категорично определено, без да може характерът на предоставените
правомощия да е в състояние впоследствие
да повлияе на тяхното правно положение в
системата на държавното управление.
7. Според народните представители създа ва не т о на вр емен нат а ком иси я о т 15
февруари 2012 г. противоречи и на чл. 103,
ал. 1 от Конституцията. Според този текст
президент ът и вицепрезидент ът не носят
отговорност за действията, извършени при
изпълнение на своите функции, с изключение на държавна изм яна и нару шение
на Конституцията. Текстът обхваща както
наказателната, имуществената, така и политическата им отговорност. При това те би
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следвало да се ползват от неговата закрила
и след прекратяването на мандата си. Както
Конституционният съд вече е имал възможност да се произнесе, след прекратяването на
мандата народните представители не могат
да бъдат привличани към наказателна или
друг вид отговорност (Решение № 1 от 1992 г.
по к.д. № 13 от 1992 г.). Същото не може да
не важи и за президента и вицепрезидента.
Следователно те могат да носят за своите
действия само политическа отговорност, и
то на определени основания пред Конституционния съд. При това, тъй като смисълът
на политическата отговорност се свеж да
до предсрочно прекратяване на мандат на
п рези ден та и вицеп рези ден та и би би ло
contradictio in adiecto тя да се осъществява,
след като мандатът му е изтекъл.
Член 103, ал. 1 от Конституцията също
говори в полза на твърдението, че Основният ни закон изк лючва парламентарния
контрол върху президента. При положение,
че Народното събрание не може да реализира политическата му отговорност, то не
би следвало да може да започва процедура по парламентарен контрол върху него.
Единственото, което Конституцията позволява на Народното събрание по отношение
политическата отговорност на президента,
е да повдигне обвинение пред Конституционния съд (чл. 103, ал. 2 от Конституцията).
Парламентарният контрол по смисъла на
чл. 62, ал. 1 от Конституцията задължително
предпоставя предоставено правомощие да се
търси и реализира политическа отговорност.
Разкъсването между двете, което се долавя в
развилите се в Народното събрание дискусии,
както в избраната на 15 февруари временна
парламентарна комисия не е в синхрон с
правната логика, тъй като води до извода,
че съществуват правомощия, чието упражняване няма никакъв правен ефект.
От изложените мотиви следва, че Народното събрание е надхвърлило правомощията
си, като е избирало временна парламентарна
комисия, на която възлага задачи „да проучва и установява принципите, нормативните
основания, реда на действие и фактическите
обстоятелства, при които е осъществено
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване
на българско гражданство и освобождаване
и лишаване от него“, както и да „установява
мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които е подписан всеки от
актовете на помилване“ и да „прави съпоставка с практиката от предходни президентски
мандати в Република България“, доколкото
в тях се визират действия на президента на
Република България. То би могло да избира
временни парламентарни комисии в обсега
на своите правомощия и по-специално да се
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занимава с действията на изпълнителната
власт, на министър-председателя и министрите, които са станали инициатори на
съответните производства, които завършват
с издаването на укази на президента на Република България, приподписали са указите
и по този начин са го валидирали или пък е
трябвало да уредят правните последици от
тяхното издаване. Извън нейните правомощия
обаче остава възможността да упражнява
парламентарен контрол върху президента.
По изложените съображения на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията
Конституционният съд
Р Е Ш И:
І. По правомощието по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията
1. Помилването по чл. 98, т. 11 от Конс т и т у ц и я та е а к т на п р е зи ден т а , ч и и т о
правни последици водят до освобождаване
от изтърпяване на наложено наказание. Те
са единствената цел на помилването. То се
прилага по отношение на лица, на които
са наложени от съда наказания с влезли в
сила присъди за извършени престъпления.
Помилването се състои в опрощаване изцяло
или отчасти на наложеното наказание или
в неговата замяна с по-леко.
Най-ранният момент, в който може да се
постанови помилван, е влизането на присъдата в сила. То може да се извърши и докато
т рае изпълнението на наказанието, но е
неприложимо след пълното му изтърпяване.
Помилването по нашата Конституция не
е обвързано с предвидени от закон конкретни основания и може да бъде упражнено
от президента във всеки случай, когато той
прецени да прояви милост към осъденото
лице. Няма пречка законодателно да се определят процедурите, чрез които се реализират правните последици на помилването.
Конституцията не предвижда със закон да
се определят или ограничават основанията,
самостоятелността на преценката и мотивите за осъществяване на правомощието
по чл. 98, т. 11 от Конституцията, както и
да бъдат ограничавани по вид наказанията
по Наказателния кодекс, които подлежат
на помилване, а също така и лицата, които
могат да бъдат помилвани.
Указът за помилване влиза в сила в момента на неговото подписване. Помилването
се основава на изконните човешки ценности, което изключва възможността веднъж
предоставена, държавната милост да бъде
оттегляна.
В указа за помилване президентът не е
длъжен да посочи основанията за своето
решение.
Президентът може да възложи на вицепрезидента правомощието да помилва, като в
този случай то се упражнява по същия начин,
в обем и форма, както се упражнява от самия
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държавен глава. Той запазва възможността
да упражнява правомощията по чл. 98, т. 7,
9, 10 и 11 от Конституцията и след като ги
е възложил с указ на вицепрезидента.
2. Помилването не засяга изпълнителната
власт. Изпълнението на наложените наказания се осигурява от специализирани органи
към нея. Указът за помилване е правен акт
на държавния глава, основан единствено на
личната му преценка, и не подлежи на приподписване от министъра на правосъдието
или съответен министър, независимо от това,
че изпълнението се възлага на тях.
От волята на законодателя зависи дали
указите за помилване да се обнародват в
„Държавен вестник“.
3. Указите за помилване на осъдени лица
се възлагат за изпълнение на компетентните
държавни органи в зависимост от вида и
характера на наложеното наказание. Те се
възлагат за изпълнение на министъра на
правосъдието. Когато указът засяга финансовата и бюджетната сфера, той се възлага
за изпълнение на министъра на финансите.
4. С указите за помилване се упражняват
конституционни правомощия на президента
или вицепрезидента. Те подлежат на контрол
единствено за конституционосъобразност по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Всеки
от субектите по чл. 150, ал. 1 от Основния
закон може да поиска тази проверка, като
оспори съответствието на указа за помилване
с Конституцията.
5. Конституцията не предвижда указите
за помилване и техните мотиви да бъдат
оповестявани.
6. Не е необходимо издаване на нов указ
по чл. 104 от Конституцията, когато едни и
същи лица са избрани и упражняват функциите на президент и вицепрезидент втори
последователен мандат, щом в рамките на
първия мандат вече има указ на президента, с който правомощията по чл. 98, т. 7, 9,
10 и 11 от Конституцията са възложени за
изпълнение на вицепрезидента.
ІІ. По правомощието по чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията
Обявява за противоконституционно приетото от 41-вото Народно събрание на 15
февруари 2012 г. Решение за избиране на
Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и
обстоятелствата при помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.
(ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
Съдиите Владислав Славов, Благовест
Пунев и Румен Ненков са подписали решението с особено мнение по раздел І, т. 1,
абзац 5, т. 5 и 6 и раздел ІІ от диспозитива.
Председател:
Евгени Танчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по констит у ционно дело № 3 от 2012 г.
на конс титуционните съдии Владислав Сла
вов, Благовест Пунев и Румен Ненков по
раздел І, т. 1, абзац 5, т. 5 и 6 и раздел ІІ от
диспозитива на решението
1. Относно мотивирането на указите за
помилване (т. 1, абзац 5 и т. 5 на раздел І):
В демократичните правови държави, сред
които според Конституцията от 1991 г. е и
Република България, управляващите дължат
на управляваните обяснение за взетите от
тях решения. Вярно е, че както действащият,
така и всички предходни президенти и вицепрезиденти не могат да бъдат укорявани, че
досега указите за помилване не са съдържали
мотиви. Причината за това положение е, че
те не са били обвързани с правно задължение
да го сторят. Категорично отхвърляме обаче
тезата на мнозинството конституционни съдии,
че такова задължение не би могло да бъде
въведено със закон. Тя е погрешна не само в
съдържателен план (вж. съображенията подолу), но и с оглед на неоправдания активист
ки подход при обсъждане на тълкувателния
проблем, който, в нарушение на установения
от Конституцията баланс между отделните
власти, на практика превръща Конституционния съд в позитивен законодател, предписващ
на носителя на законодателната власт какво
може и какво не може да прави.
По принцип сме съгласни, че материалноправните основания за помилване трябва
да се търсят единствено в духа на Конституцията, в прокламираните от нея принципи
и ценности, като справедливост, хуманност,
милосърдие и пр. Преценката на държавния
глава дали такива основания са налице, или не,
наистина не може да бъде ограничавана чрез
закон. Тази преценка обаче не може да бъде
волунтаристична, щом като президентските
актове, включително и указите за помилване,
подлежат на контрол за конституционност по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията – обстоятелство, което аргументира необходимостта от
оповестяване на съображенията на държавния
глава, когато проявява своята „висша милост“.
Можем само да си представим в какво затруднение би се оказал Конституционният съд
при проверка за конституционосъобразност
на оспорен указ за помилване, след като мотивите за постановяването му не са изрично
оповестени, т.е. забулени в тайнственост,
подлежат единствено на разгадаване.
Според нас въпросът за мотивиране на
указите за помилване е с процедурен характер и не е свързан с материалноправните
основания за вземане на съответното решение, поради което няма абсолютно никаква
конституционна пречка да бъде решен по
целесъобразност от законодателната власт.
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Впрочем към настоящия момент е очевиден
дисбалансът между задължението на съда да
мотивира осъждането и липсата на такова
задължение за президента, респ. вицепрезидента, при отмяната на най-съществената
последица от това осъждане – изтърпяването
на наложеното наказание.
2. Относно необходимостта от повторно
издаване на указ по чл. 104 от Конституцията,
когато едни и същи лица са избрани за президент и вицепрезидент за следващ мандат (т. 6
на раздел І):
В правовата държава управлението се
осъществява на основата на решенията на
легитимно формирани институции, взети в
рамките на Конституцията и законите. Персонализацията на властта е характерна само
за предмодерните и тоталитарните общества. Според нас тези принципни положения
трябва да се съобразяват при тълкуването на
конституционната компетентност на българските държавни органи, включително и на
държавния глава, чиято дейност в системата
на разделение на властите също не е неограничена и е възможен предмет на контрол за
конституционност. Дали един акт на президента е съобразен с Конституцията е въпрос,
който се преценява само с оглед на момента
на издаването му и в никакъв случай не
може и не трябва да зависи от последвало
обстоятелство, каквото е преизбирането на
персонално същата президентска двойка. Така
нареченият „континюитет“ на президентската
власт несъмнено има институционален, а не
персонален характер. Означава приемственост
между последователно избраните президенти
в смисъл, че не може да има период, през
който държавата да остане без държавен глава, а не че президентските правомощия не са
ограничени в конституционно определените
времеви рамки на отделните мандати. Това с
пълна сила е валидно и за хипотезата, когато
дадена президентска двойка е преизбрана.
Предвидената в чл. 95, ал. 1 от Конституцията
възможност визира само правото на преизбиране на президента и вицепрезидента, но
не и сливането на двата отделни мандата и
свързаното с тях упражняване на правомощия.
Новоизбраният президент може да възлага
на вицепрезидента правомощията по чл. 104
от Конституцията само на основата на легитимната си власт, която се простира в рамките
на петгодишния му мандат – с изтичането
на този срок президентските пълномощия се
прекратяват ex lege по аргумент от чл. 93, ал. 1
във връзка с чл. 97, ал. 1 от Конституцията
(в този смисъл вж. още мотивите на Решение
№ 1 от 7.03.2006 г. по к.д. № 8 от 2005 г. на
Конституционния съд). Без значение е дали
персонално същите президент и вицепрезидент
ще се кандидатират и бъдат преизбрани за
повторен мандат, тъй като при всяко положе-
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ние съгласно чл. 93, ал. 5 от Конституцията се
провежда избор за нов президент. Само новият
избор създава демократична легитимност на
избрания президент, макар и персонално той
да е предишният. Дори когато е преизбран,
президентът не може да ползва властта, с която
е разполагал по време на предходния си мандат.
Затова при всяко положение народният вот
изисква от всеки новоизбран президент, бил
той и персонално същият, да положи клетвата
по чл. 96 от Конституцията и встъпвайки в
правомощията си, да осъществи визираните
в Основния закон действия, насочени към
организиране на президентската институция,
включително и издаването на нов указ по
чл. 104 от Конституцията. Възприетото от
мнозинството съдии тълкуване е съобразено
със съществуващ конкретен проблем, който
според нас би могъл да бъде решен с други
правни средства, а не за сметка на отстъп
ление от буквата и демократичния дух на
Конституцията.
3. Относно възможността Народното събрание да създава временни комисии по въпроси,
които не са включени в парламентарния контрол
върху изпълнителната власт (раздел ІІ):
Поначало всички парламентарни комисии,
както постоянните, така и временните, се
създават, за да обслужват упражняването на
конституционните правомощия на Народното събрание. Няма никаква конституционна
опора да се приеме, че тяхното единствено
предназначение е да подпомагат упражняването на контрола върху изпълнителната власт.
Това личи съвсем ясно от разграничението
на функциите по отношение на постоянните
комисии, направено изрично в чл. 79, ал. 2 от
Конституцията. Същото с още по-пълна сила
се отнася и до временните комисии, избирани
за извършване на конкретни проучвания и
анкети, стига да са създадени за установяване на факти и обстоятелства, които могат да
послужат за основа на вземането на решения
в рамките на установената от Конституцията
компетентност на законодателния орган. Вярно
е, че непосредственият парламентарен контрол
върху дейността на президентската институция
е недопустим, но в условията на демокрация
и разделение на властите не би трябвало да
има държавен орган, който да се третира като
неприкосновена „свещена крава“. Например
няма никакво конституционно основание да
бъде забранено на Народното събрание да
създаде временна комисия, която да проучи
и анкетира фактите, пораждащи съмнения, че
президентът или вицепрезидентът са нарушили
Конституцията с оглед вземане на решение за
сезиране на Конституционния съд с обвинение
по чл. 103, ал. 2 от Конституцията или с искане
за установяване на противоконституционност
на конкретен президентски акт.
С оспореното решение от 15.02.2012 г. при
спазване на чл. 79, ал. 3 от Конституцията е
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създадена временна комисия с проучвателен
мандат, свързан с изследване на практиката
по упражняване на определена категория
конституционни правомощия от предходните
президент и вицепрезидент. Пред комисията
е поставена задача да установи фактически
и правни положения по повод дейността на
лица с властово положение в миналото, поради което поначало дейността є не би могла
да послужи като средство за парламентарен
контрол. При всяко положение обаче проучването на определена практика по вземането
на решения от държавните институции не
би било израз на парламентарен контрол,
дори и да ставаше въпрос за практиката на
действащите президент и вицепрезидент. В
случая създаването на временната комисия
на Народното събрание по никакъв начин не
влияе върху свободната, суверенната, независимата преценка на държавния глава при
вземане на съответните решения в пределите
на неговата компетентност. Такова нещо не
произтича от предмета на проучването, обявен с мотивите на взетото решение. Целта на
комисията е събиране на информация относно
развитието на определени отношения, които
несъмнено подлежат на законово регулиране
в изпълнение на основното правомощие на
парламента по чл. 84, т. 1 от Конституцията.
Ситуацията би била абсолютно аналогична при създаване на временна комисия за
проучване на практиката по прилагането
на процесуалните закони от съда с оглед на
тяхното подобряване. Убедени сме, че тогава
никой не би поставил въпроса за накърняване
на принципите на разделение на властите и
независимостта на съдебната власт. В края
на краищата считаме, че в парламентарната
демокрация събирането, разпространението
и използването за нуждите на усъвършенстване на нормативната уредба на достоверна
информация относно начина на упражняване на властта от онези, които разполагат с
нея, е в интерес на обществото и не може
произволно да се определя като способ за
упражняване на институционален контрол.
В заключение намираме, че постановеното
решение в оспорената от нас част не постига
целите на тълкувателната дейност, тъй като
не решава проблеми, а напротив – създава
опасност от възникването на нови в бъдеще.
Това се дължи на съобразяването с моментната конюнктура, което неминуемо обуславя
нетрайност на дадените тълкувателни разрешения и рано или късно ще доведе до тяхното
преобсъждане на основата на еволютивна
интерпретация.
Конституционни съдии:
Владислав Славов
Благовест Пунев
Румен Ненков
3990
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
етикетирането и наименованията на текстил
ните продукти, приета с Постановление № 114
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“ и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат:
1. Директива 2008/121/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г.
относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) (обн., ОВ, L 19/29,
23.01.2009 г.), последно изменена с Директива
2011/73/ЕС от 29 юли 2011 г. за изменение
с цел тяхното привеждане в съответствие с
техническия прогрес на приложения I и V
към Директива 2008/121/ЕО на Европейския
„
48.

„
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парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (ОВ, L 198,
30.07.2011 г.);
2. Директива 96/73/ЕО на Европейския
парла мен т и на С ъве та о т 16 декем ври
1996 г. относно някои методи за количествен анализ на дву компонентни смеси от
текстилни влакна (ОВ, Специално издание
2007 г., глава 13, том 20, стр. 190), последно
изменена с Директива 2011/74/ЕС от 29 юли
2011 г. за изменение за целите на привеждане
в съответствие с техническия прогрес на
приложение II към Директива 96/73/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно някои методи за количествен анализ на
двукомпонентни смеси за текстилни влакна
(ОВ, L 198, 30.07.2011 г.);
3. Директива на Съвета от 26 февруари 1973 г.
относно сближаването на законодателствата
на държавите членки относно количествения
анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна (73/44/ЕИО) (ОВ, Специално
издание 2007 г., глава 13, том 1, стр. 232).“
§ 2. Параграф 4 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 3. В таблицата на приложение № 1 към
чл. 4, 14 и § 1, т. 2 „Наименование и описание
на текстилните влакна“ се създава ред 48:

Двукомпонентен полипропилен/полиамид Двукомпонентно влакно, съставено от 10 до
25 % от масата полиамидни влакна, втъкани
в полипропиленова матрица

“

§ 4. В таблицата на приложение № 4 към чл. 26, ал. 2 се създава ред 48:

48.

Двукомпонентен полипропилен/полиамид

1,00

“
§ 5. В раздел ІІ от приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка ІІІ се изменя така:
„ІІІ. Списък на специалните методи
Метод

Област на приложение
разтворим компонент

Реактив

неразтворим компонент

№ 1 Ацетат

Някои други влакна

Ацетон

№ 2 Някои протеинови влакна

Някои други влакна

Хипохлорит

№ 3 Вискоза, купро и някои типове Някои други влакна
модал

Мравчена киселина и цинков хлорид

№ 4 Полиамид или найлон

Някои други влакна

Мравчена киселина 80 % m/m

№ 5 Ацетат

Някои други влакна

Бензилов алкохол

№ 6 Триацетат или полилактид

Някои други влакна

Дихлорметан

№ 7 Някои целулозни влакна

Някои други влакна

Сярна киселина 75 % m/m

№ 8 Акрили, някои модакрилни или Някои други влакна
някои хлоровлакна

Диметилформамид

№ 9 Някои хлоровлакна

Някои други влакна

В ъ г л е р о д е н д и с у л ф и д /а ц е т о н ,
55,5/44,5 v/v

№ 10 Ацетат

Някои други влакна

Оцетна киселина, кристализирала
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Област на приложение
разтворим компонент

Реактив

неразтворим компонент

№ 11 Коприна

Някои други влакна

Сярна киселина 75 % m/m

№ 12 Юта

Някои животински влакна Метод със съдържание на азот

№ 13 Полипропилен

Някои други влакна

Ксилол

№ 14 Някои влакна

Някои други влакна

Метод с концентрирана сярна киселина

№ 15 Хлоровлакна, някои модакри- Някои други влакна
ли, някои еластани, ацетати,
триацетати

Циклохексанон

№ 16 Меламин (melamine)

Гореща мравчена киселина 90 % m/m

Някои други влакна

2. В Метод № 1, т. 1, буква „б“ думите „и
меламин (47)“ се заменят с „меламин (47) и
двукомпонентен полипропилен/полиамид (48)“.
3. В Метод № 2, т. 1, буква „б“ думите „и
меламин (47)“ се заменят с „меламин (47) и
двукомпонентен полипропилен/полиамид (48)“.
4. В Метод № 3:
а) в наименованието думата „памук“ се
заменя с „някои други влакна“;
б) в т. 1, буква „б“ след думата „памук (5)“
се добавя „полипропилен (36)“;
в) в т. 5 думите „Стойностостта на коефициента d за памук е 1,02, за меламин е
1,01, а за еластолефин е 1,00“ се заменят със
„Стойността на коефициента d е 1,00, освен
за памук, за който коефициентът d е 1,02, и
за меламин, за който коефициентът d е 1,01“.
5. В Метод № 5:
а) в наименованието думата „триацетат“
се заменя с „някои други влакна“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „триацетат (24),
еластолефин (46) и меламин (47)“ се заменят
с „триацетат (24), полипропилен (36), еластолефин (46), меламин (47) и двукомпонентен
полипропилен/полиамид (48)“.
6. В Метод № 6:
а) в наименованието след думата „триацетати“ се добавя „или полилактид“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „и меламин (47)“
се заменят с „меламин (47) и двукомпонентен
полипропилен/полиамид (48)“.
7. В Метод № 7:
а) в наименованието думата „полиестер“
се заменя с „някои други влакна“;
б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) полиестер (34), полипропилен (36), еластомултиестер (45) и еластолефин (46) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (48).“;
в) в т. 5 след числото „1,00“ се поставя
запетая и се добавя „освен за двукомпонентен
полипропилен/полиамид, за който коефициентът d е 1,01“.
8. В Метод № 8, т. 1, буква „б“ след думата
„полиестер (34)“ се поставя запетая и се добавя
„полипропилен (36)“, а думите „и меламин
(47)“ се заменят с „меламин (47) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (48)“.

“
9. В Метод № 9, т. 1, буква „б“ след думите
„животински косми (2 и 3)“ се поставя запетая
и се добавя „коприна (4)“, а думите „полиестер (34), стъкловлакно (43), еластомултиестер
(45) и меламин (47)“ се заменят с „полиестер
(34), полипропилен (36), стъкловлакно (43),
еластомултиестер (45), меламин (47) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (48)“.
10. В Метод № 10:
а) в наименованието думата „хлоровлакна“
се заменя с „други влакна“;
б) в т. 1, буква „б“ след думите „или не“ се
добавя „полипропилен (36)“; думите „и меламин (47)“ се заменят с „меламин (47) и двукомпонентен полипропилен/полиамид (48)“.
11. В Метод № 11:
а) в наименованието думите „и вълна или
влакна от животински косми“ се заменят с
„или полиамид и някои други влакна“;
б) в т. 1, буква „а“ след думата „коприна
(4)“ се добавя „или полиамид или найлон (30)“;
в) в т. 1, буква „б“ след думите „косми
(2 и 3)“ се добавя „полипропилен (36)“, а
думите „и меламин (47)“ се заменят с „меламин (47) и двукомпонентен полипропилен/
полиамид (48)“;
г) в т. 2 думите „Коприненото влакно се
разтваря“ се заменят с „Копринените, полиамидните или найлоновите влакна се разтварят“, а думите „Следва да се има предвид, че
някои груби коприни (като например тази от
индийската копринена буба) не се разтварят
напълно в 75 на сто m/m сярна киселина.“
се заличават;
д) в т. 4 се създава изречение единадесето:
„При двукомпонентни смеси от полиамид
с двукомпонентен полипропилен/полиамид
след филтриране на влакната през претегления филтриращ тигел и преди да се приложи
описаната процедура за измиване, остатъкът
в тигела се измива двукратно с по 50 ml от
реактива от 75 на сто сярна киселина.“;
е) точка 5 се изменя така:
„5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в общата информация. Стойността на
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коефициента d е 1,00, освен за вълна, за която
коефициентът d е 0,985, за двукомпонентен
полипропилен/полиамид, за който коефициентът d е 1,005, и за меламин, за който
коефициентът d е 1,01.“;
ж) в т. 6 след думите „вероятност 95 %“
се поставя запетая и се добавя „освен за двукомпонентните смеси от полиамид с двукомпонентен полипропилен/полиамид, за които
доверителните граници на резултатите са не
повече от ± 2“.
12. В Метод № 14:
а) в наименованието думите „Хлоровлакна
(хомополимери на винилхлорида)“ се заменят
с „Някои влакна“;
б) в т. 1, буква „а“ след думите „или не“
се добавя „полипропилен (36)“, а думите „и
меламин (47)“ се заменят с „меламин (47)
и двукомпонентен полипропилен/полиамид
(48)“;
в) в т. 2 навсякъде в текста след думата хлоровлакно се добавя „полипропилен“, а думите
„или меламин“ се заменят с „меламин или
двукомпонентен полипропилен/полиамид“;
г) в т. 5 думите „за вълна е 1,00, с изключение на меламина, за който коефициентът d
е 1,01“ се заменят с „е 1,00, с изключение на
меламина и двукомпонентен полипропилен/
полиамид, за които коефициентът d е 1,01“.
13. В Метод № 16:
а) наименованието се изменя така:
„Меламин и някои други влакна“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „и арамид“ се
заменят с „арамид (31) и полипропилен (36)“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
30 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 287
ОТ 11 АПРИЛ 2012 Г.

за приемане на План за управление на При
роден парк „Персина“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Плана за управление на Природен
парк „Персина“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и
представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и
храни със защитени географски означения
и традиционно специфичен характер, за
контрол за съответствие с продуктовата
спец ифи к а ц и я и водене на рег ис т ри на
производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.)
§ 1. В на и менова н ие т о на нар едбат а
думите „водене на регистри“ се заменят с
„поддържане на база данни“.
§ 2. В чл. 1, т. 3, букви „в“, „г“ и „д“
думите „водене на регистър“ се заменят с
„поддържане на база данни“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 4. Члeн 5 се изменя така:
„Чл. 5. При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя
на министъра на земеделието и храните.“
§ 5. В чл. 6, ал. 2 думите „по ал. 1“ се
заменят със „за вписване и изменение на
вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени
географски означения“.
§ 6. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението-спецификация се
прилагат:
1. списък на членовете на г ру пата от
производители;
2. данни за Единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
търговския регистър или копие от съдебното
решение за регистрация по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел на
групата от производители;
3. данни за Единния идентификационен
код от търговския регистър или копие от
съдебното решение за регистрация по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел на членовете на групата от производители, когато са търговци или сдружения;
4. удостоверения от съответната общинска служба „Земеделие“, че членовете на
групата, които са производители на земеделския продукт или храна, извършват дейности, свързани с добив или производство,
или преработка на продукта или храната
в посоченото географско място, а когато
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опаковката представлява съществена част от
спецификата на продукта – че опаковането се
осъществява в посоченото географско място;
5. правила, регламентиращи спазването
на продуктовите спецификации;
6. декларации от всеки член на групата,
че земеделският продукт или храна се произвеж да в посоченото географско място;
7. декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се
произвеж да в съответствие с подадената
спецификация;
8. декларации за обема на производство на
земеделския продукт или храна от всеки член
на групата от производители за предходните
три календарни години; при необходимост
компетентното звено в МЗХ може да изиска
допълнителни доказателства, че продуктът
е произвеждан за пазарни цели;
9. пълно описание на производствените
помещения и на помещенията за съхранение,
опаковане и обработка на суровините за производство на земеделския или хранителния
продукт и на крайния продукт;
10. п ъ л но оп ис а н ие н а т ех н и че ско т о
оборудване, необходимо за производство на
земеделския продукт или храна;
11. доказателства за връзката меж ду притежаваните характеристики на земеделския
или хранителния продукт и географската
област, вк лючваща природни и човешк и
фактори;
12. доказателства за добро име, качество,
известност или друга характеристика, която
се дължи на географския произход;
13. опис на всички подадени документи
с посочен брой на страниците.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 изречение първо се измен я
така: „Информация за подадено заявлениеспецификаци я се п ублик у ва на интернет
ст раницата на МЗХ и в един цен т ра лен
ежедневник в срок 14 дни от приключване
на проверката по чл. 11.“
2. А линея 2 се изменя така:
„(2) Пълният текст на подаденото заявление-спецификация съгласно чл. 8, ал. 1 се
публикува на интернет страницата на МЗХ.“
3. В ал. 3 думите „Приложение № 3 от
Регламент на Комисията (ЕО) № 1898/2006
от 14 декември 2006 г., съдържащ подробни
правила за прилагане на Регламент на Съвета
(ЕО) № 510/2006 за защита на географските
указания и наименования на произход на
земеделски продукти и храни“ се заменят
с „Приложение № 3“.
4. В ал. 6 думата „едномесечен“ се заменя
с „двумесечен“.
§ 8. В чл. 15, ал. 2 и 3 думите „7-дневен“
се заменят с „10-дневен“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

