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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от вредното въз
действие на химичните вещества и
смеси
 Закон за ратифициране на Меморан
дума за разбирателство между пра
вителството на Република България,
представлявано от министъра на ре
гионалното развитие и благоустрой
ството, и правителството на Репуб
лика Сърбия относно изпълнението
на Програмата за трансгранично съ
трудничество България – Сърбия по
Инструмента за предприсъединител
на помощ № CCI:2007CB16IPO006 и на
Протокола за изменението му
 Решение по Доклада на Временната
анкетна комисия за проучване на фак
тите и обстоятелствата относно
случаи, изнесени през последните дни
в медийното пространство, на поли
цейско насилие, както и на опити за
оказване на влияние и политически
натиск върху правоохранителните и
правораздавателните органи
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 Указ № 360 за освобождаване на бри
гаден генерал Нейко Ненов Ненов от
длъжността заместник-командир на
Сухопътните войски, назначаването
му на длъжността командир на Сухо
пътните войски и удостояването му
с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 ноември 2012 г.
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Президент на републиката
 Указ № 352 за назначаване на Христо
Георгиев Гуджев – извънреден и пълно
мощен посланик на Република Бълга
рия в Мексиканските съединени щати,
и за извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Република
Панама със седалище в Мексико

 Указ № 359 за освобождаване на гене
рал-майор Стефан Стефанов Василев
от длъжността командир на Сухо
пътните войски, назначаването му на
длъжността заместник-началник на
отбраната и удостояването му с вис
ше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 1 ноември 2012 г.
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 Указ № 357 за освобождаване на вице
адмирал Пламен Иванов Манушев от
длъжността заместник-началник на
отбраната и от военна служба

9

 Указ № 358 за освобождаване на ге
нерал-майор Йордан Тодоров Йорданов
от длъжността заместник-началник
на отбраната и от военна служба,
считано от 24 октомври 2012 г.
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 Указ № 361 за освобождаване на брига
ден генерал Красимир Кънчев Кънев
от длъжността командир на 61-ва ме
ханизирана бригада и назначаването
му на длъжността заместник-коман
дир на Сухопътните войски, считано
от 1 ноември 2012 г.
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 Указ № 362 за назначаване на полков
ник Димитър Атанасов Шивиков на
длъжността командир на 61-ва меха
низирана бригада и удостояването му
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 ноември 2012 г. 10
 Указ № 363 за освобождаване на кон
траадмирал Валентин Любомиров Га
гашев от длъжността заместник-ко
мандващ на Съвместното командване
на силите и от военна служба, считано от 19 ноември 2012 г.
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 Указ № 364 за освобождаване на комо
дор Георги Цветанов Мотев от длъж
ността заместник-командир на Воен
номорските сили, назначаването му
на длъжността заместник-команд
ващ на Съвместното командване на
силите и удостояването му с висше
офицерско звание „контраадмирал“, считано от 1 декември 2012 г.
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 Указ № 365 за освобождаване на ко
модор Димитър Минев Денев от
длъжността директор на дирекция
„Ресурси“ в Щаба на Съвместното ко
мандване на силите на НАТО в Лиса
бон, Португалия, и назначаването му
на длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от
1 декември 2012 г.
 Указ № 366 за освобождаване на бри
гаден генерал Петър Петков Петров
от длъжността командир на 2-ра ме
ханизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
 Указ № 367 за назначаване на полков
ник Любчо Спасов Тодоров на длъж
ността командир на 2-ра механизи
рана бригада и удостояването му с
висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 ноември 2012 г.
 Указ № 368 за освобождаване на ко
модор Митко Александров Петев от
длъжността командир на Военномор
ската база – Бургас, и назначаването
му на длъжността командир на Воен
номорската база, считано от 1 ноември 2012 г.
 Указ № 369 за освобождаване на бри
гаден генерал Цанко Иванов Стойков
от длъжността командир на 3-та из
требителна авиационна база и назна
чаването му на длъжността коман
дир на 3-та авиационна база, считано
от 1 декември 2012 г.
 Указ № 370 за освобождаване на бри
гаден генерал Ваньо Христов Славеев
от длъжността командир на 1-ва зе
нитноракетна бригада, считано от
1 декември 2012 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 263 от 25 октом
ври 2012 г. за изменение на Постанов
ление № 84 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Списък на
средищните училища в Република
България, определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови
правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за оси
гуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища
13
 Постановление № 264 от 25 октом
ври 2012 г. за приемане на Наредба
за условията, реда и органите за из
вършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия 33
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 Постановление № 265 от 25 октом
ври 2012 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.
 Постановление № 266 от 26 октом
ври 2012 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 40 на Министер
ския съвет от 2005 г. за условията и
реда за отпускане на временни без
лихвени заеми на общините от цен
тралния бюджет за финансиране на
разходи по одобрени проекти по Спе
циалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за разви
тие на земеделието и селските райони
в Република България (САПАРД) и за
възстановяването им
 Постановление № 267 от 26 ок
томври 2012 г. за създаване на Съвет
за защита на интелектуалната собственост
 Постановление № 269 от 26 октом
ври 2012 г. за създаване на ликвидаци
онна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд „Тютюн“
 Решение № 878 от 25 октомври
2012 г. за административно-терито
риални промени в община Кресна, об
ласт Благоевград – присъединяване на
населени места към други населени
места
 Решение № 883 от 25 октомври
2012 г. за изменение на Решение № 650
на Министерския съвет от 2012 г.
за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждане на
обект „АМ „Люлин“ от км 0+000 до
км 19+135,21 – реконструкция на елек
тропроводи, газопроводи, водопроводи,
оптични кабели и тт-кабели и изграж
дане на пътен вариант на път ІV18017 при км 12+000 с. Големо Бучино“
на територията на областите София
и Перник

35

36

36

38

39

40

Министерство
на вътрешните работи
 Споразумение между правителство
то на Република България и правител
ството на Република Молдова за сътрудничество при бедствия
40
Министерство
на здравеопазването
 План между Министерството на
здравеопазването на Република Бъл
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гария и Министерството на здраве
опазването на Държавата Израел за
сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
45
Министерство
на земеделието и храните
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
№ 7 от  2006 г. за условията и реда за
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ползването, поддържането и съхране
нието на системата за наблюдение и
контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
46
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
№ 54 от 2004 г. за техническите изиск
вания и оценяване съответствието
на оборудването на морските кораби 47

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 372
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси, приет от ХLI
Народно събрание на 18 октомври 2012 г.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.;
изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от
2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.
и бр. 63 и 98 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 4:
„4. ограничаването на употребата на опасни
вещества в електрическото и електронното
оборудване (EEO) с цел защита на човешкото здраве и на околната среда, включително
екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от ЕЕО и свързаните с това задължения на икономическите
оператори на ЕЕО.“
§ 2. В чл. 21, ал. 7 се създава т. 4:
„4. ограничаване на употребата на вещество
или група от вещества в ЕЕО.“
§ 3. Създава се глава пета „а“ с чл. 21д – 21л:

„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
В ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО И ЕЛЕКТРОННОТО
ОБОРУДВАНЕ
Чл. 21д. (1) Условията и редът за пускане
на пазара на ЕЕО във връзка с ограниченията
за употреба на определени опасни вещества се
определят с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят:
1. задълженията на икономическите оператори за осигуряване на съответствие с ограниченията за употреба на опасни вещества в
пуснатото на пазара ЕЕО;
2. условията за предоставяне, подновяване
или отнемане на освобождаване от ограниченията за употреба на определени опасни
вещества в ЕЕО;
3. случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в
определени материали и компоненти на ЕЕО;
4. опасните вещества, чиято употреба в
ЕЕО е предмет на ограничение, и пределно
допустимите стойности на тегловната им
концентрация в еднородните материали, съдържащи се в ЕЕО;
5. изискванията за маркиране и обозначаване на ЕЕО;
6. процедурата за оценяване на съответствието с ог раничени ята за у пот реба на
опасни вещества в ЕЕО и съдържанието на
декларацията за съответствие.
Чл. 21е. (1) Пуснатото на пазара EEО не
трябва да съдържа опасни вещества над пределно допустимите концентрации, определени
с наредбата по чл. 21д, ал. 1.
(2) Алинея 1 се прилага за следните категории ЕЕО, включително за кабелите и
резервните части за неговия ремонт, неговата
повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване
на капацитета му:
1. големи домакински уреди;
2. малки домакински уреди;
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3. информационно и далекосъобщително
оборудване;
4. потребителски уреди;
5. осветителни уреди;
6. електрически и електронни инструменти;
7. играчки и уреди за развлекателни и
спортни цели;
8. медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 3 от Закона за медицинските изделия;
9. прибори за контрол и управление, включително промишлени прибори за контрол и
управление;
10. автомати;
11. друго ЕЕО, което не е включено в категориите по т. 1 – 10.
(3) Алинея 1 не се прилага за:
1. оборудване, което е необходимо за опазване на основните интереси на Република
България, свързани с националната сигурност, включително за оръжия, боеприпаси и
бойни продукти, специално предназначени за
военна употреба;
2. оборудване, предназначено за изпращане
в космическото пространство;
3. оборудване, което е специално проектирано и се инсталира като част от друг вид
оборудване, което е изключено от или не
попада в обхвата на тази глава, което може
да изпълнява предназначението си само като
част от това оборудване и може да бъде заменено само със същото специално проектирано
оборудване;
4. големи единици стационарно промишлено оборудване;
5. големи неподвижно монтирани инсталации;
6. средства за транспорт на пътници или
стоки с изключение на електрически двуколесни моторни превозни средства, които не
са получили типово одобрение;
7. мобилни устройства, които не са предназначени за движение по пътища, предоставени
изключително за професионална употреба;
8. активни имплантируеми медицински
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за медицинските изделия;
9. фотоволтаични панели, предназначени
за употреба в система, която е проектирана,
създадена и инсталирана от специалисти за
постоянна експлоатация на определено място
с цел производство на енергия от слънчева
светлина за обществени, търговски, промишлени и битови нужди;
10. оборудване, специално проектирано
само за целите на научноизследователската
и развойната дейност и предоставяно само на
принципа на свързаните стопански системи.
Чл. 21ж. (1) Производителят на ЕЕО оценява съответствието на продукта с разпоредбата
на чл. 21е, ал. 1 и го удостоверява със „СЕ“
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маркировка и с декларация за съответствие
съгласно изискванията на наредбата по чл. 21д,
ал. 1.
(2) „СЕ“ маркировката се нанася в съответствие с общите принципи, определени в
чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 765/2008“.
(3) Когато върху ЕЕО е нанесена „СЕ“ маркировка, се смята, че това ЕЕО не съдържа
опасни вещества в еднородните му материали
над пределно допустимите тегловни концентрации, определени с наредбата по чл. 21д,
ал. 1, освен ако са налице доказателства за
противното.
Чл. 21з. (1) Електрическото и електронното
оборудване и материалите и компонентите на
ЕЕО, които са преминали успешно изпитвания
или измервания, доказващи съответствие с
разпоредбата на чл. 21е, ал. 1, или са оценени
съгласно хармонизирани стандарти, чиито
наименования и номер са публикувани в
„Официален вестник“ на Европейския съюз,
се смята, че отговарят на ограниченията за
употреба на опасни вещества.
(2) Когато установи, че даден хармонизиран стандарт по ал. 1 не осигурява пълно
съо т ветст вие с изиск вани я та на ч л. 21е,
ал. 1, Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор, а в случаите на ЕЕО
по чл. 21е, ал. 2, т. 8 – Изпълнителната агенция по лекарствата, информира Комитета,
създаден съгласно чл. 5 от Директива 98/34/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 22 юни 1998 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата
на техническите стандарти и регламенти и
правила относно услугите на информационното общество.
Чл. 21и. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него длъжностно лице прави предложение до Европейската
комисия за ограничаване на вещество или
група от вещества в ЕЕО въз основа на:
1. оценка на приоритетни вещества, извършена в съответствие с чл. 45 от Регламент (EO)
№ 1907/2006 REACH и по реда на чл. 21 или
от друга държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
2. идентифициране на опасни вещества съгласно чл. 59(3) от Регламент (EO) № 1907/2006
REACH;
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3. ограничаване на опасни вещества съгласно чл. 69(4) от Регламент (EO) № 1907/2006
REACH.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. точна и ясна формулировка на предложеното ограничение;
2. справка и научни доказателства за предложеното ограничение;
3. информация за употребата на предложеното вещество или група от вещества в ЕЕО;
4. информация за вредните последици и
излагането на опасни въздействия, по-специално по време на дейностите по управление
на отпадъци от ЕЕО;
5. информация за наличност и надеждност
на възможни заместители и други алтернативи;
6. обосновка за необходимостта от налагане на ограничение на ниво Европейски съюз
като най-подходяща мярка;
7. социално-икономическа оценка на предложеното ограничение.
Чл. 21к. (1) Ежегодно до 31 март председателят на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата
или оправомощени от тях лица представят
на министъра на околната среда и водите
обобщена информация относно осъществения
контрол по прилагането на разпоредбите на
тази глава и на наредбата по чл. 21д, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се използва за
изготвяне на оценка по прилагането на тази
глава и на наредбата по чл. 21д, ал. 1.
Чл. 21л. Разпоредбите на тази глава се прилагат, без да противоречат на изискванията
на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH),
Регламент (EO) № 850/2004 и на изискванията в областта на безопасността и здравето
и управлението на отпадъците.“
§ 4. В чл. 25 се създават т. 23 и 24:
„23. пуснатото на пазара ЕЕО по чл. 21е,
ал. 2, т. 1 – 7 и 9 – 11, определено в глава пета
„а“ и в наредбата по чл. 21д, ал. 1;
24. пуснатото на пазара ЕЕО по чл. 21е,
ал. 2, т. 8, определено в глава пета „а“ и в
наредбата по чл. 21д, ал. 1.“
§ 5. В чл. 26, ал. 6 след думите „чл. 27“
се поставя запетая и се добавя „ал. 1, 2 и 4“.
§ 6. В чл. 27 се създават ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по чл. 25, т. 23 председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор или оправомощени от
него длъжностни лица упражняват надзор на
пазара по реда на глава четвърта от Закона
за техническите изисквания към продуктите
и в съответствие с глава III от Регламент
(ЕО) № 765/2008.
(7) В случаите по чл. 25, т. 24 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по лекарствата или оправомощени от него
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длъжностни лица упражняват надзор на пазара
по реда на глава шеста от Закона за медицинските изделия и в съответствие с глава III от
Регламент (ЕО) № 765/2008.“
§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 39:
„39. наруши изискванията на глава пета „а“
или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 за:
а) ограничаване употребата на опасни вещества в ЕЕО и на кабели и резервни части за
неговия ремонт, неговата повторна употреба,
осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му;
б) оценяване на съответствието с ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО
или изготвяне на техническа документация
или на декларация за съответствие;
в) нанасяне на „СЕ“ маркировка и обозначаване на ЕЕО и на кабели и резервни
части за неговия ремонт, неговата повторна
употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на
капацитета му;
г) поддържане и предоставяне на информация за удостоверяване съответствието на
пуснатото на пазара ЕЕО с въведените ограничения за употреба на опасни вещества.“
2. В ал. 3, т. 3 думите „35 и 38“ се заменят
с „35, 38 и 39“.
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 35“ се заменят с
„чл. 35, ал. 1, т. 1 – 38“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) А ктовете за нарушения по чл. 35,
ал. 1, т. 39 се съставят от длъжностни лица,
определени от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие с техните правомощия, а наказателните
постановления се издават от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата
в съответствие с техните правомощия или
от оправомощени от тях длъжностни лица.“
§ 9. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се създават т. 41 – 64:
„41. „Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)“ е оборудване, което се нуждае
от електрически ток или електромагнитни
полета, за да изпълнява поне една от функции
те по предназначение, както и оборудване за
генериране, предаване и измерване на такъв
ток или полета, и е създадено за употреба с
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електрическо напрежение, което не превишава
1000 волта за променлив ток и 1500 волта за
постоянен ток.
42. „Голяма единица стационарно промишлено оборудване“ е голяма съвкупност
от машини, оборудване и/или компоненти,
функциониращи съвместно, със специфично
приложение, монтирани и демонтирани за
постоянно от специалисти на дадено място
и експлоатирани и поддържани от специалисти в промишлени производствени сгради
или съоръжения за научноизследователска и
развойна дейност.
43. „Голяма неподвижно монтирана инсталация“ е голяма съвкупност от няколко
вида апарати и където е приложимо, други
устройства, които се сглобяват, монтират и
демонтират от специалисти и са предназначени
за постоянна експлоатация на предварително
определено място.
44. „Кабели“ са всички кабели с номинално напрежение, по-малко от 250 волта,
служещи за връзка или за удължител при
свързването на ЕЕО с електрическата мрежа
или при свързването на две или повече ЕЕО
едно с друго.
45. „Производител на ЕЕО“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда
ЕЕО или има проектирано или произведено
ЕЕО и го предлага на пазара под свое име
или търговска марка.
46. „Упълномощен представител“ е всяко
физическо или юридическо лице, установено
на територията на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което е упълномощено
писмено от производител на ЕЕО да действа
от негово име за изпълнение на определени
задължения съгласно наредбата по чл. 21д,
ал. 1.
47. „Дистрибутор на ЕЕО“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на
доставките, различно от производителя или
вносителя, което предоставя ЕЕО на пазара.
48. „Вносител на ЕЕО“ е всяко физическо
или юридическо лице, установено на територията на държава – членка на Европейския
съюз, или на дру га държава – ст рана по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което пуска на пазара
на Европейския съюз ЕЕО от трета държава.
49. „Икономически оператор“ е производител, вносител и дистрибутор на ЕЕО или
упълномощен представител.
50. „Предоставяне на пазара на ЕЕО“ е
всяка възмездна или безвъзмездна доставка
на ЕЕО за разпространение, потребление или
употреба на пазара на Европейския съюз като
част от дадена търговска дейност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