§ 9. В чл. 16, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. данни за Единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
търговския регистър или копие от съдебното
решение за регистрация по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
на групата от производители, съответно на
индивидуалния производител;“.
§ 10. В чл. 20, ал. 2 думите „7-дневен“ се
заменят с „10-дневен“.
§ 11. В чл. 22, ал. 2 думите „7-дневен“ се
заменят с „10-дневен“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Групата от производители подава в
Министерството на земеделието и храните
заявление за регистрация на храна с традиционно специфичен характер по образец
съгласно Приложение I на Регламент (ЕО)
№ 1216/2007 на Комисията от 18 октомври
2007 г. за приемане на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (обн., ОВ, серия L, бр. 275 от
19.10.2007 г.).“
2. А линея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилагат:
1. списък на членовете на г ру пата от
производители;
2. данни за Единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
търговския регистър или копие от съдебното
решение за регистрация по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел на
групата от производители;
3. данни за Единния идентификационен
код от търговския регистър или копие от
съдебното решение за регистрация по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел на членовете на групата от производители, когато са търговци или сдружения;
4. удостоверения от съответната общинска
служба „Земеделие“, че членовете на групата, които са производители на земеделския
проду кт или храна, извършват дейности,
свързани с добив или производство, или
преработка на продукта или храната в района на общината;
5. правила, регламентиращи спазването
на продуктовите спецификации;
6. декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се
произвеж да в съответствие с подадената
спецификация;
7. декларации за обема на производство на
земеделския продукт или храна от всеки член
на групата от производители за предходните
три календарни години; при необходимост
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компетентното звено в МЗХ може да изиска
допълнителни доказателства, че продуктът е
произвеждан за пазарни цели;
8. пълно описание на производствените
помещения и на помещенията за съхранение,
опаковане и обработка на суровините за производство на земеделския или хранителния
продукт и на крайния продукт;
9. пълно описание на техническото оборудване, необходимо за производст во на
земеделския продукт или храна;
10. доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав
на храните и/или традиционния начин на
производство или преработка;
11. опис на всички подадени документи с
посочен брой на страниците.“
§ 13. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Компетентното звено в МЗХ
проверява пълнотата на подадените документи съгласно чл. 23. Когато се установят
непълноти, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя едномесечен срок за
отстраняването им. Срокът започва да тече
от датата на получаване на уведомлението.
(2) Когато в предоставения срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата
се прекратява.
(3) Процедурата по вписване се прекратява
и по молба на заявителя.
(4) Процедурата по вписване се прекратява
със заповед на министъра на земеделието и
храните.“
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Компетентното звено в МЗХ
извършва документална проверка и проверка
на място дали са изпълнени условията за вписване в Европейския регистър на земеделските
продукти и храни с традиционно специфичен
характер съгласно регламенти 509/2006 и
1216/2007 и изготвя доклад до комисията по
чл. 2. При необходимост в проверките могат
да участват и други длъжностни лица.
(2) Министърът на земеделието и храните
със заповед определя лицата, които извършват проверка на място на производството и/
или преработката на земеделския продукт
или храна.
(3) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките.“
§ 15. Създават се чл. 24а, 24б, 24в и 24г:
„Чл. 24а. (1) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХ и в един централен
ежедневник в срок 14 дни от приключване на
проверката по чл. 24. Информацията включва
наименованието на заявителя, наименова-
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нието на земеделския продукт или храна и
указание за право на възражение и срока за
упражняването му.
(2) Пълният текст на подадено заявление-спецификация съгласно чл. 23, ал. 1 се
публикува на интернет страницата на МЗХ.
(3) Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес,
може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати до Министерството на земеделието и храните възражение
по образец съгласно приложение № 4.
(4) Компетентното звено в МЗХ извършва
проверка на допустимостта на постъпилите
възражения въз основа на чл. 9, ал. 3 от Регламент на Съвета (ЕО) № 509/2006 относно
земеделските продукти и храни с традиционно
специфичен характер.
(5) Когато постъпилите възражения са
допустими, компетентното звено в МЗХ писмено съобщава на заявителя и му изпраща
копия от тях и указания за провеждане на
преговори с възразилите лица за постигане
на споразумение. Преговорите се провеждат
с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо
възражение.
(6) В двумесечен срок от получаване на
копията на възраженията заявителят изпраща
писмено становище по тях до компетентното
звено в МЗХ, като прилага постигнатото споразумение и ново заявление-спецификация,
когато това се налага. Когато не е постигнато
споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините за това.
(7) Възраженията, по които страните са
постигнали съгласие, се считат за оттеглени
от възразилата страна. По възраженията, по
които страните не са постигнали съгласие,
се произнася комисията по реда на чл. 24б.
Чл. 24б. (1) Компетентното звено в МЗХ
изготвя доклад за постъпилите възражения
и постигнатото споразу мение, съответно
липсата на такова, до комисията по чл. 2.
(2) Комисията по чл. 2 разглежда заявлението заедно с приложените към него документи
и докладите на компетентното звено в МЗХ
по чл. 24, ал. 1 и чл. 24б, ал. 1 и предлага на
министъра на земеделието и храните решение
за одобрение или за мотивиран отказ.
(3) Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 24а,
ал. 5, комисията се произнася по тях, като
мотивира тяхното приемане или отхвърляне.
При необходимост комисията може да поиска
писмено становище от възразилите лица или
да ги изслуша на свое заседание.
Чл. 24в. (1) Когато по реда на чл. 24 или
чл. 24б се установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя
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се п редос та вя въ змож нос т да п редс та ви
допълнителни доказателства и му се дават
указания за това.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е док а зат елс т ва с е
представят в МЗХ в срок до два месеца от
уведомяването на заявителя. Срокът може да
бъде удължен от директора на компетентното звено в МЗХ въз основа на мотивирано
искане от заявителя.
(3) Когато заявителят не представи допълнителни доказателства в срока по ал. 2,
процедурата по вписване се прекратява по
реда на чл. 23а, ал. 4.
Чл. 24г. (1) Въз основа на решението на
комиси ята минист ърът на земеделието и
храните с мотивирана заповед одобрява изпращането на заявлението до Европейската
комисия или прави мотивиран отказ.
(2) Заповедта за одобряване или отказ
заедно с мотивите се съобщава в 10-дневен
срок на заявителя и всички заинтересовани
лица, вкл. тези по чл. 24а, ал. 3.
(3) Заповедта за одобряване и одобреното
заявление-спецификация се публикуват на
интернет страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
(4) Одобреното по реда на ал. 1 заявление
се изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на земеделските
продукти и храни с традиционно специфичен
характер, след като заповедта за одобрение
влезе в сила и е одобрено контролиращото
лице по реда на глава шеста.“
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групата от производители подава в
Министерството на земеделието и храните
заявление за изменение на спецификация по
образец съгласно Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18
октомври 2007 г. за приемане на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
търговския регистър или копие от съдебното
решение за регистрация по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел на
групата от производители;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. данни за Единния идентификационен
код от търговския регистър или копие от съдебното решение за регистрация по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел на членовете на групата от производители,
когато са търговци или сдружения;“.
§ 17. В чл. 26 думите „чл. 11 – 15“ се заменят с „чл. 24 – 24г“.
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§ 18. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Възражението се подава по образец
съгласно Приложение III на Регламент (ЕО)
№ 1216/2007 на Комисията от 18 октомври
2007 г. за приемане на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен
характер.“
§ 19. В чл. 29 думите „чл. 11 – 14, с изключение на чл. 12“ се заменят с „чл. 24 – 24в,
с изключение на чл. 24а“.
§ 20. В чл. 29, ал. 2 думите „7-дневен“ се
заменят с „10-дневен“.
§ 21. В чл. 30, ал. 1 думите „7-дневен“ се
заменят с „30-дневен“.
§ 22. Член 31 се отменя.
§ 23. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) База данни на контролиращите лица
за всеки регистриран продукт се публикува
на интернет страницата на МЗХ.“
§ 24. В чл. 40, ал. 2, изречение първо
след думата „място“ се добавят думите „при
производителите“.
§ 25. На и менова н ие т о на гла ва осма
„РЕГИСТРИ“ се заменя с наименованието
„БАЗИ ДАННИ“.
§ 26. В наименованието на раздел I към
глава осма думата „Регистър“ се заменя с
думите „База данни“.
§ 27. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „води регистър“ се заменят с „поддържа база данни“.
2. В ал. 2 думата „регистърът“ се заменя
с думите „базата данни“.
§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производителите на земеделски прод у кти и х рани със защитени геог рафск и
означения, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се
вписват служебно в базата данни.“
2. В ал. 4, т. 1 думите „търговска или
съдебна регистрация“ се заменят с „Единен
идентификационен код“.
3. В ал. 5 след думите „ал. 3“ се добавят думите „и документите по чл. 8, ал. 2,
т. 4 – 10 и т. 13“.
4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Заявлението се разглежда по реда на
чл. 11.
(7) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията по
чл. 2, която разглежда заявлението и доклада
и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(8) Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на
земеделието и храните.“
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§ 29. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) думата „регистъра“ се заменя с думите
„базата данни“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер и датата на заповед на министъра
на земеделието и храните“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. седалището, адресът на управление и
Единният идентификационен код от търговския регистър на заявителя;“
г) създава се нова т. 6:
„6. серия, номер и дата на Официалния
вестник на Европейския съюз, в който е
публикуван регламентът за вписване на защитеното географско означение;“
д) досегашната т. 6 става т. 7.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията от базата данни се
публикува на интернет страницата на МЗХ“.
§ 30. В чл. 44, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „Регистърът се
води“ се заменят с „Базата данни се поддържа“.
2. В т. 2 думата „регистъра“ се заменя с
думите „базата данни“.
§ 31. В наименованието на раздел II към
глава осма думата „Регистър“ се заменя с
думите „База данни“.
§ 32. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „води регистър“ се заменят с „поддържа база данни“.
2. В ал. 2 думата „регистърът“ се заменя
с думите „базата данни“.
§ 33. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Производителите на земеделски
продукт или храна с традиционно специфичен
характер, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се
вписват служебно в регистъра.
(2) Производител на земеделски продукт
или храна с традиционно специфичен характер,
който не членува в група производители по
ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление
за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(3) Заявлението съдържа:
1. данни за правния статус на лицето – Единен идентификационен код, наименование
(фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на
производствена дейност;
2. земеделския продукт или храна с традиционно специфичен характер;
3. серия, номер и дата на Официалния
вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на храната
с традиционно специфичен характер.
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(4) Заявлението се придружава от копие
на договора за контрол на съответствие и
протокола от първоначалната проверка съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 23,
ал. 2, т. 4 – 9 и т. 11.
(5) Заявлението се разглежда по реда на
чл. 24.
(6) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията по
чл. 2, която разглежда заявлението и доклада
и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(7) Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на
земеделието и храните.
(8) Производител на земеделски продукти
и храни с традиционно специфичен характер
има право да произвежда продукта или храната, след като е вписан по реда на този член.“
§ 34. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) думата „регистъра“ се заменя с думите
„базата данни“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер и дата на заповед на министъра
на земеделието и храните;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. седалището, адресът на управление и
Единният идентификационен код от търговския регистър на заявителя;“
г) създава се нова т. 6:
„6. серия, номер и дата на Официалния
вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на храната
с традиционно специфичен характер;“
д) досегашната т. 6 става т. 7.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията от базата данни се
публикува на интернет страницата на МЗХ.“
§ 35. В чл. 49, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „Регистърът се
води“ се заменят с „Базата данни се поддържа“.
2. В т. 2 думата „регистъра“ се заменя с
думите „базата данни“.
§ 36. В наименованието на раздел III към
глава осма думата „Регистър“ се заменя с
думите „База данни“.
§ 37. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „регистър“ се заменя с
думите „база данни“.
2. В ал. 2 думата „Регистърът“ се заменя
с „Базата данни“ и думата „води“ се заменя
с „поддържа“.
3. В ал. 3 думите „регистърът се създава и
води“ се заменят с „базата данни се създава
и поддържа“.
§ 38. В чл. 52 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1:
а) думата „регистъра“ се заменя с думите
„базата данни“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. седалището, адресът на управление и
Единният идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице;“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията от базата данни се
публикува на интернет страницата на МЗХ.“
§ 39. В чл. 53, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „Регистърът се
води“ се заменят с „Базата данни се поддържа“.
2. В т. 2 думата „регистъра“ се заменя с
думите „базата данни“.
§ 40. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 думите „чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 23,
ал. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 8, ал. 2, т. 12 и
чл. 23, ал. 2, т. 10“.
2. В § 5 се създава т. 4:
„4. Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година за приемане
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно
селскостопански и хранителни продукти с
традиционно специфичен характер.“
§ 41. Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1
се отменя.
§ 42. Създава се приложение № 3:
„Приложение № 3
към чл. 12, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРА ЖЕНИЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Лице за контакт: титла (г-н, г-жа): Име:
Група/организация/физическо лице:
Адрес:
Телефон +
e-mail адрес:
3. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗРА ЖЕНИЕТО:
–  Неспазване на условията, установени в
член 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006
–  Регистрация на наименованието в противоречие на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 510/2006 (сорт растения или порода животни)
–  Регистрация на наименованието в противоречие на член 3, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 510/2006 (наименованието е изцяло или
от части омоним)
–  Регистрация на наименованието в противоречие на член 3, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 510/2006 (съществуваща търговска марка)
–  Регистрация, засягаща наименования,
т ърговски марки или продукти, посочени в
член 7, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО)
№ 510/2006
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–  Предлаганото за регистрация наименование е родово; необходимо е да се предоставят
данни съгласно член 7, параграф 3, буква г) от
Регламент (ЕО) № 510/2006.
4. ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ВЪЗРА ЖЕНИЕТО
Посочете причините и основанието за възражението. Също така обяснете в какво се състои
легитимният интерес на подаващия възражение.
Тази декларация трябва да бъде подписана и датирана.“

§ 43. Създава се приложение № 4:
„Приложение № 4
към чл. 24а, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРА ЖЕНИЕ
1. Наименование на продукта
2. Информация за контакт
Лице за контакт: | Обръщение (г-н, г-жа
и др.): | Име: |
Група/организация/лице:
Адрес:
Телефон: +
Електронен адрес:
3. Причини за възражението:
–  Несъответствие с условията, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006
–  Несъответствие с условията, установени в член 4 от Регламент (ЕО) № 509/2006
–  Несъответствие с условията, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 509/2006
–  В случай на заявления съгласно член
13, параграф 2 наименованието се използва
по законен, общопризнат и икономически
значим начин за сходни селскостопански или
хранителни продукти.
4. Подробности за възражението
Представете изложение, което съдържа
причините и обосновката на възражението.
Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на възразяващия. Изложението
на възражението трябва да е подписано и с
поставена дата.“
§ 44. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „министърът на земеделието и
продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно
с „министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“.
2. Думите „Министерство на земеделието
и продоволствието“ и „Министерството на
земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Министерство на земеделието и храните“ и
„Министерството на земеделието и храните“.
3. Абревиатурата „МЗП“ се заменя с „МЗХ“.
За министър:
Цветан Димитров
3973
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 6
от 5 април 2012 г.

за компетентност на морските лица в Репуб
лика България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
минималните изисквания и националните
стандарти:
1. за компетентност на морските лица,
свързани с видовете правоспособности и
длъжностите, които могат да се заемат с тези
правоспособности, за придобиване на право
способност, поддържане на квалификацията,
специалната и допълнителната подготовка,
условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа,
опазването на морската и речната среда и
имущество на море и река;
2. към учебните заведения и центровете за
професионална квалификация, извършващи
подготовка и обучение по морски и речни
специалности, за достигане на нормите за
подготовка и компетентност на морските
лица, по отношение на учебните програми,
наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес,
материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите
и учебната практика;
3. към корабопритежателите.
(2) С наредбата се определя редът за:
1. комплектуване на кораба с екипаж;
2. носене на вахтената служба на кораба
от морските правоспособни лица;
3. признаване на правото на граждани на
държави – членки на Европейския съюз, да
заемат длъжност на кораб, плаващ под българско знаме, получено в тези страни;
4. признаване правото на граждани на
трети страни да заемат длъжност на кораб,
плаващ под българско знаме, които:
а) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от държава – членка на
Европейския съюз, или
б) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от трета страна, призната
от Европейския съюз, или
в) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от друга страна по Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г., както е изменена (Конвенция STCW), която е различна от посочените
по-горе страни.
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(3) Контролът за спазване изискванията по
тази наредба се осъществява от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“).
(4) В дейността си по прилагане на наредбата ИА „МА“ поддържа и прилага система
за управление на качеството.
(5) Наредбата не се прилага за екипажите
на военни и гранично-полицейски кораби.
Чл. 2. (1) Морски лица са лицата, които
имат необходимата подготовка и притежават
свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за допълнителна и/или за специална
подготовка, придобити по реда на тази наредба,
и заемат длъжности на кораб или на брега.
(2) Компетентност на морските лица е
способността им да изпълняват задълженията си на борда на кораба в съответствие с
нормативните изисквания и при наличие на
необходимите знания, умения и опит, а за
длъжностите, за които това се изисква – и
наличие на правоспособност, съответстваща
на функциите им и на нивото на отговорност.
(3) Морски правоспособни лица за речно
или морско корабоплаване са лицата, които
притежават свидетелство за правоспособност,
придобито или признато при условията и по
реда на тази наредба.
Чл. 3. (1) Всички морски лица се обучават
и освидетелстват, както е посочено в тази
наредба и:
1. за морско корабоплаване – в съответствие с изискванията на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците
от 1978 г. (Конвенция STCW) и Директива
2008/106/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималната степен на обучение на морските лица
от 19 ноември 2008 г. относно минималното
ниво на обучение на морските лица (ОВ L
323, 03/12/2008), както са изменени;
2. за речното корабоплаване – в съответствие
с препоръките за подготовка на водачите на
кораби и снабдяването им със свидетелства за
правоспособност за международното корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт
към Икономическата комисия за Европа на
Организацията на обединените нации (ООН),
Дунавската комисия и директиви 96/50/ЕО на
Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално
удостоверение за капитан на плавателен съд за
превоз на стоки и пътници по вътрешни водни
пътища в Общността (ОВ L 235, 17/09/1996) и
91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г.
относно взаимното признаване на национални
свидетелства за капитани на речни кораби за
превоз на стоки и пътници по вътрешни водни
пътища (ОВ L 373, 31/12/1991).
(2) Националните стандарти за компетентност на морските лица се определят със
заповед на изпълнителния директор на ИА
„МА“ и се публикуват на интернет страницата
на ИА „МА“.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ И
ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ
Раздел I
Изисквания за придобиване на правоспо
собност
Чл. 4. (1) За придобиване на правоспособност могат да кандидатстват лица:
1. навършили 18 години или възраст, определена в изискването за придобиване на
съответната правоспособност;
2. здравословно годни за работа на кораб;
3. с одобрено образование или завършили
одобрен курс;
4. притежаващи плавателен стаж, когато
се изисква такъв.
(2) Морските лица, които ще работят на
морски кораби или кораби за спорт и развлечение, използвани с търговска цел на
море, преминават допълнителна подготовка в
зависимост от заеманата длъжност съгласно
приложение № 1.
(3) Морските лица, които ще работят на
определен тип морск и кораби, като пътнически кораби, ро-ро пътнически кораби,
нефтени танкери, химикаловози, газовози,
кораби с дедуейт над 150 000 тона и други
кораби със специфични маневрени качества, освен подготовката по ал. 2 преминават
и специална подготовка в зависимост от
заеманата длъжност и типа кораб съгласно
приложение № 1.
(4) Морските лица, които ще работят на
речни кораби, в зависимост от заеманата
длъжност и типа кораб преминават специална и допълнителна подготовка съгласно
приложение № 2.
Чл. 5. Длъжностите на кораби, плаващи по
вътрешните води на Република България, се
заемат от лица, притежаващи правоспособност за морско или за речно корабоплаване.
Чл. 6. Морските лица придобиват правоспособност при наличие на:
1. диплома за завършено одобрено образование;
2. свидетелство за предходна правоспособност, издадено от ИА „МА“, или:
а) потвърждение на свидетелство за пред
ходна правоспособност, издадено от страна – членка на Европейския съюз, когато
се изисква такова, или
б) потвърждение на свидетелство за пред
ходна правоспособност, издадено от трета
страна, с която Република България има
споразумение по Правило I/10 от Конвенция
STCW, или
в) потвърждение на свидетелство за пред
ходна правоспособност, издадено от трета
страна, с която Република България има
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споразумение, съгласно Препоръките на Дунавската комисия;
3. документ, удостоверяващ наличието на
плавателен стаж;
4. удостоверение за успешно завършен
подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“,
когато се изисква това;
5. медицинско свидетелство за здравословна годност съгласно глава втора, раздел III;
6. премината учебна плавателна практика
и/или учебен плавателен стаж, документирани
в дневник за практическа подготовка, когато
се изисква такъв;
7. одобрен протокол за успешно положен
изпит, когато се изисква такъв.
Чл. 7. Изпитите за придобиване на правоспособност, отмяна на ограничение или
за потвърж даване на правоспособност се
провеждат по ред, определен в глава шеста,
раздел ІІІ.
Раздел II
Плавателен стаж
Чл. 8. (1) Плавателен ста ж на морско
лице е действителното време, прослужено на
търговски кораб по време на експлоатацията
му, свързано с изпълнение на функциите,
определени за съответната длъжност.
(2) За плавателен стаж се признава и времето, прослужено на кораб при:
1. провеждане на учебна плавателна практика и плаване като стажант на кораб в експлоатация под ръководството на инструктор,
капитана, назначен от него офицер, главния механик или друго квалифицирано лице – само
за придобиване на първоначална правоспособност или за отменяне на ограничение за
заемане на определена длъжност;
2. зимуване – до 3 месеца само за потвърждаване на правоспособността;
3. ремонт и докуване – до 3 месеца;
4. изпълнение на задължения като: пилот,
капитан на влекач, служител от специализираната администрация на ИА „МА“ или на
призната класификационна организация, изпълняващ задължения по освидетелстване на
кораби, преподавател на одобрен навигационен
тренажор или на одобрен тренажор – машинно
отделение, одобрен тренажор – GMDSS, оператор на система за управление на корабния
трафик или суперинтендант на корабоплавателна компания – само за потвърждаване
на правоспособността, което се отразява в
моряшкия картон на лицето;
5. на учебен ветроходен кораб, по-голям
от 250 БТ.
(3) Плавателният стаж се отчита по дан
ните, вписани в моряшкия картон на лицето
при постъпване на длъжност на кораб чрез
запис в моряшкия паспорт и/или записа на
капитана на кораба в моряшката книжка за
работа на море (приложение № 3) или служеб-
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ната книжка за работа на река (приложение
№ 4), удостоверяващи периода на работа и
заеманата длъжност.
Чл. 9. (1) Плавателният стаж за работа на
море се изчислява в дни, месеци и години
според:
1. вида и тонажа на кораба;
2. района на плаване;
3. пропулсивната мощност на корабната
силова уредба (КСУ);
4. изпълняваната длъжност на кораба.
(2) Един месец плавателен стаж е равен
на календарен месец или на 30 дни, когато е
съставен от сумиране на периоди, по-малки
от един календарен месец.
(3) Плавателният стаж се удостоверява
с моряшка/служебна книжка или с удостоверение за плавателен стаж (приложение
№ 5), издадено от съответната териториална
дирекция „Морска администрация“ (Д „МА“),
където лицето се води на отчет.
Чл. 10. (1) За снабдяването на водачите на
кораби със свидетелства за правоспособност за
корабоплаване по вътрешните водни пътища
плавателният стаж се отчита освен по чл. 9
и по брой преминавания през обособените
участъци на р. Дунав.
(2) За преминаване през обособен участък
на р. Дунав се зачита плаването, обхващащо най-малко районите за задължително
преминаване съгласно приложение № 6, при
заемане на длъжност в палубна команда и
изпълнение на функциите, определени за
съответната длъжност, което се удостоверява
със служебната книжка.
(3) За брой преминавания през обособените
участъци на р. Дунав се признават преминаванията в рамките на последните 10 години,
от които най-малко 3 преминавания във всяка
посока, в рамките на последните 3 години.
(4) За една година плавателен стаж на
водачите на кораби в речното корабоплаване се признава времето, през което лицето
има реализирани 180 ефективни плавателни
дни. За период от 365 последователни дни
за плавателен стаж се признават най-много
180 плавателни дни.
Чл. 11. (1) Времето на учебната плавателна
практика и плаването като стажант се признават
за придобиване на първоначална правоспособност, когато са проведени през последните
5 години, предхождащи придобиването є.
(2) Изпълнението на задачите от програмата
за практическа подготовка на борда на кораба
по време на учебната плавателна практика и
плаването като стажант се отразяват в дневник
за практическа подготовка.
(3) Формата на дневника и програмите за
провеждането на практическата подготовка
се утвърждават от изпълнителния директор
на ИА „МА“ или упълномощено от него лице.
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(4) Дневникът се регистрира в съответната
териториална Д „МА“, където лицето се води
на отчет, преди началото на учебната плавателна практика или учебен стаж.
(5) Изпълнението на всяка една от задачите
за практическа подготовка, отразени в дневника, се потвърждава от лицето, под чието
ръководство е проведена учебната плавателна
практика или плаването като стажант.
(6) Учебната плавателна практика и плаването като стажант се считат за успешно
проведени, когато след приключването им
дневникът за практическа подготовка е оценен
положително от комисия на съответната териториална Д „МА“. Оценката е положителна,
когато практическата подготовка е проведена
по одобрената програма, с необходимата продължителност и кандидатът демонстрира съответстващи на стандартите знания и умения.
Раздел III
Здравословна годност
Чл. 12. (1) Всеки член на екипажа на
търговски кораб и кораб за спорт, туризъм
и развлечение, използвани с търговска цел и
плаващи под българско знаме, или кандидат
за свидетелство за правоспособност трябва да
отговаря на нормите за здравословна годност
за заемане на съответната длъжност.
(2) Здравословната годност на морските
лица се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено по образец съгласно приложение № 7, в съответствие с изискванията за
медицинско и психо-физиологическо освидетелстване на кандидатите за работа на кораб.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
упълномощено от него лице определя медицинските заведения, които могат да издават
свидетелства по ал. 2.
(4) Здравословната годност на морските
лица, заемащи длъжност на кораб, плаващ по
вътрешните водни пътища, се удостоверява със
запис в служебната книжка от поделението
на ИА „МА“, издало книжката, въз основа
на медицинско свидетелство и издадено от
медицинското заведение по ал. 3 за срок на
годност, съответстваща на годността на притежаваното свидетелство за правоспособност.
(5) Освидетелстването и издаването на
медицинско свидетелство за здравословна
годност могат да се извършват и от медицинско заведение и ли медицинско лице,
одобрено от администрацията на някоя от
държавите – членки на Европейския съюз,
и от трета страна, с която Република България има споразумение по Правило I/10 от
Конвенция STCW, когато морското лице се
намира зад граница и срокът на валидност
на свидетелството му по ал. 2 или вписаният
в служебната книжка срок е изтекъл.
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(6) Медицинските свидетелства се регистрират в съответната териториална Д „МА“,
в която морското лице се води на отчет, като
в моряшкия му картон/служебната книжка
се вписват наименованието на медицинското
заведение, издало свидетелството; номерът,
под който свидетелството е регистрирано в
него; датата на издаване; срокът на валидност
и ограниченията, ако има такива.
(7) Ограниченията по ал. 6 се вписват в
свидетелството за правоспособност на лицето
или в потвърждението по Правило I/10 от
Конвенция STCW78, както е изменена.
(8) При изтичане срока на валидност на
медицинското свидетелство за здравословна
годност лицето е длъжно да премине отново
освидетелстване и да представи новото си
медицинско свидетелство в съответната териториална Д „МА“, където се води на отчет.
Г л а в а

т р e т а

КОМПЛЕКТУВАНЕ НА КОРАБИТЕ С ЕКИПАЖ. КОРАБНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРАВО
СПОСОБНОСТИ
Раздел I
Комплектуване на корабите с екипаж
Чл. 13. (1) Екипажът на всеки кораб, плаващ
под българско знаме, включва достатъчен брой
морски правоспособни лица, необходими за
осигуряване на безопасността, сигурността и
опазването на морската среда от замърсяване.
(2) Минималният брой на правоспособните
морски лица в екипажа на търговски кораб
и кораби за спорт, туризъм и развлечение,
използвани с търговска цел, е не по-малко от
определените в приложения № 8, 9 и 10, като
техните длъжности се определят в зависимост
от района на плаване, тонажа, мощността и
типа на корабната силова уредба.
(3) Изпълнителният директор на ИА „МА“
или упълномощено от него лице може да разреши съвместяване на длъжности или промяна
на броя на морските правоспособни лица във
вахтите или смените на кораби с ограничен
район или продължителност на плаване, с
автоматизирана силова уредба, с централен
пулт за управление, с опростено управление
или особена конструкция.
Чл. 14. (1) При извършване на далечно
плаване екипажът на корабите с големина
500 бруто тона (БТ) и повече, на пътническите кораби, включително високоскоростните,
както и на плаващите съоръжения, които
попадат в обхвата на Международния кодекс
за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, задължително включва корабен
офицер по сигурността, който е завършил
необходимата специална подготовка.
(2) Корабопритежателят може да възложи
на член на екипажа от управленско или от
оперативно ниво при изпълнение на неговите
функции да изпълнява и функциите на корабен
офицер по сигурността.
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Чл. 15. (1) Корабопритежателят или операторът определя подходящ, общоразбираем за
членовете на екипажа работен език на борда на
кораба, който се вписва в корабния дневник.
(2) Членовете на екипажа на морските
пътнически кораби трябва да владеят английски език за общуване с пътниците в степен,
осигуряваща безопасността на кораба и лицата
на борда, в случай на аварийна ситуация.
Чл. 16. Морските правоспособни лица от
екипажа на морски кораб заемат длъжности
в съответните нива на отговорност:
1. управленското ниво включва лицата,
които изпълняват организационни и управленски дейности на кораба;
2. оперативното ниво включва лицата,
които изпълняват дейности, свързани със
задълженията на офицер от състава на навигационната вахта, машинната вахта или
радиоофицер под ръководството на лице от
управленско ниво;
3. изпълнителското ниво включва лицата,
които изпълняват дейности под ръководството
на офицер от оперативно или управленско ниво.
Чл. 17. (1) Дейностите, изпълнявани от
морските правоспособни лица, свързани с
експлоатацията на кораба, безопасността и
здравето при работа на море и река, опазването
на морската и речната среда и имуществото
на море и река, са обособени във функции,
както следва:
1. корабоводене;
2. обработка и подреждане на товара;
3. управление експлоатацията на кораба и
грижа за лицата на борда;
4. морско инженерство;
5. електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление;
6. техническо поддържане и ремонт;
7. радиосвръзки.
(2) Дейностите, свързани с изпълнението
на мерките по сигурността, се извършват
съобразно корабния план по сигурността и
се прилагат съвместно с другите дейности по
всички функции.
(3) Морските правоспособни лица, при
заемането на длъжност на борда на морски
кораб изпълняват определените им функции
в съответните нива на отговорност.
Чл. 18. Морско правоспособно лице може
да заема всяка длъжност на кораба, за която
съгласно тази наредба се изисква равна или
по-ниска правоспособност от тази, която лицето притежава, ако отговаря на останалите
изисквания за заемане на длъжността.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ или упълномощено от него лице
може по изключение да разреши на определено морско правоспособно лице да заема
на борда на определен морски кораб, плаващ
под българско знаме, длъжност с една степен
по-висока от длъжността, която лицето може
да заема.
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(2) В случаите по ал. 1 на лицето се издава
писмено разрешение за срок не по-дълъг от
6 месеца.
(3) Разрешението по ал. 1 е еднократно и
се издава само когато:
1. по този начин не се създава опасност
за човешкия живот, околната среда и имуществото на море;
2. лицето, на което се издава разрешението, има плавателен стаж най-малко равен на
плавателния стаж, изискван за придобиване
на следващата правоспособност;
3. разрешението е поискано от корабопритежателя.
(4) Изключението по ал. 1 за заемане на
длъжност радиотелефонист и радиооператор
за Световната морска система за бедствие и
безопасност (СМСББ) се прилага само при
условията на чл. 48, т. 48.6, 48.7 и 48.8 от
Радиорегламента на Международния съюз по
далекосъобщенията.
(5) Изключението по ал. 1 не се прилага за
заемане на длъжност капитан или главен механик освен при изключителни обстоятелства до
пристигане на кораба в първото пристанище.
(6) Издадените разрешения се вписват в
регистъра на морските лица.
(7) Списък на издадените през предходната
година разрешения се изпраща за сведение
на генералния секретар на Международната
морска организация и на Европейската комисия от ИА „МА“.
Чл. 20. (1) Всички морски лица, заемащи
длъжност на кораб, за която се изисква наличие на правоспособност, трябва да притежават
свидетелство за правоспособност, издадено
или признато по реда на тази наредба, с необходимите потвърждения, както и документи
за премината допълнителна и/или специална
подготовка, когато те се изискват за съответната длъжност.
(2) Документите по ал. 1 на морските
лица, заемащи длъжност на кораби, плаващи
на море, моряшката книжка и медицинското
свидетелство със срок на валидност най-малко равен на очакваната продължителност на
предстоящия рейс трябва да се намират по
всяко време на борда на кораба, когато той
е в експлоатация.
(3) Документите по ал. 1 на морските лица,
заемащи длъжности на кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища, и служебната книжка трябва да се намират по всяко време на
борда на кораба, когато той е в експлоатация.
Чл. 21. (1) За работа на морски кораби,
плаващи под българско знаме, свидетелствата
за правоспособност и свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, издадени
от администрация на държава – членка на
Европейския съюз, се признават наравно с
българските свидетелства.
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(2) Свидетелствата за правоспособност и
свидетелствата за допълнителна и специална
подготовка, издадени от администрация на
друга страна по Конвенция STCW,78, както е
изменена, се признават по реда на глава девета.
(3) За издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност по ал. 1 и 2,
когато лицето ще заема длъжност от управленско ниво на борда на кораб, то следва да
удостовери познания в областта на морското
законодателство, приложимо в Република
България.
(4) Когато на кораба за работен език е обявен българският език, членовете на екипажа,
които не са български граждани, трябва да
владеят български език за ефективно комуникиране в аварийни ситуации.
Чл. 22. Не се признават свидетелства за
правоспособност за работа на морски кораби, издадени от администрация на държава,
която не е страна по Конвенция STCW, 78,
както е изменена.
Ч л. 23. (1) С ви де т елс т во т о за п ра во 
способност за работа на кораби, плаващи
по вътрешните водни пътища, издадено в
държава – членка на Европейския съюз, се
признава за валидно наравно с българските
свидетелства, като се отчитат ограниченията,
вписани в него.
(2) Свидетелството за правоспособност за
работа на кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища, издадено в съответствие с Препоръките на Комитета по вътрешен транспорт
към Икономическата комисия за Европа на
ООН или Дунавската комисия, се признава
за валидно по реда на глава девета, като се
отчитат ограниченията за категориите кораби,
вписани в него.
Чл. 24. Директорите на съответните териториални Д „МА“ издават потвърждение на
свидетелствата за правоспособност по чл. 21
и 23 по реда на глава девета.
Раздел II
Длъжности съгласно Националния класи
фикатор за професиите и длъжностите в
корабоплаването, за които се изисква пра
воспособност
Чл. 25. Длъжностите в морското корабоплаване за управление и експлоатация на морски
кораби, за които се изисква свидетелство за
правоспособност, са:
1. капитан на кораб;
2. старши помощник-капитан;
3. вахтен помощник-капитан;
4. боцман, палубен;
5. рулеви.
Чл. 26. Длъжностите в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на
корабни силови уредби, за които се изисква
свидетелство за правоспособност, са:
1. главен механик на кораб;
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2. втори механик на кораб;
3. вахтен механик;
4. машинен боцман;
5. корабен моторист;
6. електромеханик на кораб;
7. електротехник;
8. помпиер;
9. корабен огняр.
Чл. 27. Длъжностите в морското корабоплаване за поддържане и работа с корабни
технически средства за Световната морска
система за бедствие и безопасност (СМСББ) са:
1. радиоелектроник за СМСББ;
2. радиооператор за СМСББ.
Чл. 28. Длъжностите със специфични изисквания са:
1. пилот;
2. капитан на влекач;
3. девиатор;
4. капитан на плаващо техническо средство;
5. офицер по сигурността;
6. шкипер.
Чл. 29. Длъжностите за работа на кораби,
превозващи товари и пътници по вътрешните
водни пътища на Европа, са:
1. капитан;
2. корабоводител;
3. щурман;
4. водач на несамоходен кораб;
5. старши моряк;
6. моряк;
7. механик;
8. електромеханик;
9. моряк-моторист;
10. водач на малък кораб в местно плаване.
Раздел III
Видове правоспособности в корабоплаването
Чл. 30. Правоспособностите в морското
корабоплаване за управление и експлоатация
на морски кораби са:
1. капитан далечно плаване на кораб над
3000 БТ;
2. капитан далечно плаване на кораб от
500 БТ до 3000 БТ;
3. капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;
4. капитан на кораб до 500 БТ в местно
плаване;
5. старши помощник-капитан на кораб
над 3000 БТ;
6. старши помощник-капитан на кораб от
500 БТ до 3000 БТ;
7. вахтен помощник-капитан на кораб над
500 БТ;
8. вахтен помощник-капитан на кораб до
500 БТ крайбрежно плаване;
9. боцман, палубен;
10. корабен рулеви.
Чл. 31. Правоспособностите в морското
корабоплаване за експлоатация и поддържане
на корабни силови уредби (КСУ) са:

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

1. главен механик на кораб с КСУ над
3000 kW;
2. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW
до 3000 kW;
3. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW
до 3000 kW в местно плаване;
4. втори механик на кораб с КСУ над
3000 kW;
5. втори механик на кораб с КСУ от 750 kW
до 3000 kW;
6. вахтен механик на кораб с КСУ над
750 kW;
7. корабен електромеханик;
8. машинен боцман;
9. корабен моторист;
10. корабен електротехник.
Чл. 32. Правоспособностите в морското
корабоплаване за поддържане и работа с
корабни технически средства за СМСББ са:
1. корабен радиоелектроник за СМСББ
първи клас;
2. корабен радиоелектроник за СМСББ
втори клас;
3. корабен радиооператор обща категория
за СМСББ;
4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ;
5. корабен радиооператор в местно плаване.
Чл. 33. Правоспособностите за заемане
на длъжности със специфични изисквания в
морското корабоплаване са:
1. пилот;
2. девиатор;
3. капитан на влекач;
4. капитан на риболовен кораб;
5. водач на кораб до 40 БТ.
Чл. 34. Правоспособността за управление
на кораби за спорт и развлечение в морското корабоплаване, които не се използват с
търговска цел, е шкипер на кораб за спорт и
развлечение до 300 БТ.
Чл. 35. Правоспособностите в корабоплаването по вътрешните водни пътища на
Европа са:
1. капитан вътрешно плаване;
2. щурман;
3. щурман обща категория;
4. водач на малък кораб;
5. механик вътрешно плаване;
6. електромеханик вътрешно плаване;
7. моряк-моторист.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ
НА ДЛЪЖНОСТИ В МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ
Раздел I
Условия за придобиване на правоспособности
Чл. 36. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 30, след като изпълнят
следните изисквания:
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1. за капитан далечно плаване на кораб
над 3000 БТ:
а) висше образование по специа лност
„Корабоводене“ – образователно-квалификационна степен бакалавър и успешно завършен
курс, одобрен от ИА „МА“, по програма,
покриваща изискванията на Международната
морска организация (ИМО) моделен курс 7.01
или образователно квалификационна степен
магистър;
б) свидетелство за правоспособност капитан
далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ
или старши помощник-капитан на кораб над
3000 БТ, или вахтен помощник-капитан на
кораб с тонаж над 500 БТ;
в) плавателен стаж 36 месеца в далечно
плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 3000 БТ, като този срок може
да бъде съкратен до 24 месеца, ако най-малко
12 месеца от тях са на длъжност старши помощник-капитан на кораби над 3000 БТ или
12 месеца като капитан на кораб от 500 до
3000 БТ; ако най-малко 12 месеца от тях са
на длъжност старши помощник-капитан на
кораб над 3000 БТ или капитан на кораб от
500 до 3000 БТ;
г) завършен подготвителен курс по практика на тренажор по одобрена от ИА „МА“
програма за управление ресурсите и работа
в екип на мостика;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
2. за капитан далечно плаване на кораб от
500 БТ до 3000 БТ:
а) висше образование, специалност „Корабоводене“ – образователно-квалификационна
степен бакалавър или средно образование, с
придобита трета степен на професионална
квалификация по специалност „Корабоводене – морско“;
б) свидетелство за правоспособност старши
помощник-капитан на кораб над 3000 БТ или
старши помощник-капитан на кораб от 500
до 3000 БТ или вахтен помощник-капитан на
кораб с тонаж над 500 БТ;
в) плавателен стаж 36 месеца в далечно
плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ, като този срок може
да бъде съкратен до 24 месеца, ако най-малко 12 месеца от тях са на длъжност старши
помощник-капитан на кораби над 500 БТ в
далечно плаване;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.01;
д) завършен подготвителен курс по практика на тренажор по одобрена от ИА „МА“
програма за управление на ресурсите и работа
в екип на мостика;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето не притежава
свидетелство за правоспособност „старши
помощник-капитан над 3000 БТ“;
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3. за капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабоводене – морско“;
б) свидетелство за правоспособност „вахтен
помощник-капитан, над 500 БТ“;
в) плавателен стаж 12 месеца в крайбрежно плаване на длъжност вахтен помощниккапитан;
г) възраст не по-малка от 20 години;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
4. за капитан на кораб до 500 БТ в местно
плаване:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалността или средно образование и
завършен подготвителен курс, одобрен от
ИА „МА“;
б) надлежно свидетелство за правоспособност рулеви;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност
корабен рулеви;
г) успешно положен изпит пред ИА „МА“
за правоспособност „корабен радиооператор
ограничена категория за СМСББ“;
д) възраст не по-малка от 20 години;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
5. за старши помощник-капитан на кораб
над 3000 БТ:
а) висше образование, специалност „Корабоводене“ – образователно-квалификационна
степен бакалавър, или средно образование и
трета степен на професионална квалификация
по специалност „Корабоводене – морско“;
б) свидетелство за правоспособност вахтен
помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца в далечно плаване на длъжност
вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ,
когато лицето има висше образование, или
бб) 24 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над
500 БТ, когато лицето има средно образование,
с придобита трета степен на професионална
квалификация по специалност „Корабоводене – морско“;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.01;
д) завършен подготвителен курс по практика на тренажор по одобрена от ИА „МА“
програма за управление на ресурсите и работа
в екип на мостика;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
6. за старши помощник-капитан на кораб
от 500 до 3000 БТ:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабоводене – морско“;
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б) свидетелство за правоспособност вахтен
помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
в) плавателен стаж 12 месеца в далечно
плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.01;
д) завършен подготвителен по практика на
тренажор по одобрена от ИА „МА“ програма
за управление на ресурсите и работа в екип
на мостика;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
7. за вахтен помощник-капитан на кораб
над 500 БТ:
а) висше образование, специалност „Корабоводене“, степен бакалавър, или средно
образование и придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабоводене – морско“;
б) надлежно свидетелство за правоспособност „корабен рулеви“, когато лицето има
средно образование с придобита трета степен
на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско“;
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца учебна плавателна практика, от които не по-малко от 6 месеца като
стажант вахтен помощник-капитан на кораб
над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето
има висше образование, или
бб) 30 месеца на длъжност рулеви на кораби
над 500 БТ и 6 месеца като стажант вахтен
помощник-капитан на кораб над 500 БТ в
далечно плаване, когато лицето има средно
образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабоводене – морско“;
г) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
д) успешно положен изпит пред ИА „МА“
за правоспособност „корабен радиооператор
обща категория за СМСББ“;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
8. за вахтен помощник-капитан на кораб
до 500 БТ в крайбрежно плаване:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабоводене – морско“ или
средно образование и завършен подготвителен
курс, одобрен от ИА „МА“;
б) надлежно свидетелство за правоспособност „корабен рулеви“;
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ и 3 месеца учебен плавателен
стаж, когато лицето има средно образование
с придобита трета степен на професионална
квалификация по специалност „Корабоводене – морско“, или
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бб) 36 месеца плавателен стаж на длъжност в палубна команда, от които 12 месеца
на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ и
3 месеца учебен плавателен стаж, когато
лицето има средно образование и завършен
подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
г) успешно положен изпит пред ИА „МА“
за правоспособност „корабен радиооператор
ограничена категория за СМСББ“;
д) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
9. за боцман, палубен:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабоводене – морско“ или
средно образование и завършен подготвителен
курс, одобрен от ИА „МА“;
б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен рулеви;
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 500 БТ, когато лицето има средно
образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабоводене – морско“, или
бб) 18 месеца, когато лицето има средно
образование и завършен подготвителен курс,
одобрен от ИА „МА“;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
10. за корабен рулеви:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабоводене – морско“ или
средно образование и завършен подготвителен
курс, одобрен от ИА „МА“;
б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика
в курса на обучение, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабоводене – морско“, или
бб) 6 месеца на длъжност моряк на кораби
над 500 БТ, от които 2 месеца плавателна
практика с дневник, когато лицето има средно
образование и завършен одобрен от ИА „МА“
подготвителен курс;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование и завършен одобрен от ИА „МА“
подготвителен курс.
Чл. 37. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 31, след като изпълнят
следните изисквания:
1. за главен механик на кораб с КСУ над
3000 kW:
а) висше образование по специа лност
„Корабни машини и механизми“ – образователно-квалификационна степен бакалавър и
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успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“,
по програма, покриваща изискванията на
ИМО моделен курс 7.02, или образователноквалификационна степен магистър, и
б) свидетелство за правоспособност втори
механик на кораб с КСУ над 3000 kW или
главен механик на кораб с КСУ от 750 до
3000 kW;
в) плавателен стаж от:
аа) 36 месеца, от които 12 месеца на
длъжност втори механик на кораб с КСУ над
3000 kW, или
бб) 24 месеца на длъжност главен механик
на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;
г) завършен подготвителен курс по управление ресурсите и работа в екип в машинно
отделение на тренажор и в лаборатории, по
одобрена от ИА „МА“ програма;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
2. за главен механик на кораб с КСУ от
750 до 3000 kW:
а) висше образование по специалност „Корабни машини и механизми“, степен бакалавър, или средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“;
б) свидетелство за правоспособност втори
механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW или
втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност
втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.02;
д) завършен подготвителен курс по управление ресурсите и работа в екип в машинно
отделение на тренажор и в лаборатории, по
одобрена от ИА „МА“ програма;
e) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато не притежава право
способност втори механик на кораби с КСУ
над 3000 kW;
3. за главен механик на кораб с КСУ от
750 до 3000 kW в местно плаване:
а) висше образование по специалност „Корабни машини и механизми“, степен бакалавър, или средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“;
б) свидетелство за правоспособност вахтен
механик на кораб с КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност
вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
4. за втори механик на кораб с КСУ над
3000 kW:
а) висше образование по специа лност
„Корабни машини и механизми“, степен
бакалавър, или средно образование и трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“;
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б) свидетелство за правоспособност вахтен
механик на кораб с КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж от:
аа) 12 месеца като вахтен механик на кораб
с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше
образование, или
бб) 24 месеца, когато лицето има средно
образование;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.02;
д) завършен подготвителен курс по управление на ресурсите и работа в екип в машинно
отделение на тренажор и в лаборатории, по
одобрена от ИА „МА“ програма;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
5. за втори механик на кораб с КСУ от 750
до 3000 kW:
а) средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“;
б) свидетелство за правоспособност вахтен
механик на кораб с пропулсивна мощност на
КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност
вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно завършен курс, одобрен от ИА
„МА“, по програма, покриваща изискванията
на ИМО моделен курс 7.02;
д) завършен подготвителен курс по управление на ресурсите и работа в екип в машинно
отделение на тренажор и в лаборатории, по
одобрена от ИА „МА“ програма;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
6. за вахтен механик на кораб с КСУ над
750 kW:
а) висше образование по специалност „Корабни машини и механизми“, степен бакалавър, или средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“;
б) свидетелство за правоспособност корабен моторист, когато лицето има средно
образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабни машини и механизми“;
в) учебно-производствен стаж от:
аа) 12 месеца, от които минимум 6 месеца
плавателен стаж като стажант вахтен механик
на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето
има висше образование, или
бб) 36 месеца, от които минимум 24 месеца плавателен стаж на длъжност моторист
на кораб с пропулсивна мощност на КСУ
над 750 kW и 6 месеца като стажант вахтен
механик на кораб с пропулсивна мощност на
КСУ над 750 kW, когато лицето има средно
образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Корабни машини и механизми“;

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

г) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
7. за корабен електромеханик:
а) висше образование, специалност „Електрообзавеждане на кораба“ или „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния
транспорт“, степен магистър или бакалавър,
или друга силнотокова специалност или средно
образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“;
б) учебно-производствен стаж от:
аа) 12 месеца, от които минимум 6 месеца
плавателен стаж като стажант електромеханик
на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето
има висше образование, или
бб) 36 месеца плавателен стаж, от които
не по-малко от 30 месеца на длъжност в машинно отделение и 6 месеца като стажант
електромеханик, когато лицето има средно
образование;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическата подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето е завършило
образование, различно от висше образование,
специалност „Електрообзавеждане на кораба“
или „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“;
8. за машинен боцман:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“
или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
б) свидетелство за правоспособност корабен моторист;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност
корабен моторист на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
9. за корабен моторист:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“
или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
б) плавателен стаж от:
аа) 2 месеца учебна плавателна практика
в курса на обучение на кораб с КСУ над
300 kW, когато лицето има средно образование
с придобита трета степен на професионална
квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“, или
бб) 12 месеца на кораб с КСУ над 300 kW
на длъжност чистач, смазочник или фитер в
машинно отделение, от които 2 месеца като
стажант моторист, когато лицето има средно
образование и завършен подготвителен курс,
одобрен от ИА „МА“;
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в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование и завършен подготвителен курс,
одобрен от ИА „МА“;
10. за корабен електротехник:
а) средно образование по специалност
„Електрообзавеждане на кораба“ или друга
силнотокова специалност с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалността;
б) плавателен стаж от:
аа) 3 месеца учебна плавателна практика,
когато лицето има средно образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“, или
бб) 6 месеца като стажант електротехник
на кораби с КСУ над 300 kW, или
вв) 12 месеца като електрофитер на кораби с
КСУ над 300 kW за останалите специалности, и
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование по специалност, различна от
„Електрообзавеждане на кораба“.
Чл. 38. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 32, след като изпълнят
следните изисквания:
1. за корабен радиоелектроник за СМСББ
първи клас:
а) свидетелство за правоспособност корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас;
б) плавателен стаж 12 месеца на длъжност радиоелектроник за СМСББ на кораб,
оборудван с технически средства за СМСББ,
плаващ в зони А2 и А3;
в) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
2. за корабен радиоелектроник за СМСББ
втори клас:
а) висше образование по специалност „Морски свръзки“, „Радиолокация“, „Съобщителна
техника“, „Радио- и телевизионна техника“,
„Комуникационна техника и технологии“,
„Корабна радиоелектроника“ или „Електроника“, степен бакалавър;
б) завършен подготвителен курс по одобрена
от ИА „МА“ програма, когато образованието
не отговаря на изискванията на ИМО моделен
курс 1.26;
в) учебен – плавателен стаж 3 месеца на
кораб, оборудван с технически средства на
СМСББ;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
3. за корабен радиооператор обща категория за СМСББ:
а) средно образование;
б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА „МА“ програма;
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в) практическа подготовка в рамките на
подготвителния курс;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
4. за корабен радиооператор ограничена
категория за СМСББ:
а) средно образование;
б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА „МА“ програма;
в) практическа подготовка в рамките на
подготвителния курс;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
5. за корабен радиооператор в местно
плаване:
а) основно образование;
б) завършен подготвителен курс и практическа подготовка в рамките на подготвителния
курс, по одобрена от ИА „МА“ програма;
в) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1.
Чл. 39. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 33, след като изпълнят
следните изисквания:
1. за капитан на влекач:
а) свидетелство за основната правоспособност, даваща права на кандидата да бъде
капитан на кораб в съответствие с района на
плаване и бруто тонажа на влекача;
б) маневрен дневник за извършени 60 маневри при пристанищна буксировка с влекач
под ръководството на правоспособен капитан
на влекач; дневникът се заверява от капитана
на влекача и пилота на маневрирания кораб;
допуска се до 30 от изискваните маневри да
се проведат на одобрен тренажор по одобрена
от ИА „МА“ програма;
в) успешно положен изпит по програма,
одобрена от ИА „МА“, пред комисията по
чл. 63, ал. 1;
2. за пилот:
а) свидетелство за правоспособност капитан
далечно плаване на кораб над 3000 БТ;
б) извършени 80 маневри за съответния
пилотажен район под ръководството на пилот-инструктор, включен в списъка на пилот-инструкторите, утвърден от директора на
съответната териториална Д „МА“;
в) одобрен от ИА „МА“ пилотски дневник,
заверен от пилот-инструктора и капитана на
маневрирания кораб;
г) успешно положен изпит по програма,
одобрена от ИА „МА“, пред комисията по
чл. 63, ал. 1;
3. за девиатор:
а) висше образование по специалност „Корабоводене“, степен бакалавър;
б) да извърши 5 броя девиационни обработки под ръководството на правоспособен
девиатор, документирани в дневник за практическа подготовка;
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в) успешно положен изпит пред комисията по
чл. 63, ал. 1 по програма, одобрена от ИА „МА“;
4. за капитан на риболовен кораб крайбрежно плаване до 200 БТ:
а) плавателен стаж 24 месеца на длъжност,
за която се изисква правоспособност по чл. 30,
от които най-малко 6 месеца на съответния
тип кораб;
б) да притежава валидно свидетелство за
корабен радиооператор ограничена категория
за СМСББ, и
в) успешно преминат тест пред ИА „МА“
в случаите, когато лицето не притежава правоспособности по чл. 30, т. 1 – 8.
5. за водач на кораб до 40 БТ по море:
а) основно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“, или
свидетелство за правоспособност „водач на
малък кораб“;
б) учебна практика в подготвителния курс;
в) успешно положен изпит по одобрена
програма пред комисията по чл. 63, ал. 1 или
успешно положен изпит по Международните
правила за предпазване съдовете от сблъскване, когато лицето притежава свидетелство
за правоспособност „водач на малък кораб“;
г) навършени 18 години.
Чл. 40. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 34 за шкипер на кораб
за спорт и развлечение до 300 БТ, след като
изпълнят следните изисквания:
а) средно образование;
б) успешно завършен подготвителен курс,
одобрен от ИА „МА“;
в) един месец учебна плавателна практика
по време на подготвителния курс или три
месеца плавателен стаж на кораб за спорт и
развлечение като член на екипажа, доказан
с екипажен списък, заверен от граничните
власти;
г) надлежно свидетелство за правоспособност корабен радиооператор за СМСББ обща
категория;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1.
Раздел II
Права за заемане на длъжности, за които се
изисква правоспособност
Чл. 41. (1) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30 и 31, могат да заемат длъжност на кораб, съответстваща на
притежаваната от тях правоспособност или
по-ниска, в съответствие с посочените в свидетелството за правоспособност ограничения,
ако има такива.
(2) Лицата, притежаващи правоспособност
по чл. 30, т. 5 и 6, могат да заемат длъжност
капитан на кораб до 3000 БТ в местно плаване, когато имат плавателен стаж на длъжност
старши помощник на кораб над 500 БТ не
по-малко от 6 месеца.
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(3) Лицата, притежаващи правоспособност по
чл. 30, т. 7, могат да заемат длъжност капитан
на кораб до 500 БТ в местно плаване, когато
имат плавателен стаж на длъжност вахтен помощник над 500 БТ не по-малко от 12 месеца.
(4) Лицата, притежаващи правоспособност
по чл. 30, т. 8, могат да заемат длъжност капитан на кораб до 300 БТ в местно плаване,
когато имат плавателен стаж 12 месеца на
длъжност вахтен помощник-капитан на кораб
до 500 БТ в крайбрежно плаване.
(5) Лицата, притежаващи правоспособност
по чл. 30, т. 9 и 10, могат да заемат длъжност:
1. капитан на кораб до 200 БТ в местно
плаване, превозващ до 35 души, при наличие
на плавателен стаж 12 месеца на съответния
тип кораб, свидетелство за корабен радиооператор в местно плаване и успешно преминат
изпит пред ИА „МА“;
2. капитан на кораб до 200 БТ в местно
плаване, превозващ до 100 души, при наличие
на плавателен стаж 24 месеца на съответния
тип кораб, свидетелство за корабен радиооператор в местно плаване и успешно преминат
изпит пред ИА „МА“;
3. капитан на риболовен кораб до 200 БТ
в местно плаване при наличие на плавателен
стаж 24 месеца, от които най-малко 6 месеца
на съответния тип кораб, свидетелство за
корабен радиооператор в местно плаване и
успешно преминат изпит пред ИА „МА“.
(6) Лицата, притежаващи правоспособност
по чл. 30, могат да заемат и длъжност капитан
на плаващо техническо средство след преминат одобрен подготвителен курс и успешно
положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.
Чл. 42. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 31, т. 4 – 6, 8 – 10, могат да
заемат и длъжност на кораб, както следва:
1. втори механик на кораби с КСУ над
3000 kW и втори механик на кораби с КСУ
от 750 до 3000 kW могат да заемат длъжност
главен механик на кораб с КСУ до 3000 kW
в местно плаване;
2. вахтен механик на кораб с КСУ над
750 kW може да заема длъжност главен механик на кораб с КСУ до 750 kW в местно
плаване след 6 месеца плавателен стаж като
вахтен механик на кораб над 750 kW;
3. машинен боцман и корабен моторист
могат да заемат длъжност:
а) главен механик на кораб с КСУ до 750 kW
в местно плаване след 12 месеца плавателен
стаж като боцман или 24 месеца като моторист на кораб над 750 kW;
б) помпиер на танкер след 12 месеца плавателен стаж като моторист на същия тип танкер;
в) огняр на кораб;
4. корабен електротехник може да заема
длъжност електромеханик на кораб с КСУ до
750 kW след 18 месеца плавателен стаж като
електротехник на кораби с КСУ над 300 kW.
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Чл. 43. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 32, могат да заемат длъжност
на кораб, както следва:
1. корабен радиоелектроник за СМСББ
първи клас:
а) радиоелектроник за СМСББ на морски
кораби, плаващи във всички зони, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на
кораба или на брега;
б) радиооператор за СМСББ на морски
кораби, плаващи във всички зони;
2. корабен радиоелектроник за СМСББ
втори клас:
а) радиоелектроник за СМСББ на морски
кораби, плаващи във всички зони, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на
кораба или на брега;
б) радиооператор за СМСББ на морски
кораби, плаващи във всички зони;
3. корабен радиооператор обща категория
за СМСББ може да заема длъжност радио
оператор за СМСББ на брега или на морски
кораби, плаващи във всички зони;
4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ може да заема длъжност
радиооператор за СМСББ на кораби, плаващи
в зона А1;
5. корабен радиооператор в местно плаване
може да заема длъжност радиооператор на
кораби в местно плаване.
Чл. 44. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 33, могат да заемат длъжност
на кораб, както следва:
1. капитан на влекач може да заема длъжност капитан на влекач в далечно плаване
при спазване на ограниченията на основната
правоспособност;
2. пилот може да изпълнява задълженията
на пилот в българско пристанище, за което
е придобил правоспособност;
3. водач на кораб до 40 БТ може да заема
длъжност капитан на риболовен кораб или
капитан на кораб за спорт, туризъм и развлечение с големина до 40 БТ с не повече от 12
души на борда, включително екипажа.
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УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ
НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ
ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА
ЕВРОПА
Раздел I
Условия за придобиване на правоспособности
за корабоплаване по вътрешните водни пъ
тища на Европа
Чл. 45. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 35, след като изпълнят
следните изисквания:

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

1. за капитан вътрешно плаване:
а) възраст не по-малка от 21 години;
б) висше образование, степен бакалавър
по специалност „Речно корабоплаване“, или
средно образование с придобита трета степен
на професионална квалификация по специалност „Речно корабоводене“;
в) правоспособност щурман;
г) плавателен стаж 3 години като член
на палубна команда, от които една година
на длъжност щурман на кораб от вътрешно
плаване;
д) най-малко 16 преминавания за всеки
обособен участък от р. Дунав, за който лицето
кандидатства да придобие права;
е) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
2. за щурман:
а) висше образование по специа лност
„Речно корабоплаване“, степен бакалавър,
или средно образование;
б) правоспособност щурман обща категория, когато лицето има средно образование;
в) плавателен стаж два месеца като стажант
или моряк на кораб, плаващ по вътрешните
водни пътища, когато лицето има висше образование, или две години плавателен стаж
като член на палубна команда, когато има
средно образование;
г) представен дневник за практическа подготовка, когато лицето има висше образование;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има висше
образование;
3. за щурман обща категория:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Речно корабоводене“ или средно
образование и завършен одобрен от ИА „МА“
подготвителен курс;
б) плавателен стаж два месеца като стажант
или моряк на кораб, плаващ по вътрешните
водни пътища, когато лицето има средно
образование с придобита трета степен на
професионална квалификация по специалност
„Речно корабоводене“, или една година плавателен стаж като член на палубна команда,
когато има средно образование и завършен
подготвителен курс;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
4. за водач на малък кораб:
а) завършен подготвителен курс, одобрен
от ИА „МА“, или притежаващ свидетелство за
правоспособност „водач на кораб до 40 БТ“;
б) учебна практика в подготвителния курс;
в) успешно положен изпит по одобрена
програма пред комисията по чл. 63, ал. 1 или
по Правилата за плаване по р. Дунав, когато
лицето притежава свидетелство за правоспособност „водач на кораб до 40 БТ“;
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5. за механик вътрешно плаване:
а) висше образование по специа лност
„Корабни машини и механизми“, степен
бакалавър, или средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини
и механизми“;
б) правоспособност моряк-моторист, когато
лицето има средно образование с придобита
трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и
механизми“;
в) плавателен стаж на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW, плаващ по
вътрешните водни пътища, два месеца като
стажант механик, когато има висше образование, или две години на длъжност морякмоторист, когато има средно образование с
придобита трета степен на професионална
квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“;
г) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
д) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1;
6. за електромеханик вътрешно плаване:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Електрообзавеждане на кораба“,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане
на водния транспорт“ или друга силнотокова
специалност;
б) плавателен стаж два месеца като стажан т-елек т ромеханик на моторен кораб,
плаващ по вътрешните водни пътища;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има образование
по специалност, различна от „Електрообзавеждане на кораба“ или „Електроснабдяване
и електрообзавеждане на водния транспорт“;
7. за моряк-моторист:
а) средно образование с придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалност „Корабни машини и механизми“
или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
б) плавателен стаж два месеца, учебна
плавателна практика, когато лицето има
средно образование с придобита трета степен
на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ или
две години на длъжност моряк на моторен
кораб, плаващ по вътрешните водни пътища,
когато има средно образование и завършен
подготвителен курс;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник
за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно
образование и завършен подготвителен курс.
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Раздел II
Права за заемане на длъжности в корабо
плаването по вътрешните водни пътища на
Европа
Ч л. 46. Морск и т е лица, п ри т ежа ващ и
правоспособност по чл. 35, могат да заемат
длъжности на кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища, както следва:
1. капитан вътрешно плаване:
а) капитан на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които е
валидно свидетелството за правоспособност;
б) корабоводител на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които
е валидно свидетелството за правоспособност;
2. щурман:
а) щурман на кораб, плаващ по вътрешните
водни пътища;
б) капитан на кораб с мощност на КСУ
до 450 kW в съответния участък от местно
плаване по р. Дунав, когато са изпълнени
следните изисквания: навършени 21 години;
плавателен стаж една година на длъжност
щурман на кораб, плаващ по вътрешните
водни пътища; най-малко 16 преминавания за
всеки обособен участък от р. Дунав, за който
лицето кандидатства да придобие права, и
успешно положен изпит пред комисията по
чл. 63, ал. 1;
в) капитан на плаващо техническо средство, когато са изпълнени следните изисквания – навършени 21 години; плавателен стаж
една година като член на палубна команда на
кораб, плаващ по вътрешните водни пътища,
от които не по-малко от 3 месеца на плаващо
техническо средство;
3. щурман обща категория:
а) старши моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;
б) водач на несамоходен кораб, след като
кандидатът изпълни следните изисквания:
навършени 21 години и плавателен стаж една
година като член на палубна команда на кораб,
плаващ по вътрешните водни пътища, от които
не по-малко от 3 месеца на товарен кораб;
4. водач на малък кораб:
а) водач на малък кораб в местно плаване;
б) водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа
след успешно положен изпит пред комисията
по чл. 63, ал. 2;
5. механик вътрешно плаване може да заема
длъжност механик на кораб с неограничена
мощност на КСУ, плаващ по вътрешните
водни пътища;
6. електромеханик вътрешно плаване може
да заема длъжност електромеханик на кораб
с неограничена обща генераторна мощност,
плаващ по вътрешните водни пътища на
Европа;
7. моряк-моторист може да заема длъжност:
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а) моряк-моторист на кораб, плаващ по
вътрешните водни пътища на Европа;
б) механик на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, с мощност на КСУ до
750 kW след две години плавателен стаж като
моряк-моторист на кораб с мощност на КСУ
над 750 kW;
8. длъжността моряк на кораби, плаващи
по вътрешните водни пътища, се заема от
лица, които отговарят на едно от следните
изисквания:
а) имат завършено най-малко средно образование по специалност „Корабоводене“;
б) служили са на военни или граничнополицейски кораби най-малко 1 година;
в) притежават правоспособност водач на
кораб до 40 БТ или водач на малък кораб;
г) една година са заемали длъжност на
кораб, за която не се изисква правоспособност
по тази наредба.
Г л а в а
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ПОДГОТОВК А НА МОРСКИТЕ ЛИЦА
Раздел I
Професионално образование, обучение и ква
лификация на морските лица
Чл. 47. (1) Професионалното образование,
обучение и квалификация на морските лица
за морското корабоплаване се извършва при
спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Конвенция STCW и Директива
2008/106/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното
ниво за подготовка на моряците.
(2) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица
за речното корабоплаване се извършва при
спазване на правото на Европейския съюз,
препоръките на Икономическата комисия за
Европа на ООН към формите и методическото
осигуряване на образованието и обучението
на моряците.
(3) Професионалното образование включва:
1. висше образование по морски, речни и
технически специалности;
2. средно професионално образование по
морски, речни и технически специалности.
(4) Обучението и квалификацията на морските лица включва:
1. обучение за придобиване на квалификация по професии за морското и речното
корабоплаване;
2. подготвителни курсове за придобиване
на правоспособност;
3. курсове за специална и допълнителна
подготовка;
4. обучение на борда на кораба.
Чл. 48. (1) Образование по морска или
речна специалност се полу чава в у чебни
заведения, създадени и акредитирани в съответствие с действащото законодателство, в
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които обучението се извършва по одобрени
от ИА „МА“ учебни планове, програми и
материална база, от преподаватели, инструктори или други квалифицирани лица, които
са завършили успешно одобрен от ИА „МА“
курс по програма на моделен курс 6.09 на
Международната морска организация (ИМО).
(2) Учебните заведения по ал. 1 провеждат
обучение в съответствие с държавните изисквания и прилагат система за управление на
качеството на учебния процес.
(3) Учебните заведения по ал. 1 избират
външна, независима от тях, призната организация, която да одитира прилаганата от
тях система за управление на качеството и
нейното съответствие на стандарта БДС EN
ISO 9001:2008.
(4) Учебните заведения ежегодно извършват
преглед на учебните си програми за съответствие с международните и националните
изиск вани я и док у ментират резултата от
прегледа в протокол.
(5) Учебните заведения представят в ИА
„МА“ докладите за извършените от оправомощената външна, независима от учебното
заведение, организация периодични проверки,
одити на системата за управление на качеството и направените оценки за съответствие
на извършваната дейност, за достигане на
необходимите стандарти, установените несъот
ветствия и набелязаните коригиращи действия,
както и протокола от прегледа по ал. 4.
(6) Докладите по ал. 4 заедно с документите
за оценка на поддържаната и прилагана от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ система за управление на качеството се
представят в Европейската комисия в срок
от 6 месеца след извършване на оценката
и в Международната морска организация в
рамките на 5-годишния период на оценка по
Конвенция STCW.
Чл. 49. (1) Средно морско или речно образование се придобива в професионални
училища, регламентирани със Закона за народната просвета, Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета и Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО).
(2) Обучението се провежда в съответствие
с държавните образователни изисквания и
изискванията на тази наредба и осигурява
усвояването на общообразователния минимум
за средно образование и придобиването на
степен на професионална квалификация по
съответната професия от списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(3) Степен на професионална квалификация
се придобива и в лицензирани центрове за
професионално обучение по реда на Закона
за професионалното образование и обучение
след одобряване на учебните планове, програми и материална база от Националната
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агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО) и ИА „МА“. Обучението
се провежда в съответствие с държавните
образователни изиск вани я, националните
стандарти за компетентност и изискванията
на документите по чл. 49, ал. 1 или 2.
Чл. 50. (1) Висшето образование по специалности за морското и речното корабоплаване
се придобива в съответствие със Закона за
висшето образование, държавните изисквания
за придобиване на висше образование по
образователно-квалификационните степени
и изискванията на тази наредба към подготовката на лица от регулираните професии.
(2) Обучението осигурява усвояване на
общоинженерен и специализиран минимум
за висше образование по специалности съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионални направления.
Чл. 51. (1) Курсовете за придобиване на
квалификация по професия се организират
и провеждат от учебни заведения и центрове
за професионално обучение и квалификация,
акредитирани или лицензирани по Закона за
висшето образование, Закона за професионалното образование и обучение или Закона за
народната просвета.
(2) Курсовете за специална и допълнителна подготовка, както и курсовете по ал. 1 се
одобряват от ИА „МА“ и се провеждат по
обявени от ИА „МА“ национални стандарти за
компетентност и одобрени програми, материална база и квалификация на преподавателите
по специалните предмети.
(3) За одобряване на курсовете за придобиване на квалификация по професия се подава
заявление до ИА „МА“, съдържащо следната
информация:
1. наименование на учебното заведение
или центъра;
2. сертификат по ISO EN 9001/2008, регламентиращ съответната дейност;
3. документ за акредитация или лицензиране
на учебното заведение или центъра;
4. програмата на учебното заведение или
центъра, отговаряща най-малко на изискванията на националните стандарти за компетентност или програми за провеждане на
курса и съдържащи:
а) наименование на курса, съответстващото
правило от документа, който го регламентира;
б) цели на курса;
в) предварителни изисквания към обучаемите;
г) минимален и максимален брой на обучаемите;
д) таблица с подробен хорариум по теми,
лекции и практически занятия;
е) вид, място и критерии за оценяването;
ж) квалификация на преподавателите и
инструкторите, както и на оценителите на
тренажори;
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з) подробен опис на наличната материална
база за провеждане на курса;
и) мерки за безопасност при провеждане
на курса;
к) използвана литература при съставяне
на програмата;
л) име, фамилия и подписи на съставителя
на програмата и на ръководителя на центъра.
(4) За одобряване на курсовете по специална и допълнителна подготовка се подава
заявление до ИА „МА“, съдържащо следната
информация:
1. наименование на лицето, което организира курсовете;
2. сертификат по ISO EN 9001/2008, регламентиращ съответната дейност;
3. програмата,отговаряща най-малко на
изискванията на националните стандарти за
компетентност или програми за провеждане
на курса и съдържащи:
а) наименование на курса, съответстващото
правило от документа, който го регламентира;
б) цели на курса;
в) предварителни изисквания към обучаемите;
г) минимален и максимален брой на обучаемите;
д) таблица с подробен хорариум по теми,
лекции и практически занятия;
е) вид, място и критерии за оценяване;
ж) квалификация на преподавателите и
инструкторите, както и на оценителите на
тренажори;
з) подробен опис на наличната материална
база за провеждане на курса;
и) мерки за безопасност при провеждане
на курса;
к) използвана литература при съставяне
на програмата;
л) име, фамилия и подписи на съставителя
на програмата и на ръководителя на центъра.
Чл. 52. (1) Курсовете за придобиване на
правоспособност се организират и провеждат от
учебните заведения и центрове по чл. 51, ал. 1.
(2) Курсовете за придобиване на правоспособност по чл. 33, т. 5, чл. 34 и чл. 35, т. 4
се организират и провеждат и от българско
физическо или юридическо лице – търговци,
както и лице от държава – членка на Европейския съюз, регистрирано като търговец по
националното му законодателство, включително и кооперации, сдружения и фондации.
(3) Курсовете по ал. 1 и 2 се одобряват от
ИА „МА“ и се провеждат по обявени от ИА
„МА“ национални стандарти за компетентност
и програми. Списък на одобрените центрове и
курсове се обявява на официалната интернет
страница на ИА „МА“.
(4) За извършване на проверка за оценка
на съответствието с нормативните изисквания
и издаване на заповед за разрешаване про-
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веждане на курсовете по ал. 1 и 2 се подава
заявление до ИА „МА“, съдържащо следната
информация:
1. наименование на лицето, провеждащо
курсовете;
2. документ за акредитация или лицензиране – за учебното заведение или центъра,
ЕИК – за физическите или юридическите лица;
3. наименование на курса.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат
документи, съдържащи следната информация:
1. цели на курса;
2. предварителни изисквания към обучаемите;
3. минимален и максимален брой на обучаемите;
4. предварително представени за одобрение
програми, съдържащи най-малко изискванията на обявените национални стандарти за
компетентност и програми;
5. таблица с подробен хорариум по теми,
лекции и практически занятия;
6. вид, място и критерии за оценяване;
7. квалификация на преподавателите, както
и на инструкторите и оценителите;
8. подробен опис на наличната материална
база за провеждане на курса.
Чл. 53. (1) Изпълнителният директор на ИА
„МА“ в срок до 7 дни от датата на подаване на
заявлението с пълния комплект документи по
чл. 52, ал. 5 назначава със заповед комисия,
която извършва проверка за установяване на
заявените обстоятелства и съответствието им
с изискванията на тази наредба.
(2) Комисията съставя протокол за извършената проверка, в който вписва своето
становище.
Чл. 54. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ издава заповед за одобряване провеждането на курсовете за срок до 3 години
или мотивиран отказ и уведомява съответната
институция не по-късно от 30 дни от получаване на документацията.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
(3) Лицето по чл. 52, ал. 1 и 2 е длъжно да
уведоми писмено ИА „МА“ в срок до 14 дни
от настъпване на промяна на обстоятелствата
по чл. 52, ал. 4 и 5.
(4) При неспазване разпоредбите на ал. 3
заповедта по ал. 1 се отменя.
Чл. 55. (1) Заповедта по чл. 54 се отменя
и в следните случаи:
1. заповедта е издадена въз основа на неистински документ или документ с невярно
съдържание, въз основа на влязла в сила
присъда или съдебно решение;
2. престане да отговаря на изискванията
на чл. 51, ал. 2;
3. по заявление на лицето.
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(2) Правата, придобити със заповедта по
чл. 54, се отнемат за срок от 6 месеца, когато
се установи, че лицата по чл. 51 и 52 са допускали системни нарушения по отношение
на воденето на записи относно присъствието
на обучаемите, както и когато се установят
други системни нарушения на изискванията на
одобрената програма и правилата, установени
в тази наредба.
Чл. 56. (1) Присъствието и оценките на
участниците в курсовете за специална и допълнителна подготовка, за придобиване на
квалификация по професии за морското и
речното корабоплаване и подготвителните
курсове за придобиване на правоспособност
се отразяват в присъствен дневник – част от
системата за управление на качеството на
обучаващата институция, който съдържа наймалко информацията по приложение № 11.
(2) Присъствието на участниците в курсовете се документира за всеки учебен час
отделно чрез запис в дневника по ал. 1 до
десетата минута за всеки час.
(3) Участник в курс, отсъствал повече от
10 % от общото времетраене на курса, не се
допуска до изпит.
Чл. 57. Практическото обучение за извършване на маневри с влекачи се извършва
по програма, одобрена от ИА „МА“, и се
осъществява от правоспособни капитани на
влекачи със стаж най-малко 5 години.
Чл. 58. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ ежегодно извършва планови и
извънредни проверки за оценка на съответствието и изготвя независима оценка на учебните
заведения и центрове, предоставящи морско
образование, обучение и квалификация, по
отношение изпълнението на критериите, посочени в чл. 51, 52, 60 и 61.
(2) Резултатите от проверките по ал. 1
се отразяват в протокол, копие от който
се предоставя на обучаващата институция.
Протоколът се публикува на електронната
страница на ИА „МА“.
(3) При установяване на несъответствия
с изискванията на тази наредба същите се
вписват в протокола и ИА „МА“ определя
мерки и срок за отстраняването им и извършва
повторна проверка.
(4) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 3 ИА „МА“ не издава свидетелства за правоспособност, за специална
или допълнителна подготовка на обучаемите,
като писмено уведомява обучаващата институция за отказа. Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ отбелязва в списъка
по чл. 52, ал. 3 прекратяване провеждането
на дадения курс.
(5) Въз основа на констатациите в протокола по ал. 2 се изготвя независима оценка
по ал. 1.
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Раздел II
Учебно-материална база на морските и реч
ните учебни заведения и центрове
Чл. 59. (1) Учебно-материалната база се
осигурява съобразно учебните програми с
цел постигане на знания, навици и умения
по дисциплини, професии и специалности,
за които учебните заведения и центрове провеждат обучение.
(2) Учебно-материалната база е необходимо
да отговаря на изискванията за безопасност и
здраве при работа съгласно изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и подзаконовите нормативни актове,
издадени по прилагането му.
(3) Морските и речните учебни заведения
и центрове за професионално обучение и
квалификация за осигуряване на качествено
и пълноценно провеждане на учебния процес
трябва да притежават собствена или наета
учебно-материална база по съответните дисциплини, в която са включени:
1. помощни методически материали, учебна, техническа и специализирана литература;
2. нагледни методически материали;
3. аудио-визуални средства;
4. образци и макети на изучаваната техника
и апаратура;
5. контролно-измервателна апаратура;
6. лицензирани програмни продукти, осигуряващи тематично обучение;
7. сертифицирани и одобрени тренажори и
симулатори, демонстриращи или отработващи,
частично или пълно, определени режими,
ситуации, процедури, действия или функционални особености;
8. у чебни полигони за провеж дане на
практически занятия.
(4) Изискваната учебно-материална база
по ал. 3 трябва да е съобразена с нормите в
съответния моделен курс на Международната
морска организация, националните стандарти
за компетентност и одобрените от ИА „МА“
учебни програми.
Чл. 60. За провеждане на одобрено обучение за придобиване на квалификация, както
и за допълнителна и специална подготовка
морските и речните учебни заведения и центрове се оборудват с учебни зали, кабинети,
полигони и лаборатории, които отговарят на
следните изисквания:
1. учебното място за всеки обучаем да е в
съответствие с приложимите норми;
2. да са оборудвани с необходимите помощни учебни технически средства: черна/
бяла дъска, екран, апарат за проектиране,
учебно-методически табла, компютри, мултимедии и др.;
3. да са спазени установените норми за
използване на компютърна техника, когато
учебната зала е компютърен клас;

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

4. да са спазени допълнителните изисквания за безопасност и здраве при работа,
техническа и противопожарна безопасност,
когато учебната зала е технически клас;
5. да са спазени условията за нормалното
функциониране на тренажорите, посочени
от производителя, когато учебната зала е
оборудвана с тренажори или симулатори.
Чл. 61. (1) За провеждане на обучение се
ползват само тренажори, предназначени за
подготовка и за оценка на компетентността,
които са одобрени от ИА „МА“.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ одобрява тренажорите, когато отговарят на следните експлоатационни норми:
1. възпроизвеждат в достатъчна степен съответното корабно оборудване в съответствие
с изискванията на одобрена от изпълнителния директор на ИА „МА“ класификация,
включително пресъздават експлоатационни и
аварийни ситуации, съответстващи на целите
на подготовката;
2. осигуряват връзка между обучаемия/
оценявания, оборудването и инструктора/
оценителя по начин, позволяващ контрол,
запис и последващ разбор и оценяване на
действията на обучаемия/оценявания;
3. оценката на обучаемия да може да се
генерира от тренажора без намесата на инструктора или оценяващия;
4. тренажорът и софтуерът му са одобрени или признати за съответстващи на
изискванията от признати класификационни организации от Европейския съюз или
от администрация на държави – членки на
Европейския съюз;
5. тренажорът е преминал периодична проверка, както е определено от производителя,
от упълномощено от него лице.
(3) Целите и задачите на подготовката
с използване на тренажор се определят в
рамк и те на прог рамата за подготовка и
трябва да са възможно най-тясно свързани
с практиката.
Чл. 62. (1) Процедурите за подготовка и
оценка компетентността на обучаемите при
работа с използване на одобрен тренажор
съобразно способността за безопасно и ефективно изпълнение на заданието осигуряват:
1. предварително информиране на обучаемите за:
а) целите и задачите на обучението;
б) уменията, които се очаква да бъдат
придобити;
в) уменията, които подлежат на оценка,
и критериите за оценяване;
2. инструкции за работа на тренажора,
предоставени на обучаемите в ясна и изрична форма.
(2) Интензивността и продължителността
на учебните занятия на тренажор се съобразяват с препоръките на производителя.
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Раздел III
Ред за провеждане на изпити
Чл. 63. (1) Изпитите за придобиване на
правоспособност, придобиване на права, отмяна на ограничение или за потвърждаване
на правоспособност се провеждат от комисии,
определени със заповед на изпълнителния
директор на ИА „МА“ или оправомощено
от него лице.
(2) В комисиите по ал. 1 се вк лючват
морски правоспособни лица, притежаващи
равна или по-висока правоспособност от
тази, за която се изпитват лицата, както и
специалисти в съответната научна област,
успешно завършили моделен курс 3.12 на
Международната морска организация (ИМО)
и удовлетворяващи изискванията на Раздели
А-I/6 и А-I/8 на Кодекса към Конвенция STCW,
които не са участвали като преподаватели в
курсове за придобиване или повишаване на
правоспособности, както и подготвителните и
квалификационните курсове. С включените в
заповедта по ал. 1 специалисти в съответната
област, без служителите на ИА „МА“, изпълнителният директор на ИА „МА“ сключва
договор, с който се определят задълженията,
отговорностите и възнагражденията.
(3) Програмите за изпитите и критериите
за оценка на кандидатите за отделните правоспособности се обявяват всяка година до
края на месец януари.
(4) Съответната териториална Д „МА“,
която провежда изпита, обявява не по-малко
от 2 дати в рамките на следващите 30 дни,
които се обявяват на информационното табло
на дирекцията или на електронната страница
на ИА „МА“.
(5) За явяване на изпит кандидатът подава
заявление, в което посочва една от обявените
по ал. 4 дати, най-малко 5 работни дни преди
желаната дата за изпит.
(6) Съответната териториална Д „МА“,
която провежда изпита, обявява 2 дни преди
датите на изпитите имената на допуснатите до
изпит кандидати на информационното табло
или на електронната страница на ИА „МА“.
Ч л. 64. (1) Изп и т и т е с е п р овеж дат в
оборудвани зали на ИА „МА“ устно или на
компютърни станции, свързани с информационната система на ИА „МА“ за провеждане
на изпити, съдържаща изпитни въпроси и
задачи, специализирани компютърни програми и тренажори.
(2) Работни помещения, кораби, пособия
и помагала, необходими за провеждането
на практическите изпити, могат да се предоставят и от корабопритежатели, браншови
организации и учебни заведения при писмено
искане от директора на съответната териториална Д „МА“.
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Чл. 65. (1) Залите за провеждане на изпитите по чл. 64, ал. 1 трябва да отговарят на
изискванията за безопасност и здраве при
работа съгласно изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и
подзаконовите нормативни актове, издадени
по прилагането му.
(2) Залите по ал. 1 трябва да са оборудвани
със система за видео- и аудиоконтрол, която
да отговаря на следните изисквания:
1. да осигурява записи на изображенията,
звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите
от съответния изпит;
2. разположението на камерите да е такова, че да осигурява запис на действията на
всички участници в изпита;
3. да осигурява непрекъснат запис по време
на теоретичните изпити, а при прекъсване на
записа, автоматично да се включва светлинен
и звуков сигнал;
4. да осигурява наблюдение на изпита в
реално време и да е осигурен свободен достъп
до монитора.
Чл. 66. (1) За явяване на изпит кандидатите предварително заплащат такса съгласно
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(Тарифа № 5), приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; последно изм.
бр. 96 от 2011 г.).
(2) Ако кандидатът не се яви, прекрати
своето участие в сесията или бъде отстранен,
внесената изпитна такса не се връща.
Чл. 67. (1) Към заявлението по чл. 63, ал. 6
кандидатът прилага документи, удостоверяващи изпълнението на изискваните условия за
придобиване на правоспособността, за която
лицето кандидатства, както и документ за
платена такса по Тарифа № 5.
(2) Когато изискваната информация по ал. 1
е служебно известна/налична в ИА „МА“,
същата се удостоверява служебно.
(3) В съответната териториална Д „МА“ се
извършва проверка на редовността на представените от кандидатите документи.
(4) На основание проверката по ал. 3 се
съставя списък на доп уснатите до изпит
кандидати.
Чл. 68. (1) Изпитите се провеждат по функции и са устни, писмени и/или практически
в зависимост от правоспособността.
(2) Изпитите чрез компютърни тестове
се провеждат на информационната система
на ИА „МА“, с компютърни тестове, казуси,
задачи и/или задания, обхващащи въпроси от
всяка компетентност от одобрената програма
за изпит за съответната правоспособност.
(3) Практическите изпити за придобиване на правоспособности за корабоплаване
по вътрешните водни пътища на Европа се
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провеждат на кораб, на който за съответната
длъжност се изисква правоспособността, за
която се явява кандидатът, от определени
от председателя на изпитната комисия лица.
Изпитът се провежда в период до 12 месеца
преди придобиването на правоспособността.
(4) Практическият изпит по ал. 3 може да
бъде проведен и на тренажор по одобрена от
ИА „МА“ програма.
Чл. 69 (1) Тестовите въпроси се изготвят
от ИА „МА“.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да одобри и включи в
информационната си система за провеждане
на изпити тестови въпроси, изготвени от морските и речните учебни заведения и центрове,
браншови организации и морски лица.
(3) Тестовите въпроси се публикуват на
електронната страницата на ИА „МА“.
(4) Компютърните тестове се генерират
автоматично за всеки един кандидат от публикуваните по ал. 3 тестови въпроси.
(5) Резултатът от изпита с компютърен тест
се генерира автоматично от информационната
система на ИА „МА“ за провеждане на изпити.
Чл. 70. (1) Преди започване на изпита
членове на съответната изпитна комисия:
1. проверяват дали системата за видео- и
аудиоконтрол е включена;
2. проверяват самоличността на кандидатите;
3. дават указания за начина на провеждане
на изпита и обявяват правата и задълженията
на кандидатите;
4. провеждат документиран инструктаж по
безопасност, когато такъв е необходим;
5. при опит за измама от страна на кандидата, явяващ се на изпит, същият се отстранява
от изпита и изпитната му сесия се анулира.
(2) Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват
след започване на изпита.
(3) Лицата, които не спазват правилата
за провеждане на изпита, не се допускат до
изпит в рамките на следващите 12 месеца.
Чл. 71. За да премине успешно изпита, кандидатът трябва да докаже, че владее материята
до степен, която изключва възможността с
действие или бездействие да причини авария
или щети на хора, кораб или товар или да
предизвика замърсяване на околната среда
при изпълнение на служебни задължения,
отнасящи се до правоспособността, за която
кандидатства, отмяната на ограничение или
за потвърждение на правоспособност.
Чл. 72. (1) Изпитът за придобиване на
правоспособност се състои от компютърен
тест по всяка функция.
(2) Счита се за успешно издържал теста
кандидат, който е дал не по-малко от 85 %
верни отговори или е събрал определения
брой точки.
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(3) До устен изпит по функцията, когато
се изисква такъв, се допускат лицата, които
успешно са издържали теста по ал. 2.
(4) Прак тическ и ят изпит за пилоти и
капитани на влекачи се провежда в реални
условия чрез извършване на действителни
маневри.
Ч л. 73. (1) Когат о изп и т ът по да дена
функция включва няколко изпита – устен,
писмен и/или практически, общата оценка
е „издържал“, когато по всички изпити кандидатът е получил оценка „издържал“.
(2) Общата оценка на комисията по даден
изпит е „издържал“, когато 2/3 от членовете
є поставят оценка „издържал“.
Чл. 74. Кандидатът е издържал изпитите
за придобиване на правоспособност, за отмяна на ограничение или за потвърждаване
на правоспособност само когато е издържал
успешно изпитите по всяка функция за дадената правоспособност.
Чл. 75. (1) Кандидат, който не е положил
успешно изпитите по някоя от функциите
или модул английски език за съответната
правоспособност, има право да се яви отново не по-рано от 1 месец след датата на
провеждане на изпита.
(2) Кандидат, който в период от една година
не е издържал успешно изпитите по всички
функции, се явява отново на изпити по всички
функции за дадената правоспособност.
Чл. 76. (1) Всяка изпитна комисия изготвя
протокол за проведените изпити (приложение
№ 12) за съответната дата в 2 еднообразни
екземпляра.
(2) Протоколите и всички други писмени документи на кандидатите се събират в
отделно дело и се съхраняват две години в
съответната териториална Д „МА“, където е
бил проведен изпитът.
Чл. 77. (1) Протоколите от изпитите за
придобиване на правоспособност и права
се одобряват от изпълнителния директор
на ИА „МА“ или от оправомощено от него
лице и се съхраняват за срок от 50 години,
по един екземпляр в архива на ИА „МА“ и
в съответната териториална Д „МА“, където
е проведен изпитът.
(2) Изпълнителният директор на ИА „МА“
при установяване на нарушения, свързани с
придобиване на правоспособността, заличава
от протокола по ал. 1 лицето, за което са
установени нарушенията.
(3) Протоколите от изпитите за потвърждаване или отменяне на други ограничения,
за преиздаване на свидетелства за правоспособност или издаване на потвърждения на
чужди свидетелства се одобряват от директора
на съответната териториална Д „МА“ и се
съхраняват за срок от 5 години в архива на
тази Д „МА“ и в архива на ИА „МА“.
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Чл. 78. (1) Кандидат, който не е издържал
успешно изпит, може да подаде възражение
до изпълнителния директор на ИА „МА“ в
14-дневен срок от датата на провеждане на
изпита.
(2) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на И А
„МА“ със заповед назначава комисия, която
в 14-дневен срок извършва проверка на възражението и изготвя мотивирано становище
до изпълнителния директор.
(3) Въз основа на становището по ал. 2
изпълнителният директор на ИА „МА“ се
произнася, като обявява кандидата за издържал
успешно изпита или отхвърля възражението.
Чл. 79. На морски лица, включени в одобрения протокол по чл. 78, ал. 1, се издава
сви детелство за правоспособност или се
отменят ограниченията след представяне на
медицинско свидетелство за здравословна
годност.
Г л а в а

с е д м а

РЕГИСТРАЦИЯ НА МОРСКИ ЛИЦА И
СВИДЕТЕЛСТВА
Чл. 80. В ИА „МА“ се водят регистри на
морските лица, на морските правоспособни
лица и техните свидетелствата, както следва:
1. регистри на морските правоспособни
лица с правоспособност водач на кораб до 40 БТ
и шкипер на кораб за спорт и развлечение – в
дирекция „Морска администрация – Варна“,
дирекция „Морска администрация – Бургас“ и
в дирекция „Инспекционна дейност“ (Д „ИД“),
в зависимост от мястото на провеждане на
изпита за придобиване на правоспособност;
2. регистри на морските правоспособни лица
с правоспособност водач на малък кораб – в
дирекция „Морска администрация – Русе“ и
дирекция „Морска администрация – Лом“,
в зависимост от мястото на провеждане на
изпита за придобиване на правоспособност;
3. регистър на морските правоспособни
лица с правоспособност, различна от тази по
т. 1 и 2 – в Д „ИД“;
4. регистри на свидетелствата на морските
лица – в съответните териториални Д „МА“;
5. регистри на издадените потвърждения
на свидетелства за правоспособност, издадени
от администрациите на други държави – в
съответните териториални Д „МА“.
Чл. 81. (1) Регистрите се водят на хартиен
и електронен носител и в тях под отделен
номер се вписват следните данни за всяко
морско лице:
1. собствено, бащино и фамилно име;
2. пол;
3. дата на раждане;
4. място на раждане;
5. постоянен адрес;
6. гражданство;
7. единен граждански номер;
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8. номер, дата на издаване и учебно заведение или център, издали документ за образование, квалификация или специалност;
9. поредна правоспособност и основание
за придобиването є.
(2) Вписванията в регистрите на данните
по ал. 1 се извършват от длъжностно лице
на ИА „МА“.
(3) Регистрите на морските правоспособни
лица са безсрочни.
Чл. 82. (1) Регистърът по чл. 80, т. 4 включва моряшките картони на морските лица
(приложение № 13), съдържащи данните по
чл. 81, ал. 1 , снимка на лицето и данни за:
1. срока на валидност на свидетелството;
2. ограниченията за упражняване на придобитите права;
3. издадените разрешения по чл. 19, ал. 2;
4. издадените свидетелства за премината
специална и допълнителна подготовка;
5. издадените медицински свидетелства за
здравословна годност, необходими за издаване
на свидетелство за правоспособност;
6. кораба, на който лицето работи: име,
ИМО номер или УЕИН, бруто тонаж за морските кораби, тип на кораба, пропулсивна
мощност на КСУ и район на плаване на кораба;
7. длъжност, за която се изисква правоспособност или която дава възможност за придобиване на правоспособност, на която лицето
е назначено на кораба, ниво на отговорност
и функции, дата на постъпване и дата на напускане на кораба, общо прослужено време
на кораба, признато за плавателен стаж;
8. номера на моряшкия паспорт и срока
на валидност;
9. номера на моряшката книжка или служебната книжка.
(2) Данните по ал. 1, т. 6 и 7 се вписват при
представяне на записка (приложение № 17),
издадена от капитана на кораба, корабопритежателя или посредника, че лицето е назначено
на съответния кораб и съответната длъжност,
екипажен списък, моряшка/служебна книжка,
индивидуален договор за наемане на работа
или друг документ, удостоверяващ обстоятелствата, а при освобождаване на основание на
представяне на записка (приложение № 14),
издадена от капитана на кораба, моряшка/
служебна книжка, екипажен списък.
(3) Документите по ал. 2, с изключение на
моряшката/служебната книжка, се съхраняват
за срок от 2 години от датата на представянето им в съответната териториална Д „МА“.
(4) Морските лица представят в съответната териториална Д „МА“ моряшката книжка
за вписване данните от същата в моряшкия
картон не по-рядко от веднъж на 2 години, а
служебната книжка – не по-рядко от веднъж
годишно.
(5) Моряшките картони се съхраняват в
съответната териториална Д „МА“ до навършване на 90-годишна възраст на лицето, след
което се предават в архив.
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Г л а в а