51. „Пускане на пазара на ЕЕО“ е предоставяне на ЕЕО на пазара на Европейския
съюз за първи път.
52. „Хармонизиран стандарт“ е стандарт,
приет от европейска организация за стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската комисия в съответствие с чл. 6 от
Директива 98/34/ЕО.
53. „СЕ маркировка“ е маркировка, с която производителят на ЕЕО удостоверява,
че продуктът съответства на приложимите
изисквания на законодателните актове на
Европейския съюз за хармонизиране, предвиждащи нанасянето є.
54. „Оценяване на съответствието“ е процедура, посредством която се установява дали
са спазени изискванията на глава пета „а“ и
на наредбата по чл. 21д, ал. 1 по отношение
на дадено ЕЕО.
55. „Еднороден материал“ е или материал
с изцяло хомогенен състав, или материал,
състоящ се от комбинация от материали,
който не може да бъде разграден на различни
материали чрез механични действия, като
развинтване, нарязване, раздробяване, смилане
и абразивни технологии.
56. „Медицинско изделие“ e медицинско
изделие по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските
изделия, което е ЕЕО.
57. „Ин витро диагностично медицинско
изделие“ e медицинско изделие по смисъла
на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби
на Закона за медицинските изделия.
58. „Активно имплантируемо медицинско
изделие“ e медицинско изделие по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за медицинските изделия.
59. „Промишлени прибори за контрол и
управление“ са прибори за контрол и управление, които са предназначени изключително
за промишлена или професионална употреба.
60. „Наличие на заместител“ е способността
на даден заместител да може да бъде произведен и доставен в рамките на разумен срок от
време в сравнение с времето, необходимо за
производството и доставката на веществата,
определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1.
61. „Надеждност на заместител“ е вероятността ЕЕО, използващо заместител, да
изпълнява необходимата функция безпроблемно при определени условия и за посочения
период от време.
62. „Резервна част за ЕЕО“ е отделна част
от ЕЕО, която може да замени част от това
оборудване и без която то не може да функционира по предназначение. Функционалността
на ЕЕО се възстановява или се подобрява,
когато частта се замени с резервна част.
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63. „Мобилни устройства, които не са
предназначени за дви жение по път и са
изключително за професионална употреба“
са машини с бордови източник на енергия,
чието функциониране налага придвижване
или непрекъснато/периодично преместване
между няколко фиксирани работни места по
време на работа и са изключително за професионална употреба.
64. „Интереси на Република България,
свързани с националната сигурност“ са определените в § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото
и електронното оборудване (ОВ, L 174/88 от
1 юли 2011 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.,
бр. 38, 53 и 77 от 2012 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 27, ал. 1 след думите „мерките по
прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този
закон и/или изискванията на глава пета „а“
и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси“.
2. В чл. 28, ал. 1 след думите „мерките по
прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този
закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“.
3. В чл. 30, ал. 2 след думите „наредбите
по чл. 7“ се добавя „от този закон и/или на
наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси“.
4. В чл. 30а, ал. 1, 2, 3 и 4 навсякъде след
думите „изискванията за екопроектиране“ се
добавя и „и/или изискванията на наредбата по
чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси“.
5. В чл. 30б, ал. 2 след думите „мерките
по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този
закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“.
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6. В чл. 30в, ал. 1 след думите „наредбите
по чл. 7“ се добавя „от този закон и/или на
наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси“.
7. В чл. 30ж, ал. 1, т. 2 след думите „мерките
по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този
закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“.
§ 11. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато медицинско изделие по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 3 попада в приложното поле на
глава пета „а“ от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, за него се прилагат и изискванията за
ограничаване употребата на опасни вещества,
определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1 от
същия закон.
(4) Изискванията на ал. 3 се прилагат и
за кабели или резервни части за ремонта, за
повторната употреба, за осъвременяването
на характеристиките или за повишаване капацитета на това изделие.“
2. В чл. 11, ал. 1 и 3 след думите „наредбите
по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на
глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси“.
3. В чл. 13, ал. 1 след думите „наредбите
по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на
глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси“.
4. В чл. 14, ал. 1 след думите „съответните
наредби по чл. 18“ се добавя „от този закон
и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“.
5. В чл. 15, ал. 9 след думите „към продуктите“ се добавя „и/или на глава пета „а“
и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси“.
6. В чл. 86, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 след думите
„наредбите по чл. 18“ се добавя „от този закон
и/или на глава пета „а“ и на наредбата по
чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 12. Разпоредбата на чл. 21е, ал. 1 не се
прилага за:
1. медицински изделия, пуснати на пазара
преди 22 юли 2014 г.;
2. прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
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3. ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;
4. промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;
5. кабели или резервни части за ремонта,
повторната употреба, осъвременяването на
функционалните характеристики или повишаването на капацитета на:
a) електрическо и електронно оборудване,
пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.;
б) медицински изделия, пуснати на пазара
преди 22 юли 2014 г.;
в) прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
г) ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;
д) промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;
е) електрическо и електронно оборудване,
за което е ползвано правото на освобождаване и което е било пуснато на пазара преди
изтичането на срока на освобождаването,
доколкото това се отнася до съответното
освобождаване;
6. повторно използвани резервни части,
възстановени от ЕЕО, пуснати на пазара
преди 1 юли 2006 г. и използвани в оборудване, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 г.,
при условие че повторната употреба се осъществява в контролируема затворена система за връщане между стопански субекти и
потребителят е уведомен за тази повторна
употреба на части.
§ 13. Елек т ри ческо т о и елек т рон но т о
оборудване, което не попада в обхвата на
приложения № 1 и 2 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и
транспортиране на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г., бр. 53 от
2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.),
но не съответства на изискванията на глава
пета „а“ и наредбата по чл. 21д, ал. 1, може
да продължи да се предоставя на пазара до
22 юли 2019 г., ако това е в съответствие с
§ 12, т. 1 – 5.
§ 14. Министерският съвет приема наредбата по чл. 21д, ал. 1 в тримесечен срок от
обнародването на този закон в „Държавен
вестник“.
§ 15. Законът влиза в сила от 2 януари
2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9785

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 373
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между правителството на
Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благо
устройството, и правителството на Република
Сърбия относно изпълнението на Програмата
за т рансг ранично сът рудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № CCI:2007CB16IPO006 и
на Протокола за изменението му, приет от
ХLI Народно събрание на 18 октомври 2012 г.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България, представлявано от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, и
правителството на Република Сърбия относно
изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия по
Инструмента за предприсъединителна помощ
№ CCI:2007CB16IPO006 и на Протокола за
изменението му
Чл. 1. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България, представлявано от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, и
правителството на Република Сърбия относно
изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
по Инструмента за предприсъединителна
помощ № CCI:2007CB16IPO006, подписан на
18 март 2011 г.
Чл. 2. Ратифицира Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство
между правителството на Република Българи я, п редс та вл я ва но о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството,
и правителството на Република Сърбия за
изп ъ л нен ие на Прог рамата за т ра нсг ранично сътрудничество България – Сърбия
по Инструмента за предприсъединителна
помощ № CCI:2007CB16IPO006, подписан
на 11 юли 2012 г.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9786

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

на Република България в Република Панама
със седалище в Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9836

РЕШЕНИЕ

по Доклада на Временната анкетна комисия
за проучване на фактите и обстоятелствата
относно случаи, изнесени през последните
дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване
на влияние и политически натиск върху
правоохранителните и правораздавателните
органи
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и чл. 86 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната анкетна
комисия за проучване на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени през
последните дни в медийното пространство,
на полицейско насилие, както и на опити за
оказване на влияние и политически натиск
върху правоохранителните и правораздавателните органи.
2. Предоставя на вниманието на Министерството на вътрешните работи констатациите
и препоръките, които се съдържат в доклада
на Временната анкетна комисия.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 24 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9978

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 352
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик

УКАЗ № 357
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и във връзка с подаден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам вицеадмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9918

УКАЗ № 358
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 7,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож да ва м г енера л-ма йор Йорда н
Тодоров Йорданов от длъжността заместникначалник на отбраната и от военна служба,
считано от 24 октомври 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9919

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 359

УКАЗ № 361

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-майор Стефан
Стефанов Василев от длъжността командир
на Сухопътните войски, считано от 1 ноември 2012 г.
2. Назначавам генерал-майор Стефан Стефанов Василев на длъжността заместник-началник
на отбраната, считано от 1 ноември 2012 г.
3. Удостоявам генерал-майор Стефан Стефанов Василев с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ПОС ТА НОВЯВА М:

9920

1. Освобождавам бригаден генерал Красимир Кънчев Кънев от длъжността командир
на 61-ва механизирана бригада, считано от
1 ноември 2012 г.
2. Назначавам бригаден генерал Красимир
Кънчев Кънев на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, считано от
1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9922

УКАЗ № 360

УКАЗ № 362

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, считано от
1 ноември 2012 г.
2. Назначавам бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов на длъжността командир на Сухопътните войски, считано от 1 ноември 2012 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9921

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Димитър Атанасов Шивиков на длъжност та командир
на 61-ва механизирана бригада, считано от
1 ноември 2012 г.
2. Удостоявам полковник Димитър Атанасов Шивиков с висше офицерско звание
„бригаден генерал“, считано от 1 ноември
2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9923

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

УКАЗ № 363

УКАЗ № 365

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 7,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам контраадмирал Валентин
Любомиров Гагашев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване
на силите и от военна служба, считано от
19 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

1. Освобождавам комодор Димитър Минев
Денев от длъжността директор на дирекция
„Ресурси“ в Щаба на Съвместното командване
на силите на НАТО в Лисабон, Португалия,
считано от 1 декември 2012 г.
2. Назначавам комодор Димитър Минев
Денев на длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от 1 декември 2012 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

9924

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

УКАЗ № 364
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Георги Цветанов
Мотев от длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от 1 декември 2012 г.
2. Назначавам комодор Георги Цветанов
Мотев на длъжността заместник-командващ на
Съвместното командване на силите, считано
от 1 декември 2012 г.
3. Удостоявам комодор Георги Цветанов
Мотев с висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 1 декември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9925

9926

УКАЗ № 366
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Петър
Петков Петров от длъжността командир на
2-ра механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9927
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УКАЗ № 367

УКАЗ № 369

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:

ПОС ТА НОВЯВА М:

1. Назначавам полковник Любчо Спасов
Тодоров на длъжността командир на 2-ра
механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
2. Удостоявам полковник Любчо Спасов
Тодоров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 ноември 2012 г.

1. Освобождавам бригаден генерал Цанко
Иванов Стойков от длъжността командир на
3-та изтребителна авиационна база, считано
от 1 декември 2012 г.
2. Назначавам бригаден генерал Цанко
Иванов Стойков на длъжността командир
на 3-та авиационна база, считано от 1 декември 2012 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

9928

УКАЗ № 368
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Митко Александров Петев от длъжността командир на
Военноморската база – Бургас, считано от
1 ноември 2012 г.
2. Назначавам комодор Митко Александров
Петев на длъжността командир на Военноморската база, считано от 1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.

9929

9930

УКАЗ № 370
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Ваньо
Христов Славеев от длъжността командир
на 1-ва зенитноракетна бригада, считано от
1 декември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от
средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12
и 97 от 2010 г., бр. 60 и 97 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложението към чл. 1 се изменя така:

„Приложение
към чл. 1

СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА 2012 – 2013 УЧЕБНА ГОДИНА
№

Област

Община

Населено място

Училище

1.

Благоевград

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

III ОУ „Димитър Талев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV ОУ „Димчо Дебелянов“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VI СОУ „Иван Вазов“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VII СОУ „Кузман Шапкарев“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СОУ и ЧЕ „Климент Охридски“

9.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

10.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

11.

Благоевград

Гърмен

Огняново

ОУ „П. Яворов“

12.

Благоевград

Гърмен

Рибново

СОУ „Й. Йовков“

13.

Благоевград

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

14.

Благоевград

Петрич

Кулата

ОУ „Св. св. „Кирил и Методий“

15.

Благоевград

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

16.

Благоевград

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

17.

Благоевград

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Антон Попов“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Никола Вапцаров“

20.

Благоевград

Петрич

Първомай

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

21.

Благоевград

Петрич

Самуилово

ОУ „Антон Попов“

22.

Благоевград

Разлог

Горно Драглище

ОУ „Н. Рилски“

23.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

24.

Благоевград

Разлог

Разлог

ОУ „Никола Парапунов“

25.

Благоевград

Разлог

Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“

26.

Благоевград

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

27.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

28.

Благоевград

Сандански

Сандански

II ОУ „Христо Смирненски“

С Т Р. 1 4
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29.

Благоевград

Сандански

Сандански

III ОУ „Христо Ботев“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

IV ОУ „Св. Козма и Дамян“

31.

Благоевград

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

32.

Благоевград

Сатовча

Кочан

СОУ „Христо Смирненски“

33.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

34.

Благоевград

Симитли

Крупник

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

35.

Благоевград

Симитли

Симитли

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

36.

Благоевград

Струмяни

Микрево

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

37.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

38.

Благоевград

Хаджидимово

Хаджидимово

СОУ „Н. Вапцаров“

39.

Благоевград

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

40.

Благоевград

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

41.

Бургас

Айтос

Айтос

СОУ „Никола Вапцаров“

42.

Бургас

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“

43.

Бургас

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

44.

Бургас

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

45.

Бургас

Бургас

Бургас, кв. Банево

ОУ „Иван Вазов“

46.

Бургас

Бургас

Маринка

ОУ „Христо Ботев“

47.

Бургас

Бургас

Черно море

СОУ „Христо Ботев“

48.

Бургас

Камено

Камено

СОУ „Христо Ботев“

49.

Бургас

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

50.

Бургас

Камено

Трояново

ОУ „Христо Ботев“

51.

Бургас

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

52.

Бургас

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

53.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

54.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Христо Ботев“

55.

Бургас

Карнобат

Соколово

НУ „Христо Ботев“

56.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СОУ „Васил Левски“

57.

Бургас

Несебър

Обзор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

58.

Бургас

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

59.

Бургас

Поморие

Каблешково

ОУ „Паисий Хилендарски“

60.

Бургас

Поморие

Поморие

СОУ „Иван Вазов“

61.