о с м а

ИЗДАВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОК А
НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА
ПРАВОСПОСОБНОСТ. ИЗДАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЯ И НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА
СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВК А НА МОРСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 83. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ издава свидетелствата на
морските лица, както следва:
1. свидетелства за правоспособност за
работа на море:
а) за далечно и за крайбрежно плаване
(приложение № 15);
б) за капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване (приложение № 16 и приложение № 16а – на английски език);
в) за капитан на влекач (приложение № 16
и приложение № 16а – на английски език);
г) за местно плаване (приложение № 17);
2. свидетелство за правоспособност за
работа по вътрешните водни пътища (приложение № 18);
3. свидетелство за правоспособност пилот
(приложение № 19);
4. свидетелство за правоспособност водач
на кораб до 40 БТ (приложение № 20);
5. свидетелство за правоспособност шкипер
на кораб за спорт и развлечение (приложение
№ 21);
6. свидетелства за правоспособност водач
на малък кораб (приложение № 22);
7. потвърждение на чуждо свидетелство
за правоспособност за работа на море (приложение № 23);
8. потвърждение на чуждо свидетелство
за правоспособност за работа по вътрешните
водни пътища на Европа (приложение № 24);
9. свидетелства за специална и за допълнителна подготовка за море (приложение
№ 25) и за вътрешни водни пътища на Европа
(приложения № 26, 27 и 28).
(2) Свидетелствата по ал. 1, т. 4 – 6 и 9 се
издават при следните условия:
1. лицето е включено в предварително
представения в съответната териториална Д
„МА“ списък на курсистите;
2. лицето е завършило успешно курса и е
включено в одобрен протокол от проведения
изпит.
(3) В случаите, когато срокът на валидност
на свидетелството е изтекъл и за издаването
на ново свидетелство се изисква наличие на
определен плавателен стаж, ИА „МА“ издава
ново свидетелство след служебна проверка на
изисквания плавателен стаж.
Чл. 84. (1) Свидетелствата за правоспособност се подписват от изпълнителния директор
на ИА „МА“ или упълномощено от него лице.
(2) Потвържденията на свидетелствата за
правоспособност по чл. 21, свидетелствата
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за специална и допълнителна подготовка се
подписват от директора на Д „ИД“, директора
на съответната териториална Д „МА“ или от
упълномощено от него лице в зависимост от
мястото на провеждане на курса.
(3) Свидетелствата за правоспособност и
потвържденията по чл. 83, ал. 1, т. 1, 3, 7 – 9
се подпечатват с мокър печат на ИА „МА“ с
изображение на държавния герб.
Чл. 85. (1) Свидетелствата за правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 1 – 3, 7 – 9 са със
срок на валидност до 5 години, но не повече
от срока на валидност на което и да е свидетелство, необходимо за издаването им.
(2) Свидетелствата за правоспособност по
чл. 83, ал. 1, т. 4 – 6 са със срок на валидност
до 10 години.
(3) Потвържденията на свидетелствата за
правоспособност са със срок на валидност до
5 години, но не повече от срока на валидност
на което и да е свидетелство, необходимо за
издаването им.
Чл. 86. (1) Морските лица подновяват свидетелствата си при:
1. отпадане на ограничение или друга
промяна на обстоятелствата, при които свидетелствата са били издадени;
2. изтичане на срока на валидност на
свидетелството;
3. пром яна в стат уса на притежавано
валидно свидетелство, когато то е загубено,
унищожено или обявено за невалидно.
(2) Ново свидетелство се издава, след като
лицето представи доказателства за:
1. здравословна годност – с медицинско
свидетелство, издадено от заведение по чл. 12,
ал. 3 и 5;
2. продължаваща компетентност за правоспособностите по чл. 30 – 32;
3. преминат опреснителен курс за специална или допълнителна подготовка, когато
това се изисква.
(3) Ново свидетелство може да бъде издадено
и преди изтичане на срока му на валидност,
без да има промяна на обстоятелствата, когато
лицето ще работи на кораб, към момента на
изтичане на валидността.
(4) За да бъде издадено или преиздадено
свидетелство за правоспособност със срок
на валидност след 1.01.2017 г., морските лица
трябва да преминат курсове, одобрени от ИА
„МА“, както следва:
1. за лицата от палубна команда от управленско и оперативно ниво – „Управление
на ресурсите на мостика“, „Корабоводене
с използване на електронни карти и автомат изи рани и ден т ификационни системи“
(ECDIS & AIS), „Сигурност на кораба за
лица, изпълняващи дейности, свързани със
сигурността“, а лицата извън управленско,
оперативно и изпълнителско ниво – инструктаж по сигурността;
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2. за лица от палубна команда от изпълнителско ниво – „Елементарни познания за
сигурността на кораба“;
3. за морски лица от машинна команда от
управленско и оперативно ниво – „Управление на ресурсите и работа в екип в машинно
отделение“, „Експлоатация на съвременни
системи за управление на главни и спомагателни двигатели“ –„Сигурност на кораба
за лица, изпълняващи дейности, свързани
със сигурността“, а за електромеханици и
„Експлоатация и поддръжка на системи с
напрежение над 1000 волта“;
4. за лица от машинна команда от изпълнителско ниво – „Елементарни познания за
сигурността на кораба“.
Чл. 87. Продължаваща компетентност се
доказва чрез едно от следните изисквания:
1. наличие на плавателен стаж общо наймалко 12 месеца през последните 5 години
при изпълнение на функции, посочени в свидетелството за правоспособност;
2. наличие на плавателен стаж общо наймалко 6 месеца в рамките на 12 месеца преди
издаване на ново свидетелство при изпълнение
на функции, посочени в свидетелството за
правоспособност, или
3. наличие на плавателен стаж на длъжност
в управленско или оперативно ниво на отговорност, с една степен по-ниска от притежаваната от него правоспособност, за период не
по-малък от 6 месеца в рамките на 12 месеца
преди издаване на ново свидетелство;
4. наличие на плавателен стаж като стажант
на длъжност, съответстваща на притежаваната от него правоспособност, за период не
по-малък от 3 месеца в рамките на 6 месеца
преди издаване на ново свидетелство;
5. представяне на удостоверение за успешно
завършен курс за потвърждаване, одобрен от
ИА „МА“;
6. успешно положен изпит пред ИА „МА“
по одобрена програма.
Чл. 88. (1) Свидетелствата по чл. 83, ал. 1,
т. 4 – 6 се издават след удостоверяване на
здравословната годност на кандидатите.
(2) Свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 9
се издават със срок на валидност съгласно
приложения № 1 и 2.
Чл. 89. (1) Продължаване срока на валидност на свидетелството по чл. 83, ал. 1, т. 1,
буква „а“ се извършва преди изтичане срока
на валидност на свидетелството за правоспособност от директорите на съответната
териториа лна Д „М А“, където лицето се
води на отчет, при наличие на условията по
чл. 86, ал. 2.
(2) При изтичане на срока на валидност
на свидетелствата за правоспособност нови
свидетелства се издават по реда на чл. 86.
Чл. 90. (1) Когато пилот не е заемал длъжността за период повече от 1 година, за всяка
от тези години извършва по 15 маневри под
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ръководството на пилот-инструктор, включен
в списъка на пилот-инструкторите, утвърден
от директора на съответната териториална Д
„МА“ за допускане за заемане на длъжност.
(2) Когато пилот не е заемал длъжността за
период повече от 5 години, извършва 80 маневри под ръководството на пилот-инструктор,
включен в списъка на пилот-инструкторите,
утвърден от директора на съответната териториална Д „МА“ за допускане за заемане
на длъжност.
Чл. 91. Когато капитан на влекач не е заемал
длъжността за период от 3 и повече години,
трябва да изпълни 30 маневри за допускане
за заемане на длъжността.
Г л а в а

д е в е т а

ПРИЗН А ВА НЕ Н А СВИДЕТЕЛСТВА ЗА
ПРА ВОСПОСОБНОСТ, ЗА ПРЕМИН АТА
ДОПЪЛНИТЕЛНА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА, ИЗДАДЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДРУГА ДЪРЖАВА. ПРОВЕРК А ЗА
АВТЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Раздел I
Признаване на свидетелства за работа на море
Чл. 92. (1) На морско лице, притежаващо
свидетелство за правоспособност, свидетелство
за допълнителна и/или специална подготовка,
издадено от администрацията на държава,
която е включена в списъка, публикуван в
официалния бюлетин на Европейския съюз,
ИА „МА“ от името на Република България
като приемаща държава членка издава потвърждение на свидетелството, когато лицето
ще работи на кораб, плаващ под българско
знаме, след като:
1. лицето подаде заявление, към което се
прилага свидетелството за правоспособност
и потвърждение на същото, валидно свидетелство за здравословна годност, документ за
самоличност и за платена такса;
2. администрацията, издала свидетелството и потвърждението му, удостовери тяхната
автентичност.
(2) На морското лице по ал. 1, когато отговаря на изискванията, се издава потвърждение на свидетелството по чл. 84, ал. 2 (по
Правило I/10 на STCW) за заемане на длъжност, която е вписана в свидетелството му за
правоспособност.
(3) Срокът на валидност на издаденото от
ИА „МА“ потвърждение не може да бъде подълъг от срока на валидност на свидетелството
за правоспособност или потвърждението на
свидетелството.
(4) Издадените от ИА „МА“ потвърждения
на свидетелства, издадени от администрация
на държава, която е включена в списъка на
Европейския съюз, се обезсилват, ако администрацията на държавата бъде извадена от
този списък.
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Чл. 93. (1) На морско лице, притежаващо
сви детелст во за п равоспособност, сви детелство за допълнителна и/или специална
подготовка, издадено от администрация на
държава, която не е включена в списъка,
публикуван в официалния бюлетин на Европейския съюз, ИА „МА“ може да издаде
пот върж дение на сви детелст вото, когато
лицето ще работи на кораб, плаващ под
българско знаме.
(2) Заявлението за признаване на свидетелство, издадено от администрация на
държава, която не е включена в списъка по
ал. 1, се подава от корабопритежателя на
кораб, плаващ под българско знаме.
(3) Когат о се ус та нови, че бъ л гарск и
корабопритежател има съществен интерес
свидетелства за правоспособност, издадени
от администрация по ал. 1, да бъдат признавани чрез издаване на потвърждение на
тези свидетелства от ИА „МА“, ИА „МА“
изпраща обосновано искане до Европейската
комисия за оценка на тази администрация
с оглед признаване на издадените от нея
свидетелства за правоспособност.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не изпраща в Европейската
ком иси я п ред ложен и я за п ризна ва не на
свидетелства, издадени от администрации на
държави, които не са включени в списъка
на признатите от Международната морска
организация държави.
(5) За целите на признаването по ал. 1 и
след получаване на заявлението по ал. 2 ИА
„МА“ прави мотивирано предложение до Европейската комисия с искане да бъде оценена
системата за подготовка и освидетелстване
на моряците на съответната държава.
(6) След подаване на предложението по
ал. 5 ИА „МА“ може да издаде потвърждение на свидетелствата на морските лица от
кан ди датст ващата държава. Ва ли дност та
на издадените потвърж дения не може да
надвишава 3 месеца.
(7) При получаване на положително становище от Европейската комисия се подготвя
двустранно споразумение със съответната
администрация на държавата – страна по
Конвенция STCW.
(8) За подписване на споразумението по
ал. 7 И А „М А“ информира Европейската
комисия и ИМО.
Чл. 94. (1) Република България може да
прекрати сключено споразумение по чл. 93,
ал. 7, а ИА „МА“ да обезсили издадените на
негово основание потвърждения, когато се
установи нарушаване на условията в споразумението.
(2) За решението си по ал. 1 ИА „МА“
информира Европейската комиси я, ИМО
и държавата, с която е сключено споразумението.
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Раздел II
Признаване на свидетелства за работа по
вътрешни водни пътища
Чл. 95. (1) Морски лица, притежаващи свидетелство за правоспособност, свидетелство
за премината допълнителна и/или специална
подготовка, за работа на кораби, превозващи
товари и пътници по вътрешните водни пътища
на Европа, издадено в съответствие с Препоръките на Комитета по вътрешен транспорт
към Икономическата комисия за Европа на
ООН или Дунавската комисия, кандидатстват
пред ИА „МА“ за признаване правото им да
упражняват съответна длъжност на кораб,
плаващ под българско знаме.
(2) В случай че квалификацията на кандидата за признаване на свидетелство по ал. 1 не
покрива всички изисквания по глава пета за
съответната длъжност и различията не могат
да бъдат преодолени чрез мерките по чл. 100
и 101, правоспособността на кандидата се
признава частично и дава право да заема само
тези длъжности, за които е правоспособен.
Чл. 96. (1) Квалификацията на кандидата
за признаване на свидетелството по чл. 97 се
удостоверява с един от следните документи:
1. диплома за завършено средно или висше
образование;
2. свидетелство за професионална квалификация;
3. свидетелство за правоспособност, издавано за длъжности на кораб, упражняването
на които изисква правоспособност.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да изиска от кандидата за
признаване по чл. 97 да приложи към документите по ал. 1 допълнителни доказателства
за съдържанието и хода на образованието и
обучението, издадени от компетентен орган
от съответната държава.
(3) Всички документи, свързани с признаването, се подават в оригинал или нотариално
заверено копие, с превод на български език
от оторизиран заклет преводач.
Чл. 97. Изпълнителна агенция „Морска
а д м и н ис т ра ц и я“ не може да о т к а же на
български гражданин или на гражданин на
държава – членка на ЕС, получил съответна
правоспособност в държава – членка на ЕС,
поради липса на достатъчна квалификация да
заема съответна длъжност по глава трета при
същите условия като българските граждани,
получили правоспособност в Република България, когато кандидатстващият за признаване:
1. притежава диплома или друг документ,
които се изискват в някоя от държавите – членки на ЕС, за достъп или за упражняване на
същата длъжност на нейна територия и които
са издадени в тези държави;
2. е упражнявал през последните 10 години на пълно работно време тази длъжност в
продължение най-малко на 2 години или в
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продължение на период, равностоен на 2 години пълно работно време в държава – членка
на ЕС, в която длъжността не е регулирана, и
притежава документ за квалификация, издаден
от съответния компетентен орган.
Чл. 98. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да изиска от кандидатстващия за признаване по чл. 97 да докаже,
че притежава професионален стаж, когато
продължителността на обучението, на което
се позовава по силата на чл. 99, е по-малка
с 1 година от изискваната продължителност
на обучението за съответната длъжност по
глава трета.
(2) Продъл ж ителност та на изиск вани я
професионален стаж по ал. 1 не може да
надхвърля:
1. два пъти размера на недостигащия период
на обучение, когато недостигащият период се
отнася за цикъл на обучение след средното
образование и/или за професионален стаж
под контрола на квалифицирано лице и е
завършил с изпит;
2. периода на недостигащия професионален
стаж, когато този стаж се отнася за професионална практика, осъществявана с помощта
на квалифицирано лице.
(3) Във всички случаи изискваният професионален стаж не може да надхвърля 4 години.
Чл. 99. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да изиска от кандидата за признаване на свидетелство по чл. 97
да премине стаж за приспособяване или да
положи изпит за правоспособност.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на кандидата за
признаване на свидетелство да избира между
стаж за приспособяване или изпит за право
способност.
(3) Стажът за приспособяване или изпитът
за правоспособност се изисква, когато образованието на кандидата за признаване обхваща
теоретични и/или практически области, които
съществено се различават от изискваните по
глава пета за съответната длъжност.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ преценява дали знанията и уменията, придобити от кандидата за признаване в
процеса на неговия трудов стаж, не покриват
частично или напълно различията по ал. 3.
(5) Изпитът за правоспособност се провежда
по реда на чл. 7 и глава пета.
Чл. 100. (1) Стажът за приспособяване се
провежда на кораб, плаващ под българско
знаме, под ръководството на квалифицирано
лице.
(2) Стажът по ал. 1 включва дейности,
определени в заповед на изпълнителния директор на ИА „МА“.
(3) Необходимият стаж за приспособяване се определя, след като ИА „МА“ сравни
доколко придобитите от кандидатстващия за
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признаване по чл. 97 теоретични знания и
практически умения съответстват на изискваните по глава пета за съответната длъжност.
(4) Стажът за приспособяване се отчита,
регистрира и оценява по реда на глава втора,
раздел II.
(5) Стажът за приспособяване не може да
бъде с продължителност, по-дълга от 2 години.
Чл. 101. (1) Когато за упражняването на
съответна длъжност по глава трета има специфични изисквания, определени в нормативен акт, ИА „МА“ изисква от кандидата за
признаване да представи документи от компетентните органи на държавата – членка на
ЕС, от които да е видно, че тези изисквания
са изпълнени. Когато държавата не издава
такива документи, те могат да бъдат заменени
с клетвена, нотариално заверена или друга
подобна декларация.
(2) Когато за упражняването на съответна
длъжност по глава трета се изисква документ
за физическото или психическото здраве, ИА
„МА“ приема като достатъчно доказателство
представянето на документ, който се изисква
в някоя от държавите – членки на ЕС.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат издадени преди не повече от 3 месеца от
датата на подаване на молбата за признаване.
Чл. 102. (1) Изпълнителният директор на
ИА „МА“ се произнася с мотивирана заповед
в 4-месечен срок от датата на подаването на
молбата и всички необходими документи от
кандидатстващия за признаване по чл. 97.
(2) Отказът за признаване по ал. 1 подлежи
на обжалване по реда на АПК.
Чл. 103. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона
за професионалното образование и обучение,
уреждащи признаването на правоспособността
за упражняване на регулирани професии в
Република България, придобита от граждани
на държави – членки на Европейския съюз.
Раздел ІІІ
Проверка за автентичност на български сви
детелства за правоспособност
Чл. 104. (1) При получаване на искане за
удостоверяване автентичност на българско
свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него от администрация, с която има сключено споразумение,
ИА „МА“ извършва проверка и изготвя отговор на запитващата администрация в срока,
предвиден в съответното споразумение.
(2) Проверката за автентичност на свидетелството и достоверност на данните се
извършва чрез сравняване на данните, предоставени от запитващата администрация, с
тези в електронната база данни, а в случай на
съмнение – и в моряшкия картон на лицето,
учебните заведения, изпитните протоколи.
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(3) Удостоверяване на автентичност и достоверност на данните, вписани в българско
свидетелство за правоспособност, поискано от
лице, различно от лицата по ал. 1, се извършва
срещу заплащане на такса по Тарифа № 5.
Чл. 105. Когато при проверката по чл. 104,
ал. 2 се констатира, че предоставеното свидетелство съдържа неверни данни, с промени
на данните в него, допълнителни записи или
заличаване или фотокопието на свидетелството е манипулирано по такъв начин, ИА
„МА“ изисква оригиналите и изпраща същите
на прокуратурата за търсене на наказателна
отговорност.
Г л а в а
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ВАХТЕНА СЛУЖБА
Чл. 106. (1) Капитанът носи отговорност
преди всяко отплаване на кораба първата и
следващите вахти да бъдат осигурени с достатъчен брой морски лица с необходимите
правоспособности, отпочинали и в добро
здравословно състояние за безопасно носене
на вахтената служба, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 88б от Кодекса
на търговското корабоплаване.
(2) Съгласно разписанието за вахтите морските лица 4 часа преди застъпване на вахта
и по време на изпълнение на задълженията си
не трябва да са употребили упойващи вещества
или съдържанието на алкохол да надвишава
0,05 % ниво на алкохол в дъха или 0,25 мг/л
алкохол в кръвта.
(3) Разписание за вахтите се изготвя на работния език на кораба и на английски език за
море и се поставя на видно място на мостика,
машината и общодостъпно място на кораба.
Чл. 107. (1) Капитанът на кораба е отговорен за правилното планиране и безопасното
плаване през целия преход от отправното до
крайното пристанище.
(2) Капитанът на кораба извършва планирането в следните етапи:
1. оценка на необходимите данни за рейса
по източниците за информация;
2. изготвяне на план за прехода;
3. изпълнение на плана и разпределение
на отговорностите.
(3) Капитанът на кораба планира прехода от
кей до кей, като взема под внимание всички
възможни източници на информация. Ако не
разполага с информация за крайното пристанище на рейса, той изработва план за прехода
за тази част, за която има информация, и го
актуализира, когато получи допълнителна
информация за следващите пристанища и
райони на плаване.
Чл. 108. (1) Капитанът на кораба е отговорен за организацията и правилното носене
на вахтената служба по време на преход и на
котва, а за носенето на вахтата в машинно
отделение е отговорен и главният механик.
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(2) За организиране изпълнението на разпорежданията на капитана са отговорни лицата
от ходовата или котвената вахта, като изпълнението им е задължение на целия екипаж.
Чл. 109. (1) Преди началото на всеки преход
капитанът на кораба провежда и документира
инструктаж на вахтените помощник-капитани.
(2) Вахтените помощник-капитани се придържат в своите действия към изискванията
на плана за прехода и към разпорежданията
на капитана за осигуряване безопасността на
кораба по време на прехода.
(3) Капитанът и вахтените помощник-капитани са отговорни за безопасното плаване
на кораба.
Чл. 110. (1) Главният механик провежда и
документира преди началото на всеки преход
инструктаж на вахтените механици.
(2) Главният механик и вахтените механици са отговорни за осигуряване готовността
на главната машина за незабавно изменение
на хода на кораба след команда от мостика.
Чл. 111. Капитанът на кораба е отговорен
за осигуряване на кораба с пълен комплект
пособия и коригирани навигационни карти
за районите на предстоящото плаване.
Чл. 112. Заповедите и разпорежданията на
капитана на морски кораб се вписват в дневник (Master Standing Orders Book) и включват
инструкции за безопасността на кораба, екипажа и околната среда при носене на ходова
и котвена вахта относно:
1. редовното определяне на местоположението на кораба и воденето на прокладката;
2. воденето на визуално и радиотехническо
наблюдение на района на плаване и изпълнение
на изискванията на Международните правила
за предотвратяване сблъскването на кораби
на море (COLRЕG 72) на ИМО, навигационна
система IALA и Морски и въздушен наръчник
по търсене и спасяване (IAMSAR) на ИМО и
Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ICAO);
3. ефективната работа на навигационното
оборудване, комуникациите, следенето и отчитането на грешките на компаса, жирокомпаса
и на радионавигационните прибори;
4. плаването в различни хидрометеорологични и навигационни условия, като намалена видимост, щормови условия, плаване в
плитчини, теснини и канали, в крайбрежни
води, плаване с пилот на борда и др.;
5. организацията и носенето на вахтата на
котва и дежурство в пристанище.
Чл. 113. (1) Заповедите и разпорежданията
на капитана на морски кораб за нощните вахти
се вписват в дневник (Night Orders Book) и
включват инструкции относно действията на
вахтените помощник-капитани, включително
когато капитанът отсъства от мостика.
(2) Вахтените помощник-капитани удостоверяват с подписа си в дневника по ал. 1, че са
разбрали всички разпореждания на капитана.
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Чл. 114. Корабопритежателят разработва
и прилага вътрешни процедури за носене на
вахта в съответствие с глава VІІІ на Конвенция STCW, както е изменена и допълнена, с
които се запознават членовете на екипажа.
Г л а в а
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ЗА ДЪЛ Ж ЕНИ Я Н А КОРА БОПРИТЕЖ АТЕЛИТЕ
Чл. 115. (1) Корабопритежателите преди
назначаване на морски лица на работа на
своите кораби са длъжни да изискат от лицето
да представи документ за правоспособност,
който се изисква за заемане на длъжността,
за която лицето кандидатства, чиято автентичност проверяват.
(2) Корабопритежателите осигуряват въвеждащо обучение на всички новопостъпили
членове на екипажа за запознаване с всички
процедури и обзавеждане, свързани с изпълнението на техните задължения, така както се
изисква от раздел А-І/14 от Кодекса на Конвенция STCW, както е изменена и допълнена.
(3) Корабопритежателите са длъжни да
поддържат актуален списък на екипажа на
всеки свой кораб, като представят копие от
същия в съответната териториална Д „МА“,
където е регистриран корабът, не по-късно
от 3 работни дни след промяната.
(4) Корабопритежателите са длъжни да
поддържат досие на всяко морско лице, което
е наето и работи на техните кораби, наймалко за времето, за което имат сключен
трудов договор.
(5) Досието по ал. 2 съдържа най-малко
следната информация:
1. лични данни, идентифициращи лицето,
снимка, адрес и телефон за контакт;
2. копия на всички свидетелства за правоспособност, за допълнителна и специална
подготовка, други документи, даващи право
на лицето да заема съответната длъжност, и
издадени разрешения за заемане на по-висока
длъжност;
3. документ, показващ какви първоначални
инструктажи са проведени с лицето по отношение на безопасността и сигурността на работа на кораба, запознаване със задълженията
му на кораба и приборите и устройствата, с
които ще работи;
4. копие на документ, установяващ здравословната годност на лицето за работа на
кораб в определен район на длъжността, за
която лицето е назначено;
5. договора/ите между корабопритежателя
и морското лице;
6. данни за продължителността и длъжностите, на които е работило лицето на всеки
кораб, на който е било назначено.
(6) Когато работният език на кораба не
е български език, корабопритежателят осигурява документацията по Международния
кодекс за безопасна експлоатация на обявения
работен език.
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Чл. 116. Корабопритежателят предприема
всички необходими действия да попълни незабавно с правоспособно лице длъжността, вписана в документа за надлежно комплектуване
на кораба с екипаж, която по време на рейс
е била овакантена от лице, притежаващо необходимото свидетелство за правоспособност.
Чл. 117. Корабопритежателят създава организация за осигуряване и провеждане на
у чебна плавателна практика на борда на
корабите си съобразно броя им, големината
и районите им на плаване в съответствие с
изискванията за провеждане на практиката
и съгласувано с ИА „МА“.
Чл. 118. Корабопритежателят не допуска
лице от екипажа да заема определена длъжност
на кораби, плаващи под българско знаме, в
определен район, за които в медицинското
свидетелство на лицето, в свидетелството за
правоспособност и/или в потвърждението по
чл. 21 (по Правило I/10 на STCW) има вписани
ограничения за заемането на тази длъжност
или за съответния район на плаване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Лицата, отговарящи на изискванията за
образование и здравословна годност, отбили
военната си служба или служещи на военни
или граничнополицейски кораби, могат да
придобият правоспособност по тази наредба,
както следва:
1. за правоспособност „водач на кораб
до 40 БТ“ – въз основа на удостоверение от
щаба на командването на ВМС за премината
програма за подготовка на офицерски състав
към допускане към самостоятелно носене на
ходова вахта или самостоятелно управление на
кораб и сдали успешен изпит за този допуск,
плавателен стаж не по-малко от 3 години на
действителна корабна служба, успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1 за
лицата, завършили различна специалност от
„корабоводене“;
2. за правоспособност „шкипер на кораб
за спорт и развлечение до 300 БТ“ – въз основа на диплом за завършено образование по
специалност „корабоводене“, удостоверение от
щаба на командването на ВМС за премината
програма за подготовка на офицерски състав
към допускане към самостоятелно управление на кораб и сдали успешен изпит за този
допуск, плавателен стаж не по-малко от 3
години на длъжност „командир на кораб“ с
водоизместване над 300 тона и успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;
3. за правоспособност „вахтен помощниккапитан на кораб над 500 БТ“ – въз основа на
удостоверение за успешно завършен одобрен
от ИА „МА“ курс за преквалификация, удостоверение за премината учебна плавателна
практика 6 месеца в курса на обучение или
плавателен стаж не по-малко от 6 месеца на
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длъжност „командир на кораб“ с водоизместване над 500 тона, 6-месечен учебен плавателен
стаж, удостоверен с дневник за практическа
подготовка, като стажант вахтен помощниккапитан на търговски кораб в далечно плаване
с големина 500 БТ или повече и успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;
4. за правоспособност „капитан на кораб
до 500 БТ в местно плаване“ – въз основа на
удостоверение от щаба на командването на
ВМС за премината програма за подготовка
на офицерски състав към допускане към
самостоятелно управление на кораб и сдали
успешен изпит за този допуск, плавателен
стаж не по-малко от 3 години на длъжност
„командир на кораб“ с водоизместване над
500 тона и успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;
5. за правоспособност „щурман“ – въз
основа на удостоверение за завършен одобрен от ИА „МА“ курс за преквалификация
и удостоверение за плавателен стаж 2 месеца
като стажант или моряк от палубна команда
и успешно положен изпит пред комисията по
чл. 63, ал. 1;
6. за правоспособност „вахтен механик
на кораб с КСУ над 750 kW“ – въз основа на
удостоверение за премината учебна плавателна
практика 6 месеца в курса на обучение или
плавателен стаж не по-малко от 6 месеца
на длъжност „механик на кораб с КСУ над
3000 kW“, 6-месечен учебен плавателен стаж,
удостоверен с дневник за практическа подготовка, като стажант-механик на търговски
кораб с пропулсивна мощност на КСУ 750 kW
или по-голяма и успешно положен изпит пред
комисията по чл. 63, ал. 1;
7. за правоспособност „главен механик
на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW в местно
плаване“ – въз основа на удостоверение от
щаба на командването на ВМС за премината
програма за подготовка на офицерски състав
към допускане към самостоятелно носене на
ходова вахта и сдали успешен изпит за този
допуск, плавателен стаж не по-малко от 3
години на длъжност „механик на кораб с КСУ
над 3000 kW“ и успешно положен изпит пред
комисията по чл. 63, ал. 1;
8. за правоспособност „механик вътрешно
плаване“ – въз основа на плавателен стаж 2
месеца като стажант-механик на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, и успешно
положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;
9. за правоспособност „корабен рулеви, щурман обща категория, корабен електротехник,
електромеханик вътрешно плаване, корабен
моторист и моряк-моторист“ – въз основа на
документ за плавателен стаж не по-малко от
изисквания за съответната правоспособност,
издаден от Щаба на Военноморските сили,
документ за завършена школа или подготвителен курс, ако има такъв, и успешно положен
изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;
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10. за правоспособност „корабен радио
оператор в местно плаване“ – въз основа
на диплом за завършено образование по
специалност „Корабна радиоелектроника“,
удостоверение от щаба на командването на
ВМС за премината програма за подготовка
на офицерски състав към допускане към самостоятелно носене на ходова вахта и сдали
успешен изпит за този допуск, плавателен
стаж не по-малко от 3 години на длъжност
„радиооператор“ или приравнена на нея, на
кораб с КВ и УКВ радиосредства.
§ 2. Лицата, завършили висше образование по специалност „Корабоводене“, могат
да придоби ят правоспособност „щу рман“
след преминаване на одобрен от ИА „МА“
курс за преквалификация и правоспособност
„капитан вътрешно плаване“ при наличие
на плавателен стаж в съответствие с изиск ванията за придобиване на съответната
правоспособност и успешно положен изпит
пред комисията по чл. 63, ал. 1.
§ 3. Лицата, завършили семестриално трети
курс на висше образование – бакалавърска
програма по специалност „Корабоводене“,
„Речно корабоплаване“, „Корабни машини и
механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“
или „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“, при наличие
на 3 месеца учебна плавателна практика и
здравословна годност могат да придобият
правоспособност съответно „Корабен рулеви“,
„Моряк-моторист“, „Корабен моторист“ или
„Корабен електротехник“.
§ 4. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е национален компетентен
орган за обмен на информация с другите
държави – членки на ЕС, и трети страни
относно придобиването на свидетелства от
морските лица.
§ 5. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия,
другите държави – членки на ЕС, и трети
страни, с които има споразумение съгласно
Правило І/1, параграф 1.2, от Конвенция STCW
за координатите на съответния национален
компетентен орган за обмен на информация
относно придобиването на свидетелства от
морските лица.
§ 6. По смисъла на тази наредба:
1. „местно плаване“ е:
а) за море – плаването във вътрешните
морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;
б) за вътрешните водни пътища – плаването в участъка на р. Дунав от км 374,100
до км 845,650;
2. „крайбрежно плаване“ е плаване в морските пространства на Република България
или в близост до брега, както го е определила
крайбрежната държава, с която Република
България има подписано споразумение;
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3. „далечно плаване“ е плаване по море,
което не е местно и крайбрежно;
4. „Зона А1“ е морски район, включен в
обхвата на най-малко една брегова ултракъсовълнова (VHF) радиостанция с възможност
за непрекъснато цифрово избирателно повикване (DSC) по тревога; „Зона А2“ е морски
район, включен в обхвата на най-малко една
брегова средновълнова (MF) радиостанция с
възможност за непрекъснато цифрово избирателно повикване (DSC) по тревога; „Зона
А3“ е морски район, включен в обхвата на
най-малко един от геостационарните спътници за морски свръзки (между географските
паралели 70°N и 70°S); „Зона А4“ са морските
райони извън зоните А1, А2 и А3;
5. „вътрешни водни пътища на Европа“
са р. Дунав, реките, езерата и каналите на
Европа, ползвани за корабоплаване;
6. „свидетелство“ е:
а) за морско корабоплаване – свидетелство,
издадено и потвърдено в съответствие с приложението към Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците от 1978 г., както
е изменена и Директива 2008/106/ЕС, даващо
право на законния му притежател да работи
на длъжност и да изпълнява функции с ниво
на отговорност, посочена в свидетелството,
на кораб от определен тип, тонаж, мощност
и вид на корабната пропулсивна уредба по
време на изпълнение на конкретен рейс;
б) за вътрешни водни пътища – свидетелство, издадено в съответствие с препоръките
за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване
на Комитета по вътрешен транспорт към
Икономическата комисия за Европа на ООН,
Дунавската комисия и директиви 96/50/ЕС
и 91/672/ЕЕС;
7. „малък кораб“ е всеки кораб, плаващ
по вътрешни водни пътища, чиято дължина
на корпуса е по-малка от 20 м; независимо
от дължината не се считат за малки кораби:
а) корабите, построени или оборудвани
за влачене, тласкане или за придвижване на
борд на кораби, които не са малки кораби;
б) фериботите;
в) корабите, на които е разрешено да превозват повече от 12 пътници;
8. „ро-ро пътнически кораб“ е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с
товарни помещения с хоризонтален начин за
натоварване и разтоварване или помещения
от специална категория, както е определено
в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с
допълненията;
9. „учебна плавателна практика“ е обучение, което е част от одобрена подготовка и
е проведено на учебен или търговски кораб,
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по време на плаване под ръководството на
квалифицирано лице, капитана, назначен от
него офицер или главния механик по одобрена програма;
10. „комбинирана учебно-производствена
практика“ е обучение, което е част от одобрена подготовка и е проведено в учебни работилници и лаборатории, както и на учебен
или търговски кораб, под ръководството на
квалифицирано лице;
11. „стажант“ е лице, плаващо като дубльор
на съответната длъжност, под ръководството
на капитана, назначен от него офицер или
главния механик;
12. „квалифицирано лице“ е лице, което
изпълнява задължения на кораб като инструктор, оценител или ръководител на учебна
практика, което има морско образование и
правоспособност, най-малко равна или повисока от обучаемите, получил е необходимия
теоретичен и практически опит чрез успешно завършен, одобрен от ИА „МА“ курс по
програмата на моделен курс 6.09 на ИМО;
13. „пътник“ е всяко лице на борда на кораба на възраст над 1 година, с изключение на
членовете на екипажа и всички други лица,
които работят или изпълняват задължения,
свързани с дейността на кораба;
14. „вътрешни води на Република България“
са водните пространства във вътрешността
на страната, без корабоплавателен контакт
с морето или с р. Дунав;
15. „пропулсивна мощност на корабната
силова уредба“ е общата максимална продължителна мощност на цялата главна пропулсивна уредба на кораба, изразена в киловати
(kW) и указана в документа за регистрация на
кораба, както и в другите корабни документи;
16. „друга силнотокова специалност“ са
специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“, със специализациите „Електротехнологии“, „Елект ромеханика“, „Възобновяеми източници
на електроенергия“, „Електроенергетика“ и
„Електрообзавеждане на промишлеността“;
17. „клас на автоматизация А2/А1“ означава:
а) „А2“ – без вахта в машинно отделение,
но с вахта в централния пост за управление;
б) „А1“ – без вахта в машинно отделение
и в централния пост за управление;
18. „одобрена програма“ е програма, одобрена от изпълнителния директор на ИА „МА“
и съставена в съответствие с Конвенция STCW,
препоръчаните от нея документи и моделни
курсове, както и резолюции на ИМО;
19. „критерии за оценка“ са критерии,
които са разработени на ниво не по-ниско
от задължителните критерии на Конвенция
STCW, част А;
20. „независима оценка“ е оценка от квалифицирано лице, което е независимо от учебния
център, учебното заведение или дейностите,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