Бургас

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

62.

Бургас

Приморско

Приморско

СОУ „Никола Вапцаров“

63.

Бургас

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

64.

Бургас

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

65.

Бургас

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

66.

Бургас

Руен

Люляково

СОУ „Отец Паисий“

67.

Бургас

Руен

Планиница

ОУ „Никола Вапцаров“

68.

Бургас

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

69.

Бургас

Руен

Руен

СОУ „Елин Пелин“
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70.

Бургас

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

71.

Бургас

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

72.

Бургас

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

73.

Бургас

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

74.

Бургас

Созопол

Созопол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

75.

Бургас

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

76.

Бургас

Средец

Средец

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

77.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

78.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

79.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

80.

Бургас

Сунгурларе

Прилеп

ОУ „Васил Левски“

81.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

СОУ „Христо Ботев“

82.

Бургас

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

83.

Бургас

Царево

Царево

СОУ „Никола Вапцаров“

84.

Варна

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

85.

Варна

Аврен

Дъбравино

ОУ „Св. Кл. Охридски“

86.

Варна

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

87.

Варна

Аврен

Синдел

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

88.

Варна

Аксаково

Игнатиево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Варна

Аксаково

Кичево

ОУ „Св. Климент Охридски“

90.

Варна

Белослав

Белослав

ОУ „Патриарх Евтимий“

91.

Варна

Белослав

Белослав

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

92.

Варна

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

93.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Д. Дебелянов“

94.

Варна

Ветрино

Ветрино

СОУ „Христо Ботев“

95.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

СОУ „Васил Левски“

96.

Варна

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

97.

Варна

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ „Климент Охридски“

98.

Варна

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

99.

Варна

Девня

Девня

СОУ „Васил Левски“

100. Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

101. Варна

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

102. Варна

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

103. Варна

Дългопол

Дългопол

НУ „Иван Вазов“

104. Варна

Дългопол

Дългопол

СОУ „Св. Климент Охридски“

105. Варна

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

106. Варна

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

107. Варна

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

108. Варна

Провадия

Бозвелийско

ОУ „Васил Левски“

109. Варна

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

110. Варна

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“
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111. Варна

Провадия

Провадия

ОУ „Хр. Смирненски“

112. Варна

Провадия

Провадия

СОУ „Д. Благоев“

113. Варна

Суворово

Суворово

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

114. Велико Търново

Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

115. Велико Търново

Велико Търново

Дебелец

ОУ „Д-р П. Берон“

116. Велико Търново

Велико Търново

Леденик

ОУ „Васил Левски“

117. Велико Търново

Велико Търново

Ресен

ОУ „Христо Ботев“

118. Велико Търново

Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

119. Велико Търново

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

120. Велико Търново

Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

121. Велико Търново

Горна Оряховица

Драганово

ОУ „Климент Охридски“

122. Велико Търново

Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

123. Велико Търново

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

124. Велико Търново

Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

125. Велико Търново

Елена

Елена

СОУ „Иван Момчилов“

126. Велико Търново

Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

127. Велико Търново

Златарица

Златарица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

128. Велико Търново

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

129. Велико Търново

Лясковец

Джулюница

ОУ „П. Р. Славейков“

130. Велико Търново

Лясковец

Лясковец

СОУ „Максим Райкович“

131. Велико Търново

Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

132. Велико Търново

Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“

133. Велико Търново

Павликени

Павликени

СОУ „Бачо Киро“

134. Велико Търново

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СОУ „Цанко Церковски“

135. Велико Търново

Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

136. Велико Търново

Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

137. Велико Търново

Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

138. Велико Търново

Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

139. Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Д. Благоев“

140. Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Н. Катранов“

141. Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Цветан Радославов“

142. Велико Търново

Стражица

Камен

СОУ „Св. Климент Охридски“

143. Велико Търново

Стражица

Стражица

СОУ „Ангел Каралийчев“

144. Велико Търново

Сухиндол

Сухиндол

СОУ „Св. Климент Охридски“

145. Видин

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

146. Видин

Белоградчик

Белоградчик

СОУ „Христо Ботев“

147. Видин

Белоградчик

Рабиша

ОУ „В. Априлов“

148. Видин

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

149. Видин

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

150. Видин

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

151. Видин

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

БРОЙ 84
№

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК

Населено място

С Т Р. 1 7
Училище

152. Видин

Видин

Видин

СОУ „Любен Каравелов“

153. Видин

Видин

Видин

СОУ „П.Р. Славейков“

154. Видин

Видин

Видин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

155. Видин

Видин

Видин

СОУ „Христо Ботев“

156. Видин

Видин

Видин

СОУ „Цар Симеон Велики“

157. Видин

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

158. Видин

Грамада

Грамада

СОУ „Христо Ботев“

159. Видин

Димово

Арчар

СОУ „Христо Ботев“

160. Видин

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

161. Видин

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

162. Видин

Кула

Кула

СОУ „Васил Левски“

163. Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

164. Видин

Ново село

Ново село

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

165. Видин

Ружинци

Дреновец

СОУ „Никола Вапцаров“

166. Видин

Ружинци

Ружинци

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

167. Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

168. Враца

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

169. Враца

Борован

Добролево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

170. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

171. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

172. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Прогимназия „Св. Климент
Охридски“

173. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СОУ „Васил Левски“

174. Враца

Бяла Слатина

Габаре

СОУ „Христо Ботев“

175. Враца

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

176. Враца

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“

177. Враца

Враца

Враца

НУ „Иван Вазов“

178. Враца

Враца

Враца

НУ „Иванчо Младенов“

179. Враца

Враца

Враца

НУ „Св. Софроний Врачански“

180. Враца

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“

181. Враца

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

182. Враца

Враца

Враца

СОУ „Отец Паисий“

183. Враца

Враца

Враца

СОУ „Христо Ботев“

184. Враца

Враца

Враца

СОУ „Васил Кънчов“

185. Враца

Враца

Враца

СОУ „Козма Тричков“

186. Враца

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

187. Враца

Враца

Паволче

ОУ „Хр. Ботев“

188. Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

189. Враца

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

190. Враца

Криводол

Краводер

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

191. Враца

Криводол

Криводол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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192. Враца

Криводол

Лесура

ОУ „Васил Левски“

193. Враца

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

194. Враца

Мездра

Зверино

СОУ „Св. Климент Охридски“

195. Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

196. Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев‘‘

197. Враца

Мездра

Мездра

СОУ „Иван Вазов“

198. Враца

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

199. Враца

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

200. Враца

Оряхово

Оряхово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

201. Враца

Оряхово

Оряхово

СОУ „Христо Ботев“

202. Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

203. Враца

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

204. Враца

Роман

Роман

СОУ „Васил Левски“

205. Враца

Хайредин

Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“

206. Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

207. Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Ц. Дюстабанов“

208. Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Отец Паисий“

209. Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Райчо Каролев“

210. Габрово

Дряново

Дряново

СОУ „Максим Райкович“

211. Габрово

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

212. Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

213. Габрово

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

214. Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

215. Габрово

Севлиево

П. Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

216. Габрово

Севлиево

Севлиево

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

217. Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“

218. Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

219. Габрово

Севлиево

Севлиево

СОУ „Васил Левски“

220. Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

221. Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

222. Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

223. Добрич

Балчик

Балчик

СОУ „Христо Ботев“

224. Добрич

Балчик

Оброчище

СОУ „Христо Смирненски“

225. Добрич

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

226. Добрич

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

227. Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

228. Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СОУ „Никола Вапцаров“

229. Добрич

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

230. Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

231. Добрич

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

232. Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“
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233. Добрич

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

234. Добрич

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

235. Добрич

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

236. Добрич

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

237. Добрич

Добричка

Карапелит

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

238. Добрич

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

239. Добрич

Добричка

Паскалево

ОУ „Димитър Минчев“

240. Добрич

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

241. Добрич

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

242. Добрич

Добричка

Ст. Караджа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

243. Добрич

Добричка

Стефаново

ОУ „П. К. Яворов“

244. Добрич

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

245. Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

246. Добрич

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

247. Добрич

Каварна

Каварна

СОУ „Стефан Караджа“

248. Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

249. Добрич

Крушари

Крушари

СОУ „Христо Смирненски“

250. Добрич

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“

251. Добрич

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

252. Добрич

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

253. Добрич

Тервел

Тервел

СОУ „Й. Йовков“

254. Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

255. Добрич

Шабла

Шабла

СОУ „Асен Златаров“

256. Кърджали

Ардино

Ардино

НУ „Христо Ботев“

257. Кърджали

Ардино

Ардино

СОУ „Васил Левски“

258. Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

259. Кърджали

Ардино

Бял извор

СОУ „Христо Смирненски“

260. Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

261. Кърджали

Джебел

Джебел

СОУ „Христо Ботев“

262. Кърджали

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

263. Кърджали

Джебел

Устрен

ОУ „Васил Левски“

264. Кърджали

Кирково

Бенковски

СОУ „Никола Й. Вапцаров“

265. Кърджали

Кирково

Кирково

СОУ „Отец Паисий“

266. Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

267. Кърджали

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

268. Кърджали

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“

269. Кърджали

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

270. Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

СОУ „Христо Ботев“

271. Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“

272. Кърджали

Крумовград

Горна Кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

273. Кърджали

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“
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274. Кърджали

Крумовград

Крумовград

СОУ „Васил Левски“

275. Кърджали

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

276. Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

277. Кърджали

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

278. Кърджали

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо Яворов“

279. Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

280. Кърджали

Кърджали

Глухар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

281. Кърджали

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

282. Кърджали

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

283. Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

284. Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

285. Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

286. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Владимир Димитров –
Майстора“

287. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Йордан Йовков“

288. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Отец Паисий“

289. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „П. Р. Славейков“

290. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Св. Климент Охридски“

291. Кърджали

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

292. Кърджали

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

293. Кърджали

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

294. Кърджали

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Вапцаров“

295. Кърджали

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

296. Кърджали

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

297. Кърджали

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

298. Кърджали

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Вапцаров“

299. Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Вапцаров“

300. Кърджали

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

301. Кърджали

Момчилград

Момчилград

СОУ „Н.Й. Вапцаров“

302. Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

303. Кърджали

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

304. Кърджали

Черноочене

Бели вир

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

305. Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

306. Кърджали

Черноочене

Житница

ОУ „Йордан Йовков“

307. Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

308. Кърджали

Черноочене

Черноочене

СОУ „Христо Смирненски“

309. Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“

310. Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

СОУ „Христо Ботев“

311. Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

312. Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Неофит Рилски“

313. Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. Климент Охридски“
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314. Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

315. Кюстендил

Дупница

Дупница

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

316. Кюстендил

Дупница

Крайници

ОУ „Христо Ботев“

317. Кюстендил

Кочериново

Кочериново

СОУ „Христо Ботев“

318. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

319. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

320. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

321. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

322. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

323. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. П. Хилендарски“

324. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

325. Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

326. Кюстендил

Рила

Рила

СОУ „Аверкий Попстоянов“

327. Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

ОУ „Христо Ботев“

328. Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

329. Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

330. Ловеч

Летница

Летница

СОУ „Бачо Киро“

331. Ловеч

Ловеч

Александрово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

332. Ловеч

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

333. Ловеч

Ловеч

Ловеч

СОУ „Панайот Пипков“

334. Ловеч

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

335. Ловеч

Луковит

Луковит

СОУ „А. Константинов“

336. Ловеч

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

337. Ловеч

Тетевен

Тетевен

СОУ „Г. Бенковски“

338. Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

339. Ловеч

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

340. Ловеч

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

341. Ловеч

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

342. Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Васил Левски“

343. Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Св. Климент Охридски“

344. Ловеч

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

345. Ловеч

Угърчин

Угърчин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

346. Ловеч

Ябланица

Ябланица

СОУ „Васил Левски“

347. Монтана

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

348. Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

СОУ „Васил Левски“

349. Монтана

Бойчиновци

Лехчево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

350. Монтана

Брусарци

Брусарци

СОУ „Христо Ботев“

351. Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

I ОУ „Васил Левски“

352. Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

353. Монтана

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

354. Монтана

Вършец

Вършец

СОУ „Иван Вазов“
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355. Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

356. Монтана

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

357. Монтана

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

358. Монтана

Лом

Лом

СОУ „Д. Маринов“

359. Монтана

Медковец

Медковец

СОУ „Отец Паисий“

360. Монтана

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“

361. Монтана

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

362. Монтана

Монтана

Монтана

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

363. Монтана

Монтана

Монтана

II СОУ „Н. Й. Вапцаров“

364. Монтана

Монтана

Монтана

V СОУ „Христо Ботев“

365. Монтана

Монтана

Монтана

VIII СОУ „Отец Паисий“

366. Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

367. Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

368. Монтана

Якимово

Якимово

СОУ „Д-р Петър Берон“

369. Пазарджик

Белово

Белово

СОУ „А. Иванов – Чапай“

370. Пазарджик

Брацигово

Брацигово

НУ „Васил Петлешков“

371. Пазарджик

Брацигово

Брацигово

СОУ „Народни будители“

372. Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

373. Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

374. Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

375. Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

376. Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

377. Пазарджик

Велинград

Св. Петка

СОУ „Хр. Смирненски“

378. Пазарджик

Велинград

Сърница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

379. Пазарджик

Лесичово

Калугерово

ОУ „Христо Ботев“

380. Пазарджик

Пазарджик

Величково

ОУ „Васил Левски“

381. Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

382. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

383. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

384. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

СОУ „Д-р Петър Берон“

385. Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

386. Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

387. Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

Прогимназия „Асен Златаров“

388. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

389. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

СОУ „Нешо Бончев“

390. Пазарджик

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

391. Пазарджик

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

392. Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Ботев“

393. Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Смирненски“

394. Пазарджик

Стрелча

Стрелча

НУ „П. Хилендарски“

395. Пазарджик

Стрелча

Стрелча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

БРОЙ 84
№

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК

Населено място

С Т Р. 2 3
Училище

396. Перник

Брезник

Брезник

СОУ „Васил Левски“

397. Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

398. Перник

Земен

Земен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

399. Перник

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

400. Перник

Перник

Дивотино

401. Перник

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“

402. Перник

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

403. Перник

Перник

Перник, кв. Църква

ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

404. Перник

Перник

Ярджиловци

ОУ „Отец Паисий“

405. Перник

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

406. Перник

Радомир

Дрен

СОУ „Христо Ботев“

407. Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

408. Перник

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

409. Перник

Трън

Трън

СОУ „Гео Милев“

410. Плевен

Белене

Белене

ОУ „Васил Левски“

411. Плевен

Гулянци

Гиген

СОУ „Асен Златаров“

412. Плевен

Гулянци

Гулянци

СОУ „Христо Смирненски“

413. Плевен

Гулянци

Милковица

ОУ „Христо Ботев“

414. Плевен

Долна Митрополия Божурица

ОУ „Христо Ботев“

415. Плевен

Долна Митрополия Долна Митрополия

СОУ „Васил Априлов“

416. Плевен

Долна Митрополия Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

417. Плевен

Долна Митрополия Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

418. Плевен

Долна Митрополия Тръстеник

СОУ „Евлоги Георгиев“

419. Плевен

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

420. Плевен

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

421. Плевен

Искър

Искър

СОУ „Христо Смирненски“

422. Плевен

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

423. Плевен

Кнежа

Еница

ОУ „Васил Левски“

424. Плевен

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

425. Плевен

Левски

Левски

НУ „Христо Ботев“

426. Плевен

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

427. Плевен

Левски

Левски

СОУ „Крум Попов“

428. Плевен

Левски

Малчика

ОУ „Васил Левски“

429. Плевен

Никопол

Никопол

СОУ „Христо Ботев“

430. Плевен

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

431. Плевен

Пордим

Пордим

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

432. Плевен

Червен бряг

Койнаре

СОУ „Хр. Смирненски“

433. Плевен

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

434. Плевен

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

435. Плевен

Червен бряг

Червен бряг

СОУ „Д-р Петър Берон“

436. Плевен

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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437. Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

438. Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

439. Пловдив

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

440. Пловдив

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

441. Пловдив

Брезово

Брезово

СОУ „Христо Смирненски“

442. Пловдив

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

443. Пловдив

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

444. Пловдив

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“

445. Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

446. Пловдив

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

447. Пловдив

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

448. Пловдив

Карлово

Иганово

НУ „Васил Левски“

449. Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Райно Попович“

450. Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

451. Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Васил Левски“

452. Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

453. Пловдив

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

454. Пловдив

Лъки

Лъки

СОУ „Христо Ботев“

455. Пловдив

Марица

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

456. Пловдив

Марица

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

457. Пловдив

Марица

Граф Игнатиев

ОУ „Граф Игнатиев“

458. Пловдив

Марица

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

459. Пловдив

Марица

Маноле

ОУ „Васил Левски“

460. Пловдив

Марица

Рогош

ОУ „Васил Левски“

461. Пловдив

Марица

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

462. Пловдив

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

463. Пловдив

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

464. Пловдив

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

465. Пловдив

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

466. Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

467. Пловдив

Раковски

Белозем

ОУ „Гео Милев“

468. Пловдив

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

469. Пловдив

Родопи

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

470. Пловдив

Родопи

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

471. Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище

472. Пловдив

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

473. Пловдив

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“

474. Пловдив

Сопот

Сопот

СОУ „Иван Вазов“

475. Пловдив

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

476. Пловдив

Съединение

Съединение

СОУ „Христо Ботев“

477. Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“
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478. Пловдив

Хисаря

Паничери

ОУ „Христо Ботев“

479. Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Васил Левски“

480. Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Климент Охридски“

481. Пловдив

Хисаря

Хисаря

СОУ „Христо Смирненски“

482. Разград

Завет

Веселец

ОУ „Христо Ботев“

483. Разград

Завет

Завет

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

484. Разград

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

485. Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

486. Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

487. Разград

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

488. Разград

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“

489. Разград

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

490. Разград

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

491. Разград

Кубрат

Кубрат

СОУ „Христо Ботев“

492. Разград

Кубрат

Равно

ОУ „Св. П. Хилендарски“

493. Разград

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

494. Разград

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

495. Разград

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

496. Разград

Лозница

Лозница

СОУ „Хр. Ботев“

497. Разград

Лозница

Сейдол

ОУ „Видилина“

498. Разград

Лозница

Трапище

ОУ „Кирил и Методий“

499. Разград

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“

500. Разград

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

501. Разград

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

502. Разград

Разград

Разград

ОУ „Ив. Тургенев“

503. Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

504. Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

505. Разград

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

506. Разград

Разград

Разград

СОУ „Христо Ботев“

507. Разград

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“

508. Разград

Самуил

Самуил

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

509. Разград

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

510. Русе

Борово

Борово

СОУ „Климент Охридски“

511. Русе

Борово

Горно Абланово

ОУ „Христо Ботев“

512. Русе

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

513. Русе

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Вапцаров“

514. Русе

Бяла

Бяла

СОУ „Панайот Волов“

515. Русе

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“

516. Русе

Ветово

Ветово

СОУ „Васил Левски“

517. Русе

Ветово

Сеново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

518. Русе

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“
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519. Русе

Две могили

Две могили

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

520. Русе

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“

521. Русе

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

522. Русе

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

523. Русе

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

524. Русе

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

525. Русе

Русе

Русе

ОУ„Ангел Кънчев“

526. Русе

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

527. Русе

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

528. Русе

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

529. Русе

Сливо поле

Сливо поле

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

530. Русе

Ценово

Новград

ОУ „Алеко Константинов“

531. Русе

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

532. Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

533. Силистра

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

534. Силистра

Главиница

Главиница

СОУ „Васил Левски“

535. Силистра

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

536. Силистра

Главиница

Листец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

537. Силистра

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

538. Силистра

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

539. Силистра

Дулово

Дулово

СОУ „Васил Левски“

540. Силистра

Дулово

Окорш

СОУ „Йордан Йовков“

541. Силистра

Дулово

Паисиево

СОУ „Христо Ботев“

542. Силистра

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

543. Силистра

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

544. Силистра

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

545. Силистра

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“

546. Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“

547. Силистра

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

548. Силистра

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

549. Силистра

Силистра

Професор Иширково ОУ „Св. Климент Охридски“

550. Силистра

Силистра

Силистра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

551. Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

552. Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Юрий Ал. Гагарин“

553. Силистра

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

554. Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

555. Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Йордан Йовков“

556. Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Христо Ботев“

557. Сливен

Котел

Котел

СОУ „Г. С. Раковски“

558. Сливен

Котел

Тича

ОУ „Христо Ботев“

559. Сливен

Котел

Филаретово

ОУ „Д-р Петър Берон“
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560. Сливен

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Славейков“

561. Сливен

Нова Загора

Люб. махала

ОУ „Ил. Макариополски“

562. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

563. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Иван Вазов“

564. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Христо Ботев“

565. Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

566. Сливен

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“

567. Сливен

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“

568. Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

569. Сливен

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

570. Сливен

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

571. Сливен

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

572. Сливен

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

573. Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

574. Сливен

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

575. Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Вапцаров“

576. Сливен

Твърдица

Твърдица

СОУ „Н. Рилски“

577. Сливен

Твърдица

Шивачево

СОУ „Г. Каравелов“

578. Смолян

Баните

Баните

СООУ „Христо Ботев“

579. Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

580. Смолян

Девин

Девин

СОУ „Христо Ботев“

581. Смолян

Златоград

Златоград

ОУ „Васил Левски“

582. Смолян

Мадан

Върбина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

583. Смолян

Мадан

Мадан

ОУ „Никола Вапцаров“

584. Смолян

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

585. Смолян

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“

586. Смолян

Неделино

Неделино

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

587. Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

588. Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

589. Смолян

Рудозем

Рудозем

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

590. Смолян

Рудозем

Чепинци

СОУ „Христо Ботев“

591. Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

592. Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

593. Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

594. Смолян

Смолян

Широка лъка

ОУ „Никола Вапцаров“

595. Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

596. Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СОУ „Васил Дечев“

597. Софийска област

Божурище

Божурище

СОУ „Летец Христо Топракчиев“

598. Софийска област

Ботевград

Литаково

ОУ „Васил Левски“

599. Софийска област

Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

600. Софийска област

Годеч

Годеч

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“
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601. Софийска област

Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

602. Софийска област

Горна Малина

Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“

603. Софийска област

Горна Малина

Долно Камарци

ОУ „Отец Паисий“

604. Софийска област

Драгоман

Драгоман

СОУ „Христо Ботев“

605. Софийска област

Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

606. Софийска област

Елин Пелин

Елин Пелин

СОУ „Васил Левски“

607. Софийска област

Етрополе

Етрополе

СОУ „Христо Ясенов“

608. Софийска област

Златица

Златица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

609. Софийска област

Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

610. Софийска област

Ихтиман

Ихтиман

СОУ „Христо Ботев“

611. Софийска област

Костенец

Костенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

612. Софийска област

Костенец

Момин проход

ОУ „Христо Смирненски“

613. Софийска област

Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

614. Софийска област

Пирдоп

Пирдоп

СОУ „Саво Савов“

615. Софийска област

Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

616. Софийска област

Самоков

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

617. Софийска област

Самоков

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

618. Софийска област

Самоков

Самоков

ОУ „Авксентий Велешки“

619. Софийска област

Самоков

Самоков

ОУ „Христо Максимов“

620. Софийска област

Самоков

Самоков

СОУ „Отец Паисий“

621. Софийска област

Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

622. Софийска област

Своге

Владо Тричков

ОУ „Елин Пелин“

623. Софийска област

Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

624. Софийска област

Своге

Своге

СОУ „Иван Вазов“

625. Софийска област

Сливница

Сливница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

626. Софийска област

Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

627. София

Столична

Негован

176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

628. София

Столична

Панчарево

83 ОУ „Елин Пелин“

629. София

Столична

Световрачене

177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

630. София

Столична

София

63 ОУ „Христо Ботев“

631. София

Столична

Чепинци

160 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

632. Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СОУ „Христо Ботев“

633. Стара Загора

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

634. Стара Загора

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г. С. Раковски“

635. Стара Загора

Гурково

Гурково

СОУ „Христо Смирненски“

636. Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

СОУ „Васил Левски“

637. Стара Загора

Казанлък

Енина

ОУ „Д-р Петър Берон“

638. Стара Загора

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

639. Стара Загора

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

640. Стара Загора

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Кирил и Методий“
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641. Стара Загора