които се оценяват, за да се удостовери, че
административните и оперативните процедури на всички нива са управлявани, организирани, спазвани и следени вътрешно, за да
се докаже пригодността им за достигането
на декларираните стандарти;
21. „офицер“ е наименование на длъжностите от управленско и оперативно ниво, с
изключение на капитана и главния механик;
22. „корабен офицер по сигурността“ е
лице на борда на кораба, определено от корабопритежателя и отговорно пред капитана
за сигурността на кораба, включително и за
прилагането и поддържането на корабния
план по сигурността, и взаимодействащо с
офицера по сигурността на корабопритежателя и офицера по сигурността в посетеното
пристанище;
23. „влекач“ е специализиран търговски
кораб за влачене, тласкане, маневриране
на кораби или за обезпечаване на безопасността им;
24. „вахтена служба“ е период от време, през който морските лица изпълняват
дейностите, съответстващи на длъжността
им, както са определени в нормативните
актове или правилата на корабоплавателната компания;
25. „Kодекс STCW“ е Кодексът за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта, както е приет с Резолюция 2 на
конференцията на страните по Конвенцията
STCW от 1995 г., както е изменена;
26. „признаване“ е приемане от компет ен т н и т е орга н и на п риема щата д ърж ава – членка на ЕС, на свидетелство или
надлежно свидетелство, издадено от друга
държава – членка на ЕС;
27. „приемаща държава – членка на ЕС“
е всяка държава – членка на ЕС, в която
морско лице изисква признаване на свидетелство, надлежно свидетелство или друг
тип свидетелство;
28. „кораб за спорт и развлечение“ е плавателен съд, собственост на физическо лице,
компания или спортен клуб и използван за
спорт, туризъм и развлечение от собственика, приятели на собственика, неговото
семейство или служители на компанията,
техни роднини и приятели, или членовете
на спортния клуб и техните семейства, когато за ползването на плавателния съд не
се заплаща такса с изключение на средства,
които да послужат за покриване на разходите
на плавателния съд, свързани с плаването,
екскурзията или спортната проява;
29. „специална подготовка“ е подготовка,
свързана с изискванията на глава V и глава
VI на Конвенция STCW, както и подготовка,
касаеща влезли в сила изменения и допълнения на компетентностите;
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30. „допълнителна подготовка“ е подготовка, която е със статут на незадължителна,
съгласно изискванията на Конвенция STCW;
31. „системни нарушения по смисъла на
чл. 55, ал. 2“ са три или повече нарушения
по отношение на воденето на записи относно присъствието на обучаемите, както и на
другите изисквания на одобрената програма
и правилата, установени в тази наредба.
§ 7. С тази наредба се транспонират изискванията на Директива 2008/106/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималната степен
на обучение на морските лица и директиви
96/50/ЕС и 91/672/ЕЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
§ 9. Правоспособностите и правата на
лицата, придобити до влизане в сила на тази
наредба, се приравняват в съответствие с изискванията на таблицата – приложение № 29.
§ 10. Свидетелствата за правоспособност,
издадени до влизане в сила на тази наредба,
се признават до изтичане на срока им на
валидност.
§ 11. Свидетелствата за правоспособност,
издадени без срок на валидност, са невалидни
и се преиздават след представяне на медицинско свидетелство за здравословна годност.
§. 12. По отношение на изискуемия плавателен стаж за първа морска правоспособност за лица, започнали своето образование,
квалификация или преквалификация преди
1.07.2013 г., се прилага Наредба № 6 от 2007 г.
за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г. (отм.).
§ 13. Лица, придобили правоспособност
„Водач на кораб до 20 БТ“ съгласно чл. 34,
т. 5 от Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България,
запазват придобитата правоспособност, като
същата се приравнява на „Водач на кораб до
40 БТ“ съгласно чл. 33, т. 5.
§ 14. Лица, придобили право за организиране на курсове за специална и допълнителна
подготовка по реда на чл. 61 и сл. от Наредба
№ 6 от 2007 г. за компетентност на морските
лица в Република България, подават заявление
за организиране на курсове в съответствие
с чл. 59 и сл. от тази наредба, в срок от 6
месеца от влизането є в сила.
§ 15. Раздел ІІІ „Ред за провеждане на
изпи т и“ на глава шеста „Подготовка на
морските лица“ влиза в сила от 1 септември
2012 г. Дотогава се прилага раздел ІІІ „Ред
за провеждане на изпити“ на глава шеста
„Подготовка на морските лица“ от Наредба
№ 6 от 2007 г. за компетентност на морските
лица в Република България.
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§ 16. Наредбата заедно с приложенията към
нея се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
§ 17. Тази наредба отменя Наредба № 6 от
2007 г. за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.).
Министър:
Ивайло Московски
3880

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 след думата „институции“ се
поставя запетая и се добавя „както и към
платежните институции и дружествата за
електронни пари, отпускащи кредити по реда
на чл. 19 от Закона за платежните услуги и
платeжните системи (ЗПУПС)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и към платежните институции
и дружествата за електронни пари, отпускащи
кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС“.
2. В т. 2 след думата „институции“ се
поставя запетая и се добавя „както и от
платежните институции и дружествата за
електронни пари, отпускащи кредити по реда
на чл. 19 ЗПУПС“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „банки и финансови“ се заличават.
2. Създава се т. 6:
„6. платежни институции и дружества за
електронни пари, отпускащи кредити по реда
на чл. 19 ЗПУПС.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „банки или финансови институции“ се заменят с „институциите по чл. 4“.
§ 5. В наименованието на глава втора думата „във“ се заменя с „в“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в основния текст думата „лицата“ се заменя
с „институциите“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заявлението и необходимите документи
по ал. 1 се подават в срок до шест месеца от
датата на вписване на институцията в съответния публичен регистър при БНБ.“
§ 7. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Институциите по чл. 4 уведомяват в
15-дневен срок отдел „Централен кредитен
регистър“ в БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след
включване в информационната система на
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Централния кредитен регистър, като прилагат
и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „банки и финансови“ се заличават, а след думата „институции“ се добавя „по чл. 4“.
2. Създават се т. 4, 5 и 6:
„4. след уведомяване от управление „Банков надзор“ за преустановяване на основната
дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗКИ;
5. при отнемане на издадения лиценз на
платежна институция или дружество за електронни пари;
6. при прекратяване на дейността на платежна институция или дружество за електронни пари.“
§ 9. В чл. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „с определена в нея дата на изключване“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
2. В ал. 2 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „банките и
финансовите институции“ се заменят с „институциите по чл. 4“;
б) в изречение второ думите „банките и
финансовите институции“ се заменят с „те“.
§ 11. В чл. 12 думите „банките и финансовите институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
§ 12. В чл. 13, ал. 2 след думата „институции“ се поставя запетая и се добавя
„платежните институции и дружествата за
електронни пари“.
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Когато институция по чл. 4 е
прехвърлила вземането си по кредит на лице,
което не е банка или финансова институция,
платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и
администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър
за този кредит и за настъпилите изменения
по него подава банката или финансовата
институция, платежната институция или дружеството за електронни пари, прехвърлила/о
вземането по кредита.
(2) Когато институция по чл. 4 е прехвърлила вземането си по кредит на друга
банка или финансова институция, платежна
институция или дружество за електронни
пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация
към Централния кредитен регистър за този
кредит и за настъпилите изменения по него
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подава банката или финансовата институция, платежна институция или дружество
за електронни пари, придобила/о вземането
по кредита.“
§ 14. В чл. 17 навсякъде думите „банките
и финансовите институции“ се заменят с
„институциите по чл. 4“.
§ 15. В чл. 18, ал. 1 думите „банка или
финансова“ се заличават, а след думата „институция“ се добавя „по чл. 4“.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на банките и финансовите
институции“ се заменят с „на институциите по
чл. 4“, а думите „към банките и финансовите
институции“ се заменят с „им“.
2. В ал. 3 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
3. В ал. 4 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
4. В ал. 5 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
5. В ал. 6 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
§ 17. В чл. 20 думите „банките и финансовите институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „банки и финансови“
се заличават, а след думата „институции“ се
добавя „по чл. 4“.
2. В ал. 2 думите „банката или финансовата институция“ се заменят с „институцията
по чл. 4“.
§ 19. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „издадено да послужи пред Централния
кредитен регистър“.
2. В ал. 3, т. 3 след думата „лице“ се поставя запетая и се добавя „издадено да послужи
пред Централния кредитен регистър“.
3. В ал. 4, т. 2 след думата „лице“ се поставя запетая и се добавя „издадено да послужи
пред Централния кредитен регистър“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде
нотариално заверен.“
§ 20. В чл. 23, ал. 1 думите „за което се
прилага чл. 22, ал. 5“ се заменят с „издадено
да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ“.
§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „банката или финансовата институция“ се заменят с „институцията
по чл. 4“.
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2. В ал. 2, в изречение първо думите „банката или финансовата институция“ се заменят
с „институцията по чл. 4“, а изречение второ
се заличава.
3. В ал. 3 думите „банката или финансовата институция“ се заменят с „институцията
по чл. 4“.
4. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „банка или
финансова“ се заличават, след думата „институция“ се добавя „по чл. 4“, а думите
„от банките и финансовите институции“ се
заличават;
б) в изречение второ думите „банките и
финансовите институции“ се заменят с „институциите по чл. 4“.
5. В ал. 5 думите „банката или финансовата институция“ се заменят с „институцията
по чл. 4“.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения :
1. В ал. 1 думите „за коригиране на неточно
предоставена информация и за изпълнение
на техническите и софтуерните изисквания“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите по
чл. 4“, след думата „изисква“ се добавя „допълнителни“, а думите „подаваната информация към Централния кредитен регистър“ се
заменят с „осъществявания контрол по ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „банките и финансовите
институции“ се заменят с „институциите
по чл. 4“.
§ 23. В чл. 26 думите „банка или финансова“ се заличават, след думата „институция“ се
добавя „по чл. 4“, думите „е подала“ се заменят
с „подаде“, а думите „може да преустанови“
се заменят с „преустановява“.
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§ 24. В чл. 27 думите „банките и финансовите институции“ се заменят с „институциите по
чл. 4“, а думата „мерки“ се заменя с „глоби“.
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „банка или финансова“
се заличават, а след думата „институция“ се
добавя „по чл. 4“.
2. В т. 2 след думата „овърдрафт“ се поставя запетая и се добавя „кредит, свързан с
платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС“.
3. В т. 3 думите „всички банки и финансови институции по смисъла“ се заменят с
„институциите по чл. 4, подаващи информация по реда“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Финансови институции, включени
в информационната система на ЦКР, които
отпускат кредити като платежни институции
и дружества за електронни пари по реда
на чл. 19 ЗПУПС, не подават заявление за
включване по реда на чл. 6, ал. 1. Те предоставят актуализирани вътрешни правила
по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок, определен от
подуправител я на БНБ, ръководещ управление „Банково“.
§ 27. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции, приета e с Решение № 23 от
5.04.2012 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от
30 април 2012 г.
За управител:
Димитър Костов
3886
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-914
от 5 април 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Пампорово
е селищно образувание от национално значение
(съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България), писмо
на кмета на Община Чепеларе с изх. № 04-01-2
от 31.01.2012 г. (наш вх. №: АУ14-8 от 3.02.2012 г.)
във връзка със заявление от Емануил Иванов
Радославов и Виктория Здравкова Стоянова,
собственици на поземлени имоти с идентификатори 58517.102.22 и 58517.102.75, намиращи се в
кв. 2 по плана на КК Пампорово съгласно нотариални актове за продажба на недвижим имот
№ 182, том ІІ, дело № 371 от 2007 г. и № 88, том
І, дело № 87 от 2008 г., писмо изх. № АУ10-32 от
29.03.2011 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл. 124, ал. 4 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо-становище изх. № 94-00-168
от 26.04.2011 г. на Министерството на околната
среда и водите, констативен протокол на Община
Чепеларе от 12.09.2011 г. относно наличието на
картотекирана растителност, писмо на кмета на
Община Чепеларе за не/постъпили възражения
в законоустановения срок (обявление № 04-01-9
от 08.04.2011 г.), съгласувателни писма на експлоатационните дружества ЕVN България – КЕЦ
Смолян и „В и К“ – ЕООД, Смолян, Решение № 37
по протокол № 4 от 29.12.2011 г. на Общинския
съвет – Чепеларе, решения по т. 2 от протокол
№ УТ-01-02-09 от 20.03.2012 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ и
Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ
І-102.22,102.75 с отреждане – „за база за отдих“ в
устройствена зона „Ок“, намиращ се в кв. 2 на КК
Пампорово, община Чепеларе, съгласно приетата
графична част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта, с нанесени служебни
корекции в съответствие с приетите решения по
т. 2 от протокол № УТ-01-02-09 от 20.03.2012 г. на
НЕСУТРП при МРРБ.
Проектът е придружен от „Транспортно-комуникационна схема“, „В и К“ и ел. схеми.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи
на обжалване пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
3991
ЗАПОВЕД № РД-02-14-915
от 5 април 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев
бряг-запад е селищно образувание от национално
значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г.
на Министерския съвет на Република България),
писмо на Община Несебър с изх. № 04-00-6751 от
23.12.2011 г. (наши вх. № АУ14-35 от 28.12.2011 г. и
№ АУ 14-35 от 14.02.2012 г.) във връзка със заявление от Васил Шейтанов, пълномощник (съгласно
приложено нотариално заверено пълномощно от
1.06.2011 г.) на „Фидел“ – ООД, ЕИК 130823371, с
управител Росица Любомирова Трайкова, със седалище и адрес на управление София, ул. Черковна
31, ет. 1, собственик на урегулиран поземлен имот
(УПИ) ІІ-121, намиращ се в кв. 6904 по плана на КК
Слънчев бряг-запад (идентичен с ПИ 51.500.506.173
по кадастралната карта на гр. Несебър) съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 26, том І, дело № 24 от 2002 г. и договор
за доброволна делба на съсобствен недвижим имот
от 13.12.2002 г. – нотариално заверен, писмо изх.
№ АУ10-32 от 27.10.2011 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на плана за застрояване на основание чл. 135, ал. 1 и 3 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо-становище изх.
№ ЕО-1263 от 11.11.2011 г. на Министерството на
околната среда и водите, писмо на Община Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно
наличието на картотекирана растителност, акт на
Община Несебър за не/постъпили възражения от
18.11.2011 г., Решение № 42 (т. 28) по протокол
№ 3 от 2.12.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Несебър, решения по т. 3 от протокол № УТ-0102-09 от 20.03.2012 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-495 от
1.03.2012 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за
УПИ ІІ-121, с отреждане – „за жилищна сграда“ в
устройствена зона „Ок“, намиращ се в кв. 6904 на
КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, попадащ
в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дуван тепе“
Координатна система 1970 г.

3992

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

№

X (m)

Y (m)

1.

4520050

9427950

2.

4520150

9428130

3.

4520090

9428233

4.

4519890

9428100

5.

4519880

9428022

3939

РАЗРЕШЕНИЕ № 182
от 24 януари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Дуван
тепе“, разположена в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение № 49 на Министерския съвет от 21 декември 2011 г. разрешавам на „Булрокс“ – ООД,
Крумовград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър с ЕИК 108566364,
със седалище и адрес на управление Крумовград,
кв. Запад 2, вх. Г, ет. 4, ап. 47, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали –  подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Дуван
тепе“, разположена в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,04 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Тр. Трайков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1523
от 10 април 2012 г.
На основание чл. 28, ал. 9 и чл. 22г, ал. 3 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1664 от 10.04.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за продажбата на следните
недвижими имоти, собственост на „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, София:
1. Урегулиран поземлен имот ІІ-1643, квартал
28, намиращ се в с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив, с площ 17 300 кв. м, ведно с
намиращите се в имота сгради, описани в нотариален акт № 123, том І, рег. № 1722, дело № 115
от 2010 г., както следва:
склад производствен, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв. м;
склад производствен, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 102 кв. м;
производствена едноетажна масивна сграда,
със застроена площ 128 кв. м;
производствен обект дърводелска работилница,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 370 кв. м;
производствен обект дърводелска работилница,
представляващ едноетажна масивна сграда, със
застроена площ 336 кв. м;
производствен обект цех „Павилиони“, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена
площ 620 кв. м;
нежилищен обект – портиерна, представляващ
едноетажна паянтова постройка, със застроена
площ 9 кв. м;
нежилищен обект горивно стопанство, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена
площ 32 кв. м;
нежилищен обект кухня, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ
130 кв. м;
нежилищен обект, представляващ едноетажна
масивна сграда, със застроена площ 70 кв. м;
открит склад с площ 50 кв. м.
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2. Имот № 080001 с площ 6,049 дка, намиращ
се в землището на с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив, в местността До линията, пета
категория, ведно в построените в имота сгради,
описани в нотариален акт № 61, том ІV, рег.
№ 6394, дело № 644 от 2006 г., както следва:
административна сграда с разгърната застроена
площ 115,93 кв. м;
производствена сграда с разгърната застроена
площ 597,01 кв. м;
склад с разгърната застроена площ 355,43 кв. м;
парокотелно с разгърната застроена площ
153,06 кв. м;
сграда – трафопост, с разгърната застроена
площ 48,91 кв. м,
ведно с всички приращения и подобрения в
гореописаното дворно място.

4014

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 ЗКИР и искане
вх. № 04-26 от 21.03.2012 г. от генералния директор на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП
„НКЖИ“) откривам производство по създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри за
територията на имоти на ДП „НКЖИ“ по трасето на жп линия София – Пловдив в участъка
от км 102+070 (входна стрелка на жп гара Септември, страна София) до землищната граница
на с. Мокрище с гр. Пазарджик, включително
жп гара Септември, и от землищната граница
на гр. Пазарджик със с. Главиница до жп гара
Стамболийски включително (км 138+810, начало
стрелка № 1 по път 2), попадащи в землищата
на гр. Септември, с. Симеоновец, с. Варвара, с.
Лозен и с. Ковачево, община Септември, с. Звъничево, с. Мокрище, с. Главиница, с. Синитово,
с. Огняново и с. Хаджиево, община Пазарджик,
област Пазарджик, с. Триводици, с. Ново село
и гр. Стамболийски, община Стамболийски,
област Пловдив.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри в
неурбанизираните територии, са в съответствие
с границите от парцеларните планове или от
ситуация на жп линията с нанесени граници
на отчуждението и нормативно определените
изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за
железопътния транспорт. В урбанизираните територии границите на района са в съответствие
с границите от кадастралните планове и от приложените планове за регулация.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочения район, е
„Евротранспроект“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-107
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пазарджик, Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив, съответните
общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

4053

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 113
от 8 март 2012 г.
В Направлене „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-322 от 8.04.2008 г. от
„Еленка Младенова 2007“ – ЕООД, чрез управителя Димитър Манолов Младенов с искане
за изработване на подробен устройствен план за
ПИ № 047059, землище Горубляне, м. с. Герман,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 15, том I, рег. № 442, дело № 15 от 17.07.2007 г.,
скица № Ф04241 от 18.07.2007 г. на Общинската
служба „Земеделие“, мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано, като е издадено Разрешение
№ ГР-70-00-322 от 28.05.2008 г. от главния архитект
на София, с което е допуснато да се изработи
план за регулация и застрояване на ПИ № 047059
с предписания.
Със заявление вх. № ГР-70-00-322 от 30.05.2011 г.
от Милко Михайлов Атанасов са внесени проекти
за одобряване на изменение на план за регулация, план за регулация и застрояване на УПИ
I-47059 – „За обществено обслужване, търговия,
производство и ЖС“, кв. 54-Б – нов, и създаване
на улици: от о.т. 204б до о.т. 204в; от о.т. 204в
до о.т. 204г; от о.т. 204г до о.т. 204ж; от о.т. 204ж
до о.т. 204з и от о.т. 204з до о.т. 204а, землище
Горубляне, м. с. Герман, с обяснителна записка.
Към заявлението е приложен нотариален акт
№ 108, том I, рег. № 3176, дело № 99 от 2.11.2010 г.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 8.03.2011 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-733 от
28.02.2011 г.
Представен е проект за ПТКП с положително становище на началник-отдел „Пътна
полиция“ – СДВР, от 10.01.2011 г. Проектът е
подпечатан с печат „Съгласувано“ от сектор
„ОБД“ – СО, от 16.12.2010 г.
С молба вх. № ГР-70-00-322 от 29.08.2011 г. са
представени декларация за наличие на съществуваща растителност и геодезическо заснемане,
заверени от „Зелена система“ – СО, с № 7000СП-698 от 12.08.2011 г.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление
в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 51 от 2011 г.), като
съгласно писмо рег. № 6602-55 от 13.12.2011 г. на
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главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Изработеният проект на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със
Заповед № РД-09-317 от 25.10.2011 г. на кмета на
район „Панчарево“. Резултатите от проведеното
обществено обсъждане са отразени в протокол от
21.11.2011 г. и обобщени в доклад.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 15.
Предложеният проект за изменение на план за
регулация е в съответствие с изискванията на закона
и е спазена процедурата по допускане и обявяване.
В доклад № ГР-70-00-322 от 2008 г. на главния
архитект на СО се съдържат подробни мотиви за
издаването на решението, които административният
орган изцяло споделя и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
т. 14 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 15, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на с. Герман, кв. 54, 58 и 54а, кв. 54б – нов.
Изменение на улица между о.т. 204 и о.т. 204а. Изменение на улица от о.т. 204а до о.т. 204б и откриване
на улица от о.т. 204б до о.т. 204в. Откриване на улица
с о.т. 204в до о.т. 204г. Откриване на улица от о.т.
204г до о.т. 204ж. Откриване на улица от о.т. 204ж
до о.т. 204з. Откриване на улица от о.т. 204з до о.т.
204а. Изменение границите на кв. 54а по кафявите
и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на с. Герман, кв. 54б – нов. Създаване на УПИ I-47059 – „За
обществено обслужване, търговия, производство и
ЖС“, по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ I-47059 – „За обществено обслужване, търговия, производство и ЖС“, кв. 54б – нов, с. Герман,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.

3920

Председател:
Ел. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 153
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 772 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.05.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 2417 и сграда, с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 185 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.05.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3977

ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-137
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС и необходимостта от отчуждаване на част от имот с пл.
№ 384 с площ 400 кв. м в кв. 17 по ПУП на с. Беден
за изграждане на улица подход и задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин, нареждам:
Отчуждавам за изграждане на улица в кв. 17
по ПУП на с. Беден, одобрен със Заповед № 160 от
13.08.1979 г., част от имот с пл. № 384, кв. 17 по ПУП
на с. Беден с площ 384 кв. м, собственост на н-ци
на Асан Асанов Саитев, Фатма Асанова Саитева,
Сафие Асанова Юпова и Бехия Асанова Саитева,
с размер на дължимото обезщетение 3600 лв.
Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез „Асет банк“, клон Смолян, офис Девин, след
2.05.2012 г. при представяне на банкова сметка
от наследниците.
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Имотите се отчуждават за изграждане на
обект – публична общинска собственост – улица
в кв. 17 по ПУП на с. Беден.
Необходимостта от отчуждаване на имотите
се обуславя от влезлия в сила ПУП на с. Беден,
утвърден със Заповед № 160 от 13.08.1979 г., и не
може да бъде задоволена по друг начин.
Препис от заповедта да се връчи на служба
„Общинска собственост“ при дирекция „РУТУС“,
дирекция „БФИР“ за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се постави на информационните табла на Община Девин и с. Беден и да се
публикува в интернет страницата на общината.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването пред Административния
съд – Смолян.

4005

Кмет:
Цв. Пенков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 125
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от февруари 2012 г. на общински нежилищен
имот: търговски обект, представляващ обособена
част „А“ (по техническа документация) в северозападната част на масивна сграда, построена
в УПИ I, кв. 372, гр. Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот: търговски обект, представляващ обособена част „А“
(по техническа документация) в северозападната
част на едноетажна масивна сграда, построена в
УПИ I, кв. 372, кад. район 505, съгласно одобрен
със Заповед № РД-02-14-710 от 2000 г. кадастрален
план и одобрен с УКАБО/1970 г. ПУП на гр.
Казанлък със застроена площ 126 кв. м, състоящ се от: търговска зала, склад, преддверие и
санитарен възел, ведно с прилежащите части от
общите части на сградата и правото на строеж,
при граници на обекта: север и запад – между
блоково пространство, изток – обособена част
„Б“, юг – самостоятелен вход и обособена част
„Б“, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 44 400 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена се
заплаща от спечелилия участник в левове до деня
на подписване на договора за продажба по сметка:
BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков
код 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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF, до изтичане
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срока за подаване на предложения за участие.
Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието (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 декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 18,10 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 126
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка
от февруари 2012 г. на общински нежилищен имот:
дърводелска работилница с. Ръжена, представляваща УПИ II-147 в кв. 27 по плана на с. Ръжена,
ведно с построените в него сгради.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
дърводелска работилница, с. Ръжена, представляваща УПИ (урегулиран поземлен имот) II-147 в
кв. 27 по плана на с. Ръжена с площ 1004 кв. м,
ведно с построените в него: едноетажна масивна
сграда – работилница, със застроена площ 78 кв.
м, двуетажна масивна сграда – складове, със
застроена площ 97 кв. м, едноетажна масивна
сграда – гараж, със застроена площ 18 кв. м, навес,
със застроена площ 200 кв. м и гатер-навес със
застроена площ 74 кв. м, при граници на имота:
север – УПИ I-378, изток – улица, юг – УПИ III146 и УПИ VI-147, запад – улица, и УПИ VII-147,
съгласно ПУП на с. Ръжена, одобрен със Заповед № 600 от 20.07.2006 г. на с. Ръжена, община
Казанлък, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 35 620 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху
4,43% от достигнатата цена (частта на неосвободените доставки в общата цена), се заплаща в
същия срок по сметка: BG14 SOMB9130 3221727356
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF.
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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (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);
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в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 13,40 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 127
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
I. Утвърждава актуализираните пазарни оценки от февруари 2012 г. на общински нежилищни
имоти: УПИ I в кв. 72 и УПИ VI в кв. 73 по
плана на с. Бузовград, община Казанлък.
II. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи:
УПИ (урегулиран поземлен имот) I в кв. 72,
с. Бузовград, с площ 1242 кв. м съгласно ПР на с.
Бузовград, одобрен с Решение № 452 от 2006 г. на
ОбС – Казанлък, при граници на имота: североизток –  регулационна граница, канал, югоизток
и югозапад – улици, и запад –  канал;
УПИ (урегулиран поземлен имот) VI в кв. 73,
с. Бузовград, с площ 2739 кв. м съгласно ПР на с.
Бузовград, одобрен с Решение № 452 от 2006 г. на
ОбС – Казанлък, при граници на имота: север и
изток –  регулационна граница, юг – УПИ VII и
улица, и запад – УПИ V, при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
УПИ I в кв. 72 – 16 150 лв. без ДДС;
УПИ VI в кв. 73 –  28 800 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска
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банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков
код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху достигнатата цена се заплаща в същия срок по сметка: BG14
SOMB9130 3221727356 „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, банков код SOMBBGSF.
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 88 SOMB 9130 3321727301 в
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая 17
на Община Казанлък срещу квитанция за платена
цена за тръжна документация в размер 200 лв.
(без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при
Община Казанлък, 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието (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 декларация 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 обектите – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете да се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 13,20 ч. (за УПИ I в кв. 72)
и 13,30 ч. (за УПИ VI в кв. 73) в стая 21 в сградата
на Община Казанлък.
III. Утвърждава тръжни документации за продажба на всеки от имотите по т. II.
IV. За провеждане на търговете по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организация и провеждане
на търга, подготовка и сключване на договор
за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 3
ЗПСК, раздел I на глави V и VII от Наредбата за
търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 128
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка
от февруари 2012 г. на общински нежилищен имот:
търговски обект, представляващ обособена част
„B“ (по техническа документация) в югоизточната
част на масивна сграда, построена в УПИ I, кв.
372, гр. Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
Обособена част „В“ (по техническа документация),
със застроена площ 67,50 кв. м, състояща се от
зала и санитарен възел, в югоизточната част на
едноетажна масивна сграда, построена в УПИ
I, кв. 372, кад. район 505, гр. Казанлък, съгласно
одобрен със Заповед № РД-02-14-710 от 2000 г. кадастрален план и одобрен с УКАБО/1970 г. ПУП
на гр. Казанлък, ведно с прилежащите части от
фоайе и общите части на сградата и правото на
строеж, при граници на обекта: север – обособена
част „Г“ и обособена част „Б“, изток и юг – междублоково пространство, запад –  обособена част
„Б“, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 23 300 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена се
заплаща от спечелилия участник в левове до деня
на подписване на договора за продажба по сметка:
BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков
код 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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието (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);
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в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 18,20 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 129
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка
от февруари 2012 г. на общински нежилищен имот,
представляващ УПИ X-531, кв. 28 по плана на с.
Ясеново, община Казанлък, ведно с построената
в имота сграда – бивша автоспирка.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот, представляващ УПИ (урегулиран поземлен
имот) X-531 в кв. 28, с. Ясеново, с площ 660 кв. м,
съгласно ПР на с. Ясеново, одобрен със Заповед
№ 356 от 2.05.2006 г. на кмета на общината, ведно
с построената в него едноетажна масивна сграда с
предназначение „автоспирка“, със застроена площ
45 кв. м, при граници на имота: север – УПИ
VIII, изток – алея и УПИ II, запад – УПИ IX-533,
юг – улица, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 9000 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху
36 % от достигнатата цена (частта на неосвободените доставки в общата цена), се заплаща в
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същия срок по сметка: BG14 SOMB9130 3221727356
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код SOMBBGSF.
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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието (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 декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 13,10 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I, в т.ч. информационен
меморандум и проектодоговор като част от нея.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 130
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от февруари 2012 г. на общински нежилищен
имот, представляващ УПИ IX – „За ОДО“, в кв.
6, с. Копринка, община Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот, представляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) IX – „За ОДО“, в кв. 6, с. Копринка,
с площ 1145 кв. м, при граници на имота: север
и изток – улица – тупик, запад – УПИ X – „За
ОДО“, и юг – улица, съгласно ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед № 684 от 2006 г. на
кмета на общината, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 12 000 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху
достигнатата цена се заплаща в същия срок по
сметка: BG14 SOMB9130 3221727356 „Общинска
банка“ – А Д, клoн Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF.
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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (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.
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6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 131
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка
от февруари 2012 г. на общински нежилищен имот:
поземлен имот с идентификатор 27499.501.1357 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора,
ведно с построените в имота сгради.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор
27499.501.1357, с площ 1544 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:
за друг обществен обект, комплекс, при съседи:
север – 27499.501.3093, изток – 27499.501.3118,
юг – 27499.501.2187 и запад – 27499.223.616, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 30.12.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, ведно със
сградите, попадащи в него:
сграда с идентификатор 27499.501.1357.1, застроена площ 123 кв. м, два етажа, предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
полумасивна конструкция;
сграда с идентификатор 27499.501.1357.2, застроена площ 130 кв. м, един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
масивна конструкция;
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сграда с идентификатор 27499.501.1357.3, застроена площ 115 кв. м, един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
масивна конструкция;
сграда с идентификатор 27499.501.1357.4, застроена площ 119 кв. м, един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
полумасивна конструкция;
сграда с идентификатор 27499.501.1357.5, застроена площ 62 кв. м, един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
полумасивна конструкция;
сграда с идентификатор 27499.501.1357.6, застроена площ 99 кв. м, един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, построена 1967 г.,
полумасивна конструкция;
представляващ застроен УПИ I, кв. 126, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 30 от 1988 г.,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 40 000 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху 16%
от достигнатата цена (частта на неосвободените
доставки в общата цена) се заплаща в същия срок
по сметка: BG14 SOMB9130 3221727356 „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
банков код SOMBBGSF.
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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (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.
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6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 13,50 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I ведно с актуализирания
информационен меморандум като част от нея.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.

3987

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 132
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
I. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от февруари 2012 г. на общински нежилищен
имот: търговски обект – магазин, представляващ
обособена част от партерния етаж на масивна
5-етажна сграда, построена в УПИ I в кв. 53, бул.
23 пехотен шипченски полк 104, секция 5 „Г“, по
плана на гр. Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
търговски обект – магазин, със застроена площ
20,22 кв. м и разгъната застроена площ 22,26 кв.
м, представляващ обособена част от партерния
етаж на масивна пететажна сграда, построена
в УПИ I в кв. 53, бул. 23 пехотен шипченски
полк 104, секция 5 „Г“, по плана на гр. Казанлък, ведно с 2,04 кв. м, представляващи 0,99 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, при граници: север – гараж
№ 2, изток – междублоково пространство, запад – стълбищна клетка, и юг – вход на сградата,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 15 240 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена се
заплаща от спечелилия участник в левове до деня
на подписване на договора за продажба по сметка:

БРОЙ 31
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BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков
код 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 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код 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. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък 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) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (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 декларация 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 – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 18 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.

3988

Председател:
Н. Златанов
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 100
от 16 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 20 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 11, Общинският съвет – Костинброд, одобрява проект
за ПУП – ПП (подобрен устройствен план – парцеларен план) за елементи на техническата
инфраструктура – електропровод до ПИ 000502,
през имот 030051 в землището на с. Опицвет,
община Костинброд.

4006

Председател:
В. Михайлов

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 113
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и чл. 24,
ал. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – Крумовград, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване за поземлен имот с
№ 004063 по КВС на землище с. Тополка, община
Крумовград. В имот с № 004063 с площ от 809 кв.
м е обособена зона за застрояване „За възлова
станция и изграждане на изводи „Пашинци“, „Голяма Чинка“ и „Лещарка“. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта.

3921

Председател:
М. Байрамали

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 63
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на довеждащ водопровод до УПИ 112009 и УПИ
IV-105006, м. Сакарджа, по КВС на землище с.
Сбор от края на регулацията на с. Априлци и
преминаващ в обхвата на път IV клас с № 000075
в землището на с. Априлци и № 000238 в землището на с. Сбор и през имоти на инвеститора с
обща дължина 5033 м съгласно изчертаните със
зелено и червено трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.

3941

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 53
от 19 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на Община „Марица“, одобрен
с Решение № 178 от 10.12.2010 г. на Общинския

С Т Р.

80
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с ъве т – „Мари ца“, п ро т окол № 16, т. 18 о т
15.09.2011 г. на ЕСУТ при Община „Марица“
Общинският съвет – „Марица“, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация (ПУР) за структурна единица
167А по общ устройствен план (ОУП) на Община
„Марица“, местност Алчака, по кадастрална карта
на с. Костиево, област Пловдив, в граници: север – ПИ № 38.233 – път I клас от републиканската
пътна мрежа; изток – ПИ № 36.244 –  отводнителен канал; юг – 51.22 – път от републиканската
пътна мрежа, 51.3 – гора, 2.486 – полски път,
36.239 – полски път, 36.20 – нива, 36.25 – нива,
36.38 – нива; запад –  ПИ № 36.332 – полски път,
и образуване на кв. 69 с устройствена зона – смесена многофункционална (Смф) по червените и
сините линии, надписи със син и червен цвят за
регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

3942

Председател:
Г. Трендафилова

Поземлен имот

ВЕСТНИК
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗАПОВЕД № ДС-09-26
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 във връзка с чл. 34в,
ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 63,
ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката за задоволяване на неотложна държавна нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно: за
изграждане на стъпките на стомано-решетъчни
стълбове № 113; 117; 132; 186; 203 и 205 на обект:
„Въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Тутракан – с. Малък
Преславец“ – п/ст Силистра“ – надземен електропровод за пренос на електроенергия, одобрен със
съвместна Заповед № РД-02-14-734 от 20.03.2012 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и № ЗМФ-366 от 23.03.2012 г. на
министъра на финансите нареждам:
Отчуждавам в полза на държавата части от
следните имоти – частна собственост, подробно
описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици,
както следва:

Собственик/ци

За стъпка на стълб № 113 –
ПИ № 010019, намиращ се в землището на с. Наследниците на
Коларово, м. Узун Стоян, ЕКАТТЕ 37993, община Иван Ефремов Иванов
Главиница, целият с площ 11 дка
За стъпка на стълб № 117 –
ПИ № 020010, намиращ се в землището на с. Ко- Наследниците на
ларово, м. Ламбурджак, ЕКАТТЕ 37993, община Георги Петков Иванов
Главиница, целият с площ 20 дка
За стъпка на стълб № 132 –
ПИ № 005003, намиращ се в землището на с. Наследниците на
Нова Попина, м. Кишла Кьой, ЕКАТТЕ 51901, Иван Янков Георгиев
община Ситово, целият с площ 40,003 дка
За стъпка на стълб № 186 –
ПИ № 008108, намиращ се в землището на с. Наследниците на
Сребърна, м. Калушев кладенец, ЕКАТТЕ 68299, Тодор Стоянов Петров
община Силистра, целият с площ 17 дка
За стъпка на стълб № 203 –
ПИ № 00895.46.27 по КККР на с. Айдемир,
Наследниците на
одобрени със Заповед № РД-18-2 от 15.01.08 г. на Ангел Георгиев
ИД на АГКК м. Сергейчето, стар идентификатор Карамичев
№ 046027, община Силистра, целият с площ 14 дка
За стъпка на стълб № 205 –
ПИ № 00895.46.49 по КККР на с. Айдемир, одоб- Наследниците на
рени със Заповед № РД-18-2 от 15.01.08 г. на ИД Ангел Георгиев
на АГКК, м. Сергейчето, стар идентификатор Ангелов
№ 046049, община Силистра, целият с площ  
28 198 дка

Засегната
площ от
имота, дка

Стойност
на обезщетението, лв.

0,022

202

0,014

128

0,015

138

0,014

128

0,018

163

0,015

133
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Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез SG „ЕКСПРЕСБАНК“ – клон Силистра, след
07.05.2012 г. след представена банкова сметка от
собствениците на гл. счетоводител на областна
администрация Силистра.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 32, ал. 1 ЗДС допускам предварително изпълнение на настоящата заповед по следните мотиви:
Изграждането на обект „Въздушна линия (ВЛ)
110 kV „Тутракан – с. Малък Преславец“ – п/ст
Силистра“ е необходимо за подобряване електроснабдяването на територията на област Силистра. Този обект се изгражда в изпълнение на
плана за развитие на електропреносната мрежа
на България, разработен в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата
за управление на ЕЕС, Директива 2009/72/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, както и
на изискванията на Европейската организация
на операторите на електропреносни системи, и в
този смисъл е налице особено важен държавен и
обществен интерес от довършването му в срок.
Проектното трасе е съобразено с конфигурацията на енергийната мрежа и земеразделителните
планове в землищата на района. За изграждането
на обекта има одобрен подробен устройствен
план със Заповед № РД-477 от 08.12.2004 г. на
областния управител на област Силистра, която
е обнародвана в „Държавен вестник“. В законоустановения срок срещу плана не са постъпили
възражения и посочената заповед е влязла в
сила. Областният управител на област Силистра
е издал разрешения за строеж на обекта с № 2
от 27.04.2005 г. и № 3 от 07.10.2005 г. За имотите, предмет на заповедта, са изготвени пазарни
оценки за определяне на равностойното парично
обезщетение съгласно чл. 32, ал. 2 ЗДС. До наследниците на посочените имоти са отправени
нотариални покани за закупуване на частите от
собствените им имоти, необходими за изграждане на стъпките на стълбовете, които ще бъдат
изградени от „НЕК“ – ЕАД. Поради откази от
страна на собствениците на посочените имоти да
сключат сделки с „НЕК“ – ЕАД, е наложително
частите от собствените им имоти да бъдат принудително отчуждени за задоволяване на държавни
нужди, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин. Отказът на собствениците се явява
непреодолима причина и поставя в невъзможност
„НЕК“ – ЕАД, да изпълни действията по чл. 62,
ал. 4 от Закона за енергетиката. Освен посоченото,
издирването на някои от множеството наследници на собствениците на отчуждаваните имоти
може да обхване един по-дълъг период, което ще
затрудни изпълнението на заповедта и от това
закъснение може да последва значителна или
трудно поправима вреда. Известно е, че поради
географското положение на област Силистра през
зимата има обилни снегонавявания и обледенявания, които ежегодно довеждат до прекъсване на
електрозахранването в региона, а оттам до загуби
за промишлеността и значителни неудобства на
гражданите. Затруднява се ежедневната работа на
болници, учебни заведения, което в голяма степен
застрашава живота и здравето на гражданите.
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването й в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Силистра, чрез
областния управител на област Силистра.

4015

Областен управител:
Н. Димов

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 201
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 29 на
Експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 3 от 13.03.2012 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на Община Силистра: „ПУП – парцеларен план за трасе на напорен тласкател и от
т. 47 в ПИ № 00895.002.35 до РПСОВ – Силистра,
в ПИ № 00895.116.519 в землището на с. Айдемир,
община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.

3943

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 141
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за част от поземлен имот № 045001,
м. Парапан гьол, землище на с. Криво поле,
община Хасково.
За част от поземлен имот № 045001, м. Парапан
гьол, землище на с. Криво поле, община Хасково,
се определя застрояване „За телекомуникационни съоръжения – базова станция“ при следните
показатели на застрояване за имота:
височина – до 10 м (за сгради);
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,0;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

3944

Председател:
Ив. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 142
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за поземлен имот
№ 77195.337.55, м. Ак баш, землище на гр. Хасково.
Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна характера на застрояване – от
„високо“ в „ниско“ заст рояване. Запазва се
предназначението на имота – „За обществено и
делово обслужване“. Показателите на застрояване
са, както следва:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застроаяване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 3,0;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20%;
начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителната строителна линия да отстои
на 25 м от края (ръба) на платното за движение
съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
3945
РЕШЕНИЕ № 143
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема и парцеларен план за водоснабдяване на
поземлени имоти № 77195.221.32 и № 77195.221.114,
м. Терс дере, землище гр. Хасково.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
3946
РЕШЕНИЕ № 145
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема и парцеларен план за разпределителен
газопровод – клон 5, намиращ се в землището
на гр. Хасково.
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Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
3947
РЕШЕНИЕ № 149
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 77195.451.48,
м. Сучукмаз, землище гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.451.48, м. Сучукмаз,
землище гр. Хасково, се определя застрояване
„За метанстанция“ при следните показатели на
застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,0;
минимална озеленена площ (Позел.) – 30%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
3948

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № VІІІ-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и във връзка със Заповед № ТУ
02/0071 от 3.11.2011 г. на кмета на Община Ямбол
и протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Ямбол Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1
kV за захранване на обект в ПИ 87374.72.27 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Покрития
кладенец.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
4013
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80. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
подробен устройствен план – парцеларни планове
за инженерна инфраструктура за канализационни и водопроводни клонове, отливни канали и
площадки за локална пречиствателна станция
и резервоар в обхват: от регулация на с. Балша
при кв. 42 по полски път и през частни имоти
от масиви 15, 11, земл. Балша; от регулация на
с. Балша при кв. 43 през мери и пасища до регулация на с. Балша при кв. 15а; от регулация на
с. Балша при кв. 16 през мери и пасища между
масиви 29 и 30, земл. Балша; от регулация на с.
Балша при кв. 4 по полски пътища и през частни
имоти от масиви 24, 25, 41, 42, 40, 44, 56, 57, земл.
Балша, до площадка за пречиствателна станция
в ПИ 57036; от регулация на с. Балша при кв. 23
по полски път между масиви 43, 45, 142, 44, земл.
Балша; от регулация на с. Балша при квартали
2, 22, 20, 19 през частни имоти, мери и дерета
по полски път между масиви 43 и 45, земл. Балша, които са изложени в район „Нови Искър“.
Заинтересуваните могат да обжалват плановете
по реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Нови Искър“.
3922
105. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване на УПИ I, кв. 13 и УПИ
I, кв. 14, в.з. Калфин дол, който е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“. Проектите за
подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
3923
75. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми на
инженерната инфраструктура на м.ж.к. Обеля 1 в
граници ул. 26, ул. 23, ул. 25, границата на УПИ
І от кв. 28, ул. 24, бул. П. Владигеров, които са
изложени в район „Връбница“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Връбница“.
3949
75а. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти за план за регулация и застрояване и
план-схеми на инженерната инфраструктура на
м.ж.к. Обеля 2 в граници: товарна жп линия
Волуяк – Биримирци, бул. Ломско шосе, ул.
Обелски път, ул. Акад. Дмитрий Лихачов, ул. 11,
ул. 10, ул. 14, ул. 15, които са изложени в район
„Връбница“. Заинтересуваните могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Връбница“.
3950
32. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Външен
водопровод за УПИ V-181, масив 95, землище на
с. Лясково, община Айтос“. Трасето на външния
водопровод с дължина 630 м преминава през следните имоти: № 000178 (полски пт, общинска частна
собственост) и № 000239 (полски път, общинска
частна собственост), землище на с. Лясково. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3924
33. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Външно ел.
захранване 20 kV от ЖР № 20 до ПИ 175009 и
ПИ 175014, м. Могилата, землище на гр. Айтос“.
Трасето на подземния кабел с дължина 309 м
започва от съществуващ ЖР стълб в поземлен
имот № 171001 (пасище, мера, публична общинска
собственост), преминава през имоти № 000520
(полски път, общинска частна собственост),
№ 172004 (лозово насаждение, общинска частна
собственост), № 000456 (полски път, общинска
частна собственост), № 173007 (нива, собственост на ЕТ „Габи – Минка Жекова“), № 174007
(собственост на ЕТ „Габи – Минка Жекова“) и
достига до нов БКТП в имот № 175014 (собственост на „Грийн парадайс 97“ – ООД), землище
на гр. Айтос. Проектът се намира в дирекция
„ТСУС“ при Община А йтос. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3925
34. – Община Айтос на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – „Канализация за ПИ 175009 и ПИ 175014,
м. Могилата, землище на гр. Айтос“. Трасето на
канализацията преминава през следните имоти:
№ 000456 (полски път, общинска частна собственост), № 174007 (лозови насаждения, собственост
на ЕТ „Габи – Минка Жекова), № 174008 (лозови
насаждения, собственост на ЕТ „Габи – Минка
Жекова), № 000974 (пасище, мера, публична общинска собственост), землище на гр. Айтос. Про-
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ектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3926
325. – Община Бол ярово, отдел „УС У Т“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните гра ж дани, че е изработен
проект на ПУП – ПП за кабел Ср.Н – 20 kV,
за външно електрозахранване на нов БКТП
в УПИ II-05284.589.2 по КК на гр. Болярово,
преминаващо през имот № 05284.420.837 – полс к и п ъ т, и м о т № 0 52 8 4 . 4 2 0 .759 – п о л с к и п ът, и мо т № 052 8 4.42 0.89 9 – по лс к и п ъ т , и м о т № 0 5 2 8 4 . 5 8 9. 2 6 8 – п а с и щ е , и м о т № 0 5 2 8 4 . 5 8 9. 2 7 1 – в е д о м с т в е н
п ът, и мо т № 052 8 4. 589. 531 – п ас и ще, и мо т
№ 0 52 8 4 . 5 8 9. 61 8 – в е д о м с т в е н п ъ т , и м о т
№ 05284.589.4 – ведомствен път, по КК на гр.
Болярово, община Болярово. Заинтересованите
лица по чл. 131 ЗУТ могат да разгледат проекта
в общинската администрация, отдел „УСУТ“, и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация в 30-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3927
31. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 1 от 2.03.2012 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 516 от 29.02.2012 г. на кмета на
общината, са приети проекти за изменение на
плана на новообразуваните имоти в зони по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, както следва: 1. за НПИ № 502.203
и НПИ № 502.168 в с.о. Острица 2, землище с.
Банево; 2. за НПИ № 143.263 в с.о. Лозницата,
землище гр. Българово; 3. за промяна в регистъра
към ПНИ за НПИ № 167.1064 в с.о. Каптажа,
землище с. Изворище; 4. за НПИ № 501.831 в
с.о. Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас;
5. за НПИ № 503.940, НПИ № 503.941, НПИ
№ 503.136 и № 503.9536; 6. за НПИ № 167.1012 в
с.о. Каптажа, землище с. Изворище; 7. за НПИ
№ 503.967 в с.о. Острица 1, землище кв. Банево,
гр. Бургас; 8. за НПИ № 133.59, НПИ № 133.62 и
НПИ № 133.550 в с.о. Каптажа, землище с. Изворище. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са на
разположение в стая 401, Община Бургас.
3860
32. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 1 от 17.03.2011 г.
и протокол № 2 от 31.03.2011 г. на комисията по
§ 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ 657 от 18.03.2009 г. на кмета на общината, са
приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
както следва: 1. за НПИ № 167.1006 и НПИ
№ 167.1007 в с.о. Каптажа, землище с. Извори-
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ще; 2. за НПИ № 167.395 и НПИ № 167.1113 в
с.о. Каптажа, землище с. Изворище; 3. за НПИ
№ 503.900 в с.о. Острица 1, землище кв. Банево,
гр. Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са на
разположение в стая 401, Община Бургас.
3861
31. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за захранващ
кабел 20 kV за обслужване на имоти 9, 10, 11
и 12, масив 27, местност Каракачански колиби,
землище с. Твърдица, който е изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
3928
1. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 4 от 21.07.2011 г.
на комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета
на общината, са приети проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, както следва: за НПИ № 503.999,
№ 503.887 и № 503.9502 за с.о. Острица 1, землище
кв. Банево, гр. Бургас; за НПИ № 167.1013 на с.о.
Каптажа, землище с. Изворище. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на общината. Проектите
са на разположени в стая 401, Община Бургас.
3951
2. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 7 от 3.06.2010 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета на
общината, са приети проекти за изменение на
плана на новообразуваните имоти в зони по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, както следва: за НПИ № 142.99 на с.о.
Лозницата, землището на гр. Българово, област
Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до кмета
на общината. Проектите са на разположение в
стая 401, Община Бургас.
3952
21. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план,
план-схема за газоснабдяване в регулацията на гр.
Крън, община Казанлък. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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суваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
4010
22. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план, план-схема за газоснабдяване в регулацията
на с. Енина, община Казанлък. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
4011
514. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно електрозахранване и външно водоснабдяване за поземлен имот № 039183“ през
поземлени имоти № 225 – път III клас, № 039184,
собственост на Велин Величков Илков, и № 039185,
собственост на наследници на Благой Величков
Илков, в землището на с. Чибаовци. Планът се
намира в сградата на общинската администрация,
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3872
20. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени проекти на: 1.
ПУП – ПРЗ за строеж: „Водохващане“, намиращо
се в ПИ № 000498, м. Станковица в землището на
с. Ощава, ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „пасище – мера“, с площ 2,381 дка при граници и съседи:
изток – ПИ № 000322 – горскостопанска територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, запад – ПИ
№ 000386 – воден басейн – вътрешна река на държавата – МОСВ, север – ПИ № 000322 – горско
стопанска територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“,
юг – ПИ № 041002 – нива на Община Кресна,
ПИ № 000297 – полски път на Община Кресна,
ПИ № 000307 – нива на Община Кресна, ПИ
№ 000490 – друга селищна територия, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ на Община Кресна; 2. ПУП – ПРЗ
за строеж: „Площадка на сградоцентрала на
МВЕЦ „Ощава“, намираща се в ПИ № 000232,
образуван от ПИ № 000195, землище с. Стара
Кресна, ЕК АТТЕ 39699, община Кресна, с площ
на имота 1 дка, представляващ част от отдел 64,
подотдел „б“, с начин на трайно ползване горскостопанска територия – иглолистна гора, вид
собственост – държавна частна на ДАГ – „ДГС
гр. Кресна“; 3. ПУП – ПРЗ за строеж: „Дневен изравнител“ като част от съоръженията към МВЕЦ
„Ощава“, намиращ се в ПИ № 000616, образуван
от ПИ № 000309, землище с. Ощава, ЕК АТТЕ
54537, площ на имота 6 дка, представляващ част
от отдел 64, подотдел „в“, с начин на трайно
ползване горскостопанска територия – иглолистна гора, вид собственост – държавна частна на
ДАГ – „ДГС гр. Кресна“; 4. ПУП – парцеларен
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план (Пп) за строеж: „Въздушна преносна мрежа – електропровод 20 kV за МВЕЦ на река
Ощавска“; произведената енергия ще се осъществява с ВЕЛ 20 kV, преминаващ през следните
поземлени имоти: ПИ № 000253, образуван от
ПИ № 000195 в землището на с. Стара Кресна,
ЕК АТТЕ 39699, община Кресна – залесена територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, с площ
8,204 дка, който попада в следните отдели и
подотдели: отдел 14/з с площ 0,320 дка – голина, отдел 14/б с площ 0,754 дка – широколистна
гора, отдел 14/в с площ 2,974 дка – широколистна
гора, отдел 15/в с площ 0,726 дка – иглолистна
гора, отдел 158г с площ 2,440 дка – иглолистна
гора, отдел 15/д с площ 0,868 дка – иглолистна
гора, отдел 64/б с площ 0,121 дка – иглолистна
гора, обща дължина 1092,90 м и сервитут 8,204
дка; ПИ № 000023 – път ІV клас на Община
Кресна с дължина 10,2 м и сервитут 76,5 м 2;
ПИ № 000256, образуван от ПИ № 000041 в
землището на с. Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699,
община Кресна – горскостопанска територия
на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, с площ от 0,235
дка в отдел 14/3 – голина с дължина 60 м; 5.
ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) за строеж: „Местен път от о.т. 1
до о.т.19“, представляващ ПИ № 000258 и ПИ
№ 000626 в землището на с. Ощава, ЕК АТТЕ
54537, и с. Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699, община
Кресна, собственост на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“,
с цел осъществяване на достъп до площадката
на МВЕЦ – сградоцентрала, намираща се в ПИ
№ 000232 с необходимост да се осигури достъп
чрез „Местен път от о.т. 1 до о.т. 19 с обща
дължина 787 м“, образуван от: поземлен имот
№ 000258, образуван от ПИ № 000195 – проектен
местен път от о.т. 1 до о.т. 2 с площ 0,189 дка,
дължина 47 м и широчина 4 м, в землище с.
Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699, община Кресна,
собственост на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, представляващ част от ПИ 000195; поземлен имот
№ 000258 попада в отдел 64/б – иглолистна
гора, при граници и съседи: изток – землищна
граница, запад – ПИ № 000232 – залесена територия на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, север – ПИ
№ 000259 – залесена територия на ДГС – „ДАГ
гр. Кресна“, юг – ПИ № 000260 – залесена територия на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“; поземлен имот
№ 000626, образуван от ПИ № 000309 – проектен
местен път от о.т. 2 до о.т. 19, с площ 2,966 дка,
дължина 740 м и широчина 4 м, в землището
на с. Ощава, ЕК АТТЕ 54537, община Кресна,
собственост на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, представляващ част от ПИ № 000309; ПИ № 000626
попада в отдел 64/б – 0,039 дка – иглолистна гора,
отдел 65/б – 0,899 дка – иглолистна гора, и отдел
65/в – 2,028 дка – иглолистна гора, собственост
на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, при граници и съседи: изток – ПИ № 000357 – пасище – мера на
Община Кресна, запад – ПИ № 000619 – горскостопанска територия на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, север – ПИ № 000627 – горскостопанска
територия на ДГС – „ДАГ гр. Кресна“, юг – ПИ
№ 0 0 0 62 8 – г о р с ко с т оп а нс к а т е ри т о ри я н а
ДГС – „ДАГ гр. Кресна“; 6. ПУП – парцеларен
план на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
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строеж: „Частен път без изход (тупик) от о.т. 1
до о.т. 2“ с площ 108 м 2 през ПИ № 000498, зем
лище с. Ощава, община Кресна; 7. ПУП – парцеларен план (Пп) за „Безнапорна деривация от
стоманобетонови тръби ∅ 800 от водохващане
до изравнител в ПИ 000616“ с дължина 2213,7 м
и „Напорен тръбопровод от стоманени тръби
∅ 1000 за МВЕЦ на река Ощавска от изравнител
в ПИ № 000616 до площадка – сградоцентрала
МВЕЦ в ПИ № 000232“ с дължина 1518,1 м; от
водохващането на кота 565 м на река Ощавска
ПИ № 000386 е необходимо да се изгради безнапорна деривация от стоманобетонови тръби
∅ 800 до изравнителя с дължина 2213,7 м, сервитут 24 019 м 2 , който преминава през следните
общински поземлени имоти: ПИ № 000498 – пасище, мера, с дължина на преминаване 60 м и
сервитут 531,20 м 2; ПИ № 000490, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ с дължина 420 м и сервитут 4421,40 м 2;
ПИ № 370003, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина
107,4 м и сервитут 1165,30 м 2; ПИ № 37005, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина 103,6 м и сервитут
1124,06 м 2; ПИ № 37009, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ
с дължина 104,5 м и сервитут 1133,82 м 2; ПИ
№ 000490, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина
12,4 м и сервитут 134,54 м 2; ПИ № 000297 – полски път на ОбС – гр. Кресна, с дължина 5,8 м и
сервитут 62,93 м 2; ПИ № 39007, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ с дължина 107,9 м и сервитут 1170,72 м 2;
ПИ № 39008, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина
51,6 м и сервитут 559,86 м 2 , ПИ № 39009, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, с дължиина 108,1 м и сервитут
1172,89 м 2; ПИ № 39016, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с
дължина 116 м и сервитут 1258,6 м 2; ПИ № 39503,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина 129,2 м и сервитут 1401,82 м 2; ПИ № 000631 – горскостопанска
територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, землище
с. Ощава, в отдел 63/ с площ 0,013 дка – поляна,
и отдел 63б с площ 1,808 дка – иглолистна гора,
с дължина 166,63 м; ПИ № 000629 – залесена
територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, землище
с. Ощава, в отдел 63/1 – 1,011 дка – поляна, и
отдел 63/б с площ 0,734 дка – иглолистна гора
с дължина 158,65 м; ПИ № 000617 – горско
стопанска територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, землище с. Ощава, в отдел 63/1 – 0,189
дка – поляна, отдел 63/а с площ 0,716 дка – иглолистна гора, отдел 64/2 – 0,330 дка – просека,
отдел 64/в – 1,831 дка – иглолистна гора, отдел
64/г – 1,818 дка – иглолистна гора с дължина
448,5 м. От „изравнителя“, намиращ се в ПИ
№ 000616, землище с. Ощава, община Кресна, е
необходимо да се изгради „напорен тръбопровод
от стоманени тръби ∅ 1000 за МВЕЦ на река
Ощавска до площадка – сградоцентрала МВЕЦ
в ПИ № 000232“ с дължина 1518,1 м и сервитут
16 471,38 м 2 , преминаващ през следните поземлени имоти: ПИ № 000619 – горскостопанска
територия на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, землище
с. Ощава в отдел 64/а – 1,379 дка – иглолистна
гора, отдел 64/б с площ 7,473 дка – иглолистна
гора, отдел 64/в – 2,513 дка – иглолистна гора,
отдел 65/а – 0,383 дка – иглолистна гора, отдел 65/б – 2,398 дка – иглолистна гора, отдел
65/в – 1,770 дка – иглолистна гора, с обща дължина 1471,1 м; ПИ № 000259 – залесена територия
на ДАГ – „ДГС гр. Кресна“, землище с. Стара
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Кресна, в отдел 64/б – 0,510 дка – иглолистна гора
с дължина 47 м, с възложител: „Професионален
клуб „Старт“ –АД, Благоевград. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите за подробни устройствени планове до общинската
администрация – гр. Кресна.
3929
5. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия Момчилград – с. Садовица“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
3873
725. – Община гр. Николаево, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработена план-схема към ПУП на гр. Николаево, община Николаево, за „Газоснабдяване
на гр. Николаево“. Проектът е допуснат за изработване със Заповед № 43 от 19.03.2012 г. на кмета
на Община Николаево. Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на
общинската администрация – техническа служба
в ЦАО, гр. Николаево, ул. Георги Бенковски 3.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Николаево.
3857
19. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – ПРЗ и схеми към него по ел.
и В и К в обхват за ПИ 000701, ПИ 070003, ПИ
070004, ПИ 070005, ПИ 070006, ПИ 070007, ПИ
070008, ПИ 070009, ПИ 070011, ПИ 070012, ПИ
070013, ПИ070014, ПИ 069001, ПИ 069002, ПИ
069003, ПИ 069004, ПИ 069006, ПИ 069007, ПИ
069008, ПИ 069009, ПИ 069010, ПИ 069011, ПИ
068002, ПИ 068003, ПИ 068004, ПИ 068005, ПИ
068006, ПИ 000207, ПИ 000278, ПИ 000298, ПИ
000461, ПИ 000463, ПИ 067001, ПИ 067002, ПИ
067003, ПИ 067004 в местност Баира, землище
на с. Алеко Константиново, за които с плана за
регулация се обособява УПИ І – Регионално депо
за „ТБО“, а с плана за застрояване се ситуира
свободностоящо застрояване с височина до 10 м,
при показатели за зона „Пп“ – Пзастр. – 80 %,
Позел. – 20 %, и К инт. – 2,5. Изработен е и
ПУП – ПП за трасета на водопровод от края на
регулацията на с. Алеко Константиново до обекта
и канализация от обекта до определената точка
на заустване. Проектите са изложени в Информационния център на Община Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения по проекта в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3953
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881. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване до имот № 038008, м. Циганско гробе,
землище с. Кромидово. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 000213, 026018, 000210, 000310, 000244, 000268
в землище с. Кромидово. Проектът се намира в
сградата на Община Петрич. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3859
884. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на заинтересованите, че е изработен
проект на ПУ П – парцеларен план за трасе
на външен водопровод и външно ел. захранване до имот с идентификатор 56126.1657.5, м.
Омондрост – Бела Мара, землище гр. Петрич.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към П У П – ПП за външен
водопровод, както следва: имот № 56126.165.51,
56126.10.52, към ПУП – ПП за външно ел. захранване, както следва: 56126.165.51, 56126.165.53,
землище гр. Петрич. Проектът се намира в
сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
3858
20. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУ Т е издадено Разрешение за строеж
№ РЗШ-01-2 от 11.04.2012 г. на възлож ител я
Агенция „Пътна инфраструктура“ с идентификационен № 000695089 и адрес: София 1000, бул.
Македония 3, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения на 29.03.2012 г.
технически инвестиционен проект – Проект:
„Транзитни пътища V“, ЛОТ 15, Участък 2, „Рехабилитация на Път ІІІ – 804 „(Пътна връзка с път
І-8) – Поповица – Асеновград от км 0 + 000 до
км 20+442,71“, преминаващ през териториите на
общините Садово и Асеновград, област Пловдив.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния
управител на област Пловдив пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3993
86. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен
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план – план за регулация и застрояване и схеми:
водоснабдяване, канализация, електрификация,
телефонизация, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортна инфраструктура, екология,
зелена система и спорт, сборна схема, публична
общинска собственост, собственост – проект,
собственост и комуникационна план-схема на
кв. Модър, гр. Пловдив – окончателен проект.
Проектът е изложен за запознаване в Районна
администрация „Южен“ на Община Пловдив.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Южен“.
3954
65. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР
(план регулация) – ПЗ (план застрояване) на
обект „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 0580088,
местност Харманлан, в землището на с. Искра,
община Първомай, във връзка с промяна предназначението на земята за неземеделски нужди.
Плановете са изложени в общинската администрация, гр. Първомай, стая № 107. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да подават писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в общинската администрация, Първомай.
3915
80. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР
(план регулация) – ПЗ (план застрояване) за
обект „Кравеферма“ в ПИ № 126003, местност
Илишиците, в землището на с. Бяла река, община
Първомай, във връзка с промяна предназначението
на земята. Плановете са изложени в общинската администрация, Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация, Първомай.
3916
5. – Община гр. Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии, обект: „Газоснабдяване на община
Септември“, подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на община
Септември – Клон 6“, през имоти по КВС на
землища с. Варвара, с. Лозен и с. Ветрен дол от
община Септември, област Пазарджик, съгласно
приложения ПУП – парцеларен план. Проектът
за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Септември. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3994
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Иван Данков Стоянов  лично и като
„Стоянов“ – ЕООД,  Видин, на § 1, т. 7,  8 и т. 10,
буква „б“ от Постановление № 338 от 2011 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет (ДВ, бр. 99 от 2011 г.), с
който се правят изменения и допълнения в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 34, 40
и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.),
по което е образувано адм. д. № 4570/2012   по
описа на Върховния административен съд.
3955
Административният съд – Благоевград, призовава Любомир Николов Тоцев с последен адрес
Петрич, сега живущ в Австрия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.04.2012 г. в 10 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 172/2012 по
описа на Административния съд – Благоевград,
образувано по жалба на Кристина Танева Пенева
и Драгомир Танев Пенев от Петрич против Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София (ДВ, бр. 5 от 2011 г.). Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3891
Административният съд – Видин, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Тодорка Георгиева Георгиева от Видин,
Гошо Стойков Дишов от Видин и Теодора Гошева Стойкова от гр. Белослав, област Варна,
действащи чрез пълномощника адв. Д. Куртева,
против Заповед № РД-02-11-78 от 2.02.2012 г. на
заместник-кмета на Община Видин, с която е
одобрено изменение на ПУП – ПРЗ в обхват
УПИ XIII-3008, кв. 526 по ПРЗ на кв. Калето, гр.
Видин. По жалбата е образувано адм.д. № 55/2012
по описа на Административния съд – Видин,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.06.2012 г. в 14 ч. Заинтересованите лица имат право да се конституират като
ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявлението със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
4000
Административният съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 78/2012 по жалба на  Любен Тодоров
Данаилов от София против   Решение № 94 от
протокол № 13 от 29.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Оряхово, с което е приет подробен
устройствен план – план за улична   регулация,
заедно със схеми за ел. снабдяване, ВиК, вертикална планировка и геозащитни мероприятия
в гр. Оряхово, зона „Изток“, в частта за  имоти
кад. № 502.973 и 502.974, кв. 60. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
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могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство чрез подаване на заявление до Административния съд – Враца, по адм.
д. № 78/2012, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание за
13.06.2012 г. от 14 ч.
3934
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Соня
Йорданова Луканова от Козлодуй на основание разпоредбите на чл. 186, ал. 1 АПК против
разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и 3 и на чл. 21 от
Наредба № 11 за определяне и администриране
на местни такси и цени за услуги на територията
на община Козлодуй, приета с Решение № 66
по протокол № 7 от 21.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Козлодуй, по което е образувано
адм.д. № 132/2012 по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 15.05.2012 г. от 11 ч.
3935
Административният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 181/2012 по
протест на районен прокурор при Районна прокуратура – Лом, против Общинския съвет – гр.
Брусарци, с който се оспорва чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за реда за управление и разпореждане
с общински жилища, приета с Решение № 133
по протокол № 23 от 25.10.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Конституирани страни по
делото са: протестиращ – районен прокурор при
Районна прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци. Административното
дело е насрочено за 27.04.2012 г. в 10,15 ч.
3892
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 35, ал. 1 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Пловдив
и във връзка с таблица за размера на глобите и
имуществените санкции по наредбата, съгласно
която санкцията за нарушение на чл. 35, ал. 1
от наредбата е с размер от 200 лв. до 500 лв.,
подадено от страна на „Сдружение с нестопанска
цел граждански контрол – защита на животните“ чрез председателя на управителния съвет
на сдружението Георги Сербезов, по повод на
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което е образувано адм. дело № 1028/2012   на
Административния съд – Пловдив, със следните
страни: оспорващ – „Сдружение с нестопанска
цел граждански контрол – защита на животните“
чрез председателя на управителния съвет на сдружението Георги Сербезов, и ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив. Делото е  насрочено
за 22.06.2012 г. в 9,30 ч.
4001
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 109/2012, насрочено за 16.05.2012 г. от
9,30 ч., по оспорване от Недялка Валентинова
Маргаритова на Заповед № 96 от 17.10.2011 г. на
кмета на Община Смолян, с която е одобрен
ПУП – ПЗР в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв.
Смолян – централна част, с който се изменя
дворищната регулация на УПИ III – хотелски
комплекс, като за част от същия се обособява
нов УПИ XV – обществено обслужване, с ограничителна линия на застрояване и параметри на
бъдещата застройка в кв. 9 по плана на гр. Смолян,
кв. Смолян – централна част. Указва на заинтересуваните лица, че имат право в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
да се конституират като ответници по делото,
като подадат заявление в Административния
съд – Смолян, което да отговаря на изискванията
на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ.
3862
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 23 състав, призовава Калушка Драганова Найденова като заинтересована страна
по адм.д. № 10141/2011, образувано по жалба на
Васил Петров Янков, Еленка Петрова Янкова,
Борислав Николов Янков и Яни Николов Янков
срещу Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, в частта за ПИ с идентификатори 44063.6207.4364 и 44063.6207.1037. Делото
е насрочено за 21.05.2012 г. от 9 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
3863
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 23 състав, призовава Тинка Тонева
Антонова и Николай Кирилов Антонов като
заинтересовани страни по адм.д. № 9161/2011,
образувано по жалба на „ЧЕЗ Разпределение
Българи я“ – А Д, срещ у Заповед № РД-18-39
от 20.07.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 61 от 2011 г.), с която са одобрени КК и
КР за част от землището на гр. София (части от
Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци), район
„Връбница“ – Столична община, в частта относно
имоти 68134.2821.894 и 68134.2821.782. Делото е
насрочено за 28.05.2012 г. от 9 ч. Заинтересованите
страни да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
3936
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 6870/2011, ІІ отделение, 29 състав, насрочено
за 9.05.2012 г. от 9,30 ч., по жалба на „Орлица
Трейд“ – ООД, против Схема № 1 за разполагане
на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 2 ЗУТ на
район „Изгрев“ на Столичната община, одобрена със Заповед № РД-09-09-07 от 27.01.2011 г. на
главния архитект на Столичната община.
3937

ВЕСТНИК
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Видинският районен съд, първи състав, уведомява София Виталиевна Кръстева, без постоянен и настоящ адрес в Република България,
че е ответница по гр.д. № 2497/2011, образувано
по предявен от Красимир Милчов Кръстев иск
по чл. 49 СК, като є указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в гражданското деловодство на
Видинския районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна
палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да
получи исковата молба и приложенията към
нея, в противен случай делото ще се гледа при
услоавията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3938
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, IX състав, призовава Светлана Михайлов
с последен адрес Израел, гр. Ришон Лецион, ул.
Легуда Алеви – 19/2, сега с неизвестен адрес. На
основание чл. 48, ал. 1 ГПК ответницата следва
да се яви в съда на 18.05.2012 г. в 10,30 ч. по гр.д.
№ 1018/2011, заведено от Емил Янчев Рашев, за
развод (чл. 49, ал. 1 СК), за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител на разноски на ищеца.
3893
Пловдивският районен съд на основание чл. 562
ГПК по гр.д. № 15324/2011 по описа на ПРС, VIII
гр. състав, издава на основание чл. 562 ГПК заповед
за неплащане по молба на Петя Стоянова Дамянова от Пловдив, ул. Жеравна 16, бл. 237, вх. Г,
ап. 12, с която се отправя покана към държателя
на ценните книги – 1102 бр. поименни акции с
номинал 1 лв. от капитала на „Про Кредит Развитие“ – АД, ЕИК 175198547, със седалище София,
бул. Тодор Александров 26, инкорпорирани във
временно удостоверение № 2008-873, издадено на
11.12.2008 г., за 1102 бр. поименни акции с номинал
1 лв. от капитала на „Про Кредит Развитие“ – АД,
ЕИК 175198547, със седалище София, бул. Тодор
Александров 26 – в случая неизвестен, който да
заяви оспорването си най-късно до посочения в
заповедта ден на заседанието на съда за произнасянето по обезсилването – 29.05.2012 г., 13,30 ч.,
като предупреждава същия, че ако не стори това,
ценните книги ще бъдат обезсилени. Нарежда на
„Про Кредит Развитие“ – АД, ЕИК 175198547, със
седалище София, бул. Тодор Александров 26, да
не извършва никакви плащания на приносителя
на ценните книги.
4002
Софийският районен съд, III гр. отделение, 92
състав, уведомява Аймад Ибрахим Ханафи Мохамед, гражданин на Египет, роден на 12.10.1976 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в РБ,
че срещу него е заведено гр.д. № 20446/2011 по
описа на СРС, III ГО, от Лора Илиева Панайорова
и че в деловодството на съда в София, ул. Цар
Борис III № 54, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
това уведомление. При неявяването на Аймад
Ибрахим Ханафи Мохамед или на упълномощено
от него лице в двуседмичния срок съдът ще му
назначи особен представител.
3864
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1

154. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социалното осигуряване обнародва:

Задължения по финансов лизинг

Отчет за финансовото състояние към
31 декември 2011 г.
Хил. лв.

1

Пояснение
2

2011

2010

3

4

Машини и съоръжения

5

324

414

Инвестиционни имоти
Дългосрочни финансови
активи
Финансови активи на
разположение за продажба
Отсрочени данъчни активи

6

3 295

3 295

8

13 046

11 812

9

252

252

10

17

14

16 934 15 787

Текущи активи
2

-

Търговски вземания
Вземания от свързани
лица

11

28

251

30

566

420

Вземания по репо сделки

12

930

-

Други вземания
Пари и парични еквиваленти

13

418

213

14

1 124

2 062

3 068

2 946

Текущи активи
Общо активи:

20 002 18 733

Собствен капитал
Акционерен капитал
Резерви

15.1
17

Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви

10 500 10 500
176

173

839

26

7 087

7 033

Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов
лизинг
Отсрочени данъчни пасиви

7.1

42

86

10

28

30

70

116

18

32

19.2

181

Общо нетекущи пасиви

59

21

765

575

30
22

18
69

22
13

221

2

1 330

885

Общо пасиви:
1 400 1 001
Общо собствен капитал,
пенсион н и резерви и
пасиви:
20 002 18 733
Отчет за всеобхватния доход за годината,
приключваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс2011
2010
нение
Приходи от пенсионноосигурителна дейност
23
9 957 8 922
Административни разходи
24 (7 745) (7 867)
Резултат от пенсионноосигурителна дейност
2 212 1 055
Промяна на пенсионни
резерви, нетно
(51) (1 502)
Печа лби от финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в
печалбата или загубата,
25 (1 362)
566
нетно
Загуба от инвестиционни имоти
6
(17)
(30)
Разходи за обезценка на
финансови активи
11
(10)
(52)
Други приходи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат от дейността за
периода преди данъци
Разходи за данъци върху
дохода, нетно
Нетен резултат за периода

26

27

Доход на акция

28

76

36

27

(36)

875

37

(59)

(4)

816

33

лв.

лв.

0,78

0,03

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс2011
2010
нение
1
2
3
4

62

Оперативна дейност
Парични постъпления
от пенсионни фондове

9 916

8 925

152

Плащания към пенсионни фондове

(102)

(98)

Текущи пасиви
Провизии
Пенсионни и други задължения към персонала

44

11 515 10 699
16

4

7.1

Текущи пасиви

Нетекущи активи

Материални запаси

3

Други задължения

Активи

Общо нетекущи активи

Търговски задължения
Краткосрочни задължения към свързани лица
Данъчни задължения

2

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал
и осигурителни институции
Плащания за данък върху дохода

4

1 454

514

(3 652) (3 336)

Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Продажба на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи

(236)

(2)

(10)

(222)

(8)

(10)

2 475

2 077

(71)

(84)

1

-

(10 230) (5 733)
6 568

3 910

Получени лихви

253

368

Получени дивиденти
Дру ги пари чни потоци от инвестиционна
дейност
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност

172

92

(18)

(25)

Финансова дейност
Плащания по финансов
лизинг
Нетен паричен поток от
финансова дейност
Нетна промяна в пари
и парични еквиваленти
Отрицателни валутнокурсови разлики, нетно
Пари и парични еквиваленти в началото на
годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

(3 325) (1 472)

7.1

14

(68)

(65)

(68)

(65)

(918)

540

(20)

(30)

2 062

1 552

1 124

2 062

Отчет за промените в собствения капитал за
годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.

1
С а л до к ъм
1 януари
2011 г.
Заделяне на
законови резерви

С Т Р. 9 1   

1

(4 887) (3 694)

Плащания за данъци
Други парични потоци
от оперативна дейност
Нетен паричен поток от
оперативна дейност

ВЕСТНИК

Акци- Резерви Нераз- Общо
онерен
преде- собствен
капилена капитал
тал
печалба
2
3
4
5

10 500

173

26

10 699

-

3

(3)

-

2

Общо сделки със собственици
Печа лба за
годината
Общо всеобхватен
доход за годината
С а л до к ъм
31 декември
2011 г.

3

4

5

-

3

(3)

-

-

-

816

816

-

-

816

816

10 500

176

839

11 515

Акци- Други Нераз- Общо
онерен резерви преде- собствен
капилена капитал
тал
печалба
/(Натрупана
загуба)
С а л до к ъм
1 януари
2010 г.
Печа лба за
годината
Общо всеобхватен
доход за годината
С а л до к ъм
31 декември
2010 г.

10 500

173

(7)

10 666

-

-

33

33

-

-

33

33

10 500

173

26

10 699

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на
31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Резерв
минимална
доходност
ППФ
1
Салдо
към 1
януари
2010 г.
Изменение
на пенсионноосигурителните
резерви
Салдо
към 31
декември
2010 г.

2

РеПоПоОбщо
зерв жизнен жиз- пенсимини- пенси- нен
онномална онен пенси- осигудоход- резерв онен рителни
ност УПФ резерв резерви
УПФ
ДПФ
3

1 100 4 400

4

5

6

7

13

5 520

1300

12

1

1 513

1 300 5 700

19

14

7 033

200

С Т Р.
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1
2
3
4
5
6
Изменение
на пенсионноосигурителните
резерви
(200)
250
3
1
54
Салдо
към 31
декември
2011 г.
1 100 5 950
22
15
7 087
Съставил:	 Главен изпълнителен директор:
Т. Петрова
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

1
Печалба от инвестиране на
средствата на фонда

2

Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с
осигурителни вноски:
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица,
преминали в други пенсионни фондове
Прех върлен и су м и к ъм
държавния бюджет

154а. – Професиона лен пенсионен фонд
„Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социалното осигуряване обнародва:

Удръжки и такси за ПОК
Нама лен и я, свърза н и с
осигурителни вноски
Увеличение/(намаление),
нетно
Нетни активи в наличност
в началото на периода
Нетни активи в наличност
в края на периода

Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2011 г.
Пояснение

2011

Хил. лв.
2010

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или
загубата

6

7

65 842

77 910

Вземания

8

1 461

4 799

Парични средства

9

6 464

283

77 872

87 097

2

2

94

71

-

1295

96

1368

77 776

85 729

Общо активи:
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани
лица
14.2
Задължения по репо сделки
10
Общо пасиви
Нетни активи в наличност
за доходи

11

4 105

4 105

Отчет за промени в размера на нетните активи в
наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2011 г.

1

Платени такси на ПОК
Пос т ъп лен и я о т д ру г и
пенсионни фондове
Други плащания от/към
ПОК
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от
основна дейност
Паричен поток от оперативна дейност

12

3 162

4 312

Загуба от инвестиционни
имоти

6

(11)

(12)

П лащани я, свързани с
инвестиционни имоти

2011

2

3

4

3 151

4 300

11.1

11 284

12 412

11.1

3 434

2 063

14 718

14 475

11.1

(20 388) (4 479)

11.1

(4 097)

(4 331)

11.1

(1)

(17)

13

(1 336)

(1 457)

(25 822) (10 284)

11

(7 953)

8 491

85 729

77 238

77 776

85 729

Пояснение

2011

Хил. лв.
2010

2

3

4

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
11.1 11 179 12 412
П лащани я, свързани с
осигурени лица
11.1 (20 389) (4 496)

1
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани
по справедлива стойност
в печалбата или загубата,
нетно

Пояснение

4

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с
чуждестранна валута
Плащания по сделки с
чуждестранна валута
Постъпления от продажба
на инвестиции

Хил. лв.
2010

3

14.1

(1 314)

(1 450)

11.1

1 095

278

14.1

1

-

11.1

(1 758) (2 546)
(2)

-

(11 188)

4198

3 112

3 262

(48 226) (39 950)

6

554

85

(525)

(86)

59 222

29 978

(23)

(838)

БРОЙ 31
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1
2
3
4
Постъпления, свързани
с инвестиционни имоти
6
13
9
Паричен поток от инвестиционна дейност
14 127 (7 540)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти
2 939 (3 342)
Парични средства и еквиваленти в началото на
периода
6 526
9 868
Парични средства и еквиваленти в края на периода
9
9 465
6 526
Съставил:	 Главен изпълнителен директор:
Т. Петрова
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
154б. – Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социалното осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2011 г.

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови ак тиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи:
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към
свързани лица
Задължения по репо
сделки и други
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

Пояснение

2011

6

20 123

Хил. лв.
2010

16 133

7

385 756

317 841

8
9

10 371
8 461
424 711

13 856
427
348 257

1

1

14.2

375

288

10

1 411
1 787

1 349
1 638

11

422 924

346 619

Отчет за промени в размера на нетните активи в
наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс2011
2010
нение
1
2
3
4
Печалби от финансови активи и пасиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
нетно
12
7 024
19 883
Печалба/(загуба) от  
инвестиционни имоти
6
(63)
1 220

ВЕСТНИК
1
Печалба от инвестиране на средствата на
фонда
Вноски за осигурени
лица
Постъпили суми за
осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързан и с оси г у ри т ел н и
вноски
Изплатени суми по
осиг у рителни договори
Пр ех върлен и с р едства към пенсионен
резерв
Преведени суми на
лица, премина ли в
други пенсионни фондове
Удръжки и такси за
ПОК
Намаления, свързан и с оси г у ри т ел н и
вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на
периода
Нетни активи в нал и ч нос т в к ра я на
периода

С Т Р. 9 3   
2

3

4

6 961

21 103

83 214

78 048

16 347

14 656

11.1

99 561

92 704

11.1

(401)

(266)

11.1

(3)

(13)

11.1

(21 367)

(15 280)

11.1

(8 446)

(7 251)

(30 217)
76 305

(22 810)
90 997

11

346 619

255 622

11

422 924

346 619

11.1

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс2011
2010
нение
1
2
3
4
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица 11.1
83 210
78 048
Плащания, свързани
с осигурени лица
11.1
(401)
(266)
П латени такси на
ПОК
14.1
(8 386)
(7 175)
Други плащания към
ПОК
14.1
(25)
Плащания за пенсионен резерв
11.1
(3)
(13)
Постъпления от други
пенсионни фондове
11.1
4 689
5 268
Плащания към други
пенсионни фондове
11.1
(9 708)
(5 893)
Паричен поток от оперативна дейност
69 376
69 969
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
16 674
11 976
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1
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови
активи
П ла ща н и я, свързани с инвестиционни
имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни
имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на
парични средства и
еквиваленти
Парични средства и
еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от
валутна преоценка на
парични средства
Парични средства и
еквиваленти в края
на периода
Съставил:	 Главен
Т. Петрова

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

(299 022) (233 861)
224 628

153 235

6

(3 998)

(10 139)

6

-

4 647

(61 718)

(74 142)

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Загуба/печалба от   инвестиционни имоти

2010

1 282

1 705

6

(7)

8

1 275

1 713

(4 173)

Вноски за осигурени лица

11.1

4 415

4 718

12 310

16 436

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове 11.1

2 464

12 797

Увеличения, свързани с осигурителни вноски

6 879

17 515

Изплатени суми по осигурителни договори
11.1

(3 409)

(2 717)

Преведени суми на лица,
преминали в други пенсионни фондове
11.1

(97)

(81)

Преведени средства на държавния бюджет
11.1

(30)

(47)

Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
11.1

(175)

(214)

(3 711)

(3 059)

4 443

16 169

47

Отчет за нетните активи в наличност за
доходи към 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс
нение

2011

2010

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата

6

7

35 558

32 670

Вземания

8

2 533

1 357

Парични средства

9

775

124

42 292

37 369

3 426

3 218

Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност
в начало на периода

11

36 418

20 249

Нетни активи в наличност
в края на периода

11

40 861

36 418

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.

1

Пояс
нение

2011

2010

2

3

4

Оперативна дейност

Задължения към свързани
лица
14.2

Нетни активи в наличност
за доходи:

2011

12

Печалба от инвестиране на
средствата на фонда

154в. – Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социалното осигуряване обнародва:

Задължения по репо сделки
и други

Отчет за промени в размера на нетните активи в
наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
Пояс
нение

9
20 129
12 310
изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева

Пасиви
Задължения към осигурени
лица

БРОЙ 31

7 658

161

Общо активи:
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10

11

3

3

Постъпления, свързани с
осигурени лица
11.1

4 415

4 718

97

61

Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери 11.1

(3 301)

(2 638)

1 331

887

Плащания към пенсионери

1 431

951

Платени такси на ПОК

40 861

36 418

(108)

(78)

14.2

(205)

(199)

Възстановени такси от ПОК 14.2

66

-

БРОЙ 31
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1

2

3

4

Постъпления от други пенсионни фондове
11.1

2 464

12 797

Плащания към други пенсионни фондове
11.1

(97)

(81)

(34)

(48)

3 200

14 471

1 154

431

Други парични потоци от
оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Полу чени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови
активи
Постъпления от продажба
на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства и
еквиваленти

(27 164) (31 082)

6

21 814

17 916

(222)

(1 631)

10

-

(4 408) (14 366)
(1 208)

105

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

1 986

1 822

Печалба от валутна преоценка на парични средства

(3)

59

Парични средства и еквиваленти в края на периода

9
775
1 986
Съставил:	 Главен изпълнителен директор:
Т. Петрова
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
3887
8. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.06.2012 г. в 11 ч. в Националния дом за наука
и техника, София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала
№ 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за 2011 г.; 2. приемане отчета на
контролния съвет за 2011 г.; 3. приемане бюджета
на съюза за 2012 г.; 4. приемане на програма на
съюза за 2012 г.; 5. промени в управителния съвет;
6. избор на делегати за общо събрание на ФНТС.
3811
1. – Управителният съвет на Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 7.06.2012 г. в 14 ч. в София, хотел
„Централ Хотел Форум“, зала „Централ“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАКП за
периода юни 2011 – юни 2012 г.; 2. финансов отчет
на БАКП за периода юни 2011 – юни 2012 г.; 3.
приемане на бюджета на БАКП за 2012 – 2013 г.; 4.
планиране на дейността на БАКП за 2012 – 2013 г.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в събранието. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч. независимо от броя
на присъстващите членове на същото място и при
същия дневен ред.
3812
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Топ 10“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.06.2012 г. в
10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 240, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружение с нестопанска цел
„Топ 10“ в частта му, свързана с дейността и целите
на сдружението; промяна на чл. 18, ал. 3; 3. други.
3754
31. – Националният управителен съвет на Научно-техническия съюз по машиностроене, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.06.2012 г. в 10 ч. в зала № 3 на Националния дом
на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Националния управителен съвет (НУС) на
Съюза по машиностроене за 2012 г. и за мандата
2008 – 2012 г.; 2. отчет на контролния съвет (КС);
3. приемане бюджета на съюза за 2012 г.; 4. промени в устава на съюза; 5. избор на национален
управителен съвет; 6. награждаване на съюзни
активисти със званието „Почетен член“. Общото
събрание ще се проведе в съответствие с чл. 12 и
14 на устава. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо колко членове са представени. В общото събрание могат да участват само редовно
отчетени членове с платен членски внос. Участието
с пълномощници да става в съответствие с чл. 13,
ал. 2 и 3 от устава.
3831
116. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална мрежа за децата“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението за периода 8.06. – 10.06.2012 г. на 8.06.2012 г.
в 9 ч. във Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена,
хотелски комплекс Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“, при следния дневен ред:
1. откриване на общото събрание; 2. отчети за
2011 г.; 3. промяна на устава; 4. стратегия на НМД
за 2013 – 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали на
събранието са на разположение за членовете на
сдружението в неговия офис.
3829
17. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по ендометриоза и репродукция“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
10.06.2012 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението и започване на процедура по
ликвидация; 2. други.
3770
45. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 2.04.2012 г. свиква
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общо отчетно събрание на съюза на 12.06.2012 г.
в 9 ч. в Дома на киното – ул. Екзарх Йосиф 37,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет на СБФД за 2011 г.; 2. одобряване на бюджета на СБФД за 2012 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
3804
77. – Националният съвет на политическа
партия „Национално движение за стабилност и
възход“ с решение от 7.04.2012 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, т. 5 и чл. 14 от устава
на НДСВ свиква Шести редовен конгрес на ПП
„НДСВ“ на 17.06.2012 г. в 10,30 ч. в София, Национален дворец на културата, зала 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на централните
органи на НДСВ; 2. промени на устава на НДСВ;
3. избор на централни органи на НДСВ; 4. приемане на политическа визия за дейността на НДСВ.
3918
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Международна академия за обучение
по кибер разследвания“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на управителния съвет от
19.03.2012 г. свиква общо събрание на учредителите
на сдружение с нестопанска цел „Международна
академия за обучение по кибер разследвания“ на
4.06.2012 г. в 16,30 ч. в София, ул. Будапеща 26,
офис 12, ет. 3, при следния дневен ред: 1. годишен
финансов отчет на сдружението; 2. годишен отчет
за дейността на сдружението; 3. приемане на нови
членове и прекратяване на членство; 4. гласуване на
нов управителен съвет; 5. други. Пълномощниците
на акционерите се легитимират с лична карта и
нотариално заверено пълномощно.
3894
1. – Управителният съвет при СЛР – ЛРД „Батак“, гр. Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо отчетно събрание на делегатите си
на 27.05.2012 г. в 19 ч. в кафе-аперитив „Фламенко“
в гр. Батак, пл. Освобождение, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
през 2011 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за 2011 г.; 3. приемане на програма за развитие
и стопанисване на дивечовите запаси за 2012 г.;
4. приемане на финансов план на дружеството за
2012 г.; 5. разни. Приканват се делегатите на дружеството да присъстват на събранието.
3957
5. – Управителният съвет на сдружение „Търговско-промишлена палата“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.05.2012 г. в 16 ч. в заседателната зала на
сдружението, ул. Л. Каравелов 42, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС; 2. отчетен
доклад на КС; 3. освобождаване от отговорност на
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членовете на УС и КС; 4. избор на нов УС и КС;
5. промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4088
13. – Управителният съвет на ЛРС „Ловнорибарско дружество Сокол“ – гр. Сливница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.05.2012 г. в 10 ч. в офиса на сдружението, гр.
Сливница, ул. Патриарх Евтимий 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
и на УС на сдружението за 2011 г.; 2. отчет за дейността на КС за 2011 г.; 3. приемане на промени
в устава; 4. гласуване на промени в състава на
УС; 5. избор на представители на сдружението в
общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 6. приемане
на програма за работа на сдружението за 2012 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4035
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Общински футболен клуб – Стралджа“, гр. Стралджа, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава свиква редовно общо събрание на сдружението на 21.05.2012 г. в 17 ч. в гр.
Стралджа, ул. Хемус 12, в сградата на общинската
администрация, зала № 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
годишен финансов отчет за 2011 г.; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно и ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
4004
1. – Управителният съвет на футболен клуб
„Ботев – Рогош“, с. Рогош, община „Марица“,
област Пловдив, на основание чл. 15, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.06.2012 г. в 19 ч. в седалището
на сдружението в с. Рогош, област Пловдив, ул.
В. Левски 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
сдружението за дейността през 2011 г.; 2. освобождаване на членове по собствено желание или поради
смърт; приемане на нови членове; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. промяна в устава. Поканват
се всички членове на сдружението.
3931
Поправка. В поканата за общо събрание от
управителния съвет на СНЦ „ГД „СофтАутор“ – София (ДВ, бр. 27 от 2012 г., стр. 74), названието
на сдружението да се чете: „СНЦ „ГД СофтАутор“ – Перник“.
4066
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