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

642. Стара Загора

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

643. Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

644. Стара Загора

Павел баня

Павел баня

СОУ „Христо Ботев“

645. Стара Загора

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

646. Стара Загора

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

647. Стара Загора

Раднево

Раднево

І ОУ „Св. Климент Охридски“

648. Стара Загора

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

649. Стара Загора

Раднево

Раднево

СОУ „Гео Милев“

650. Стара Загора

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

651. Стара Загора

Раднево

Трояново

ОУ „Й. Йовков“

652. Стара Загора

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

653. Стара Загора

Стара Загора

Дълбоки

ОУ „Иван Мирчев“

654. Стара Загора

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“

655. Стара Загора

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

656. Стара Загора

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“

657. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

I ОУ „Г. Бакалов“

658. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

VI ОУ „Св. Никола“

659. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XI ОУ „Н. Лилиев“

660. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“

661. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

НУ „Д. Благоев“

662. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ОУ „Самара“

663. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Железник“

664. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Иван Вазов“

665. Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

666. Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

667. Стара Загора

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

668. Стара Загора

Чирпан

Свобода

ОУ „Кирил и Методий“

669. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „В. Левски“

670. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

671. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

СОУ „П. К. Яворов“

672. Търговище

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

673. Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

674. Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

675. Търговище

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

676. Търговище

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

677. Търговище

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

678. Търговище

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

679. Търговище

Омуртаг

Омуртаг

I НУ „Хр. Смирненски“
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680. Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Прогимназия „Акад. Даки
Йорданов“

681. Търговище

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

682. Търговище

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

683. Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

684. Търговище

Попово

Зараево

ОУ „Кирил и Методий“

685. Търговище

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

686. Търговище

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

687. Търговище

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

688. Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

689. Търговище

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

690. Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

691. Търговище

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

692. Търговище

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

693. Търговище

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

694. Търговище

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

695. Търговище

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“

696. Търговище

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

697. Търговище

Търговище

Търговище

II ОУ „Н. Й. Вапцаров“

698. Търговище

Търговище

Търговище

III ОУ „П. Р. Славейков“

699. Търговище

Търговище

Търговище

IV ОУ „Иван Вазов“

700. Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

701. Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

702. Хасково

Димитровград

Димитровград

СОУ „Васил Левски“

703. Хасково

Димитровград

Меричлери

ОУ „Димитър Матевски“

704. Хасково

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

705. Хасково

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“

706. Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

707. Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

708. Хасково

Ивайловград

Ивайловград

СОУ „Христо Ботев“

709. Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

710. Хасково

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

711. Хасково

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

712. Хасково

Маджарово

Маджарово

СОУ „Д. Маджаров“

713. Хасково

Минерални бани

Караманци

СОУ „Христо Ботев“

714. Хасково

Минерални бани

Минерални бани

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

715. Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

716. Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

717. Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

718. Хасково

Свиленград

Свиленград

СОУ „Д-р П. Берон“
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719. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

720. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

721. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

СОУ „Св. Климент Охридски“

722. Хасково

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

723. Хасково

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

724. Хасково

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

725. Хасково

Стамболово

Стамболово

СОУ „Св. Климент Охридски“

726. Хасково

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

727. Хасково

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

728. Хасково

Тополовград

Устрем

ОУ „Иван Вазов“

729. Хасково

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

730. Хасково

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

731. Хасково

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

732. Хасково

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

733. Хасково

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

734. Хасково

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

735. Хасково

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

736. Хасково

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

737. Хасково

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

738. Хасково

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

739. Хасково

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

740. Хасково

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

741. Хасково

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

742. Хасково

Хасково

Хасково

СОУ „Васил Левски“

743. Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

744. Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

СОУ „Черноризец Храбър“

745. Шумен

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

746. Шумен

Венец

Венец

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

747. Шумен

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

748. Шумен

Върбица

Върбица

СОУ „Паисий Хилендарски“

749. Шумен

Върбица

Иваново

ОУ „Васил Левски“

750. Шумен

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“

751. Шумен

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков“

752. Шумен

Каолиново

Каолиново

СОУ „Георги Ст. Раковски“

753. Шумен

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“

754. Шумен

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

755. Шумен

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

756. Шумен

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

757. Шумен

Каспичан

Каспичан

СОУ „Панайот Волов“

758. Шумен

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“
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759. Шумен

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

760. Шумен

Никола Козлево

Никола Козлево

СОУ „Цанко Б. Церковски“

761. Шумен

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

762. Шумен

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

763. Шумен

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

764. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Васил Левски“

765. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Хан Исперих“

766. Шумен

Нови пазар

Памукчи

ОУ „Христо Ботев“

767. Шумен

Нови пазар

Ст. Михайловски

ОУ „Св. Климент Охридски“

768. Шумен

Смядово

Смядово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

769. Шумен

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

770. Шумен

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

771. Шумен

Хитрино

Хитрино

СОУ „Д-р Петър Берон“

772. Шумен

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“

773. Шумен

Шумен

Дибич

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

774. Шумен

Шумен

Друмево

ОУ „Христо Ботев“

775. Шумен

Шумен

Мадара

ОУ „Панайот Волов“

776. Шумен

Шумен

Царев брод

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

777. Шумен

Шумен

Шумен

ІХ ОУ „Панайот Волов“

778. Ямбол

Болярово

Болярово

СОУ „Д-р Петър Берон“

779. Ямбол

Болярово

Ст. Караджово

ОУ „Стефан Караджа“

780. Ямбол

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

781. Ямбол

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

782. Ямбол

Елхово

Елхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

783. Ямбол

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

784. Ямбол

Стралджа

Зимница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

785. Ямбол

Стралджа

Стралджа

СОУ „Пейо Яворов“

786. Ямбол

Тунджа

Ботево

ОУ „Христо Ботев“

787. Ямбол

Тунджа

Бояджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

788. Ямбол

Тунджа

Веселиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

789. Ямбол

Тунджа

Дражево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

790. Ямбол

Тунджа

Кукорево

ОУ „Христо Ботев“

791. Ямбол

Тунджа

Роза

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

792. Ямбол

Тунджа

Скалица

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

793. Ямбол

Тунджа

Тенево

ОУ „Васил Левски“
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за условията, реда
и органите за извършване на анализ, оценка
и картографиране на рисковете от бедствия
На основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
защита при бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и органите за извършване на
анализ, оценка и картографиране на рисковете
от бедствия.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът и органите за извършване на
анализ и оценка на рисковете от бедствия на
територията на Република България и тяхното
картографиране.
(2) Рисковете от бедствия, подлежащи на
анализ, оценка и картографиране, са:
1. сеизмичен риск;
2. риск от наводнение;
3. риск от ядрена или радиационна авария;
4. геолож к и риск (свлачища, сру тища,
активни разломи и други геоложки процеси);
5. риск от горски пожари.
(3) Анализ и оценка на рисковете от бедствия се извършва от съответните компетентни органи по чл. 2 на всеки 6 години, ако в
специален закон не е определен друг срок.
(4) По преценка на компетентния орган
се извършва преразглеждане на оценката на
рисковете от бедствия:
1. при настъпили промени, които могат
да окажат съществено влияние върху риска;
2. ако оценката е направена въз основа
на данни и информация, станали невалидни
или неподходящи;
3. ако негативните последици от възникнали
бедствия са по-големи или различни по вид
от прогнозираните;
4. при извлечени поуки от минали бедствия.
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(5) Информацията по ал. 3 и 4 се предоставя на министъра на вътрешните работи
и при необходимост на другите органи на
изпълнителната власт.
Раздел ІІ
Органи, условия и ред за извършване на
анализ и оценка на риска
Чл. 2. Компетентните органи, които извършват анализ и оценка на рисковете от
бедствия по чл. 1, ал. 2, са:
1. министърът на регионалното развитие
и благоустройството – за сеизмичния риск и
за геоложкия риск;
2. председателят на Агенцията за ядрено
регулиране – за риска от ядрена и радиационна авария;
3. министърът на околната среда и водите
чрез директорите на басейнови дирекции – за
риска от наводнение;
4. министърът на земеделието и храните – за риска от горски пожари.
Чл. 3. (1) Органите по чл. 2 организират
и координират извършването на анализа и
оценката на съответния риск по методика,
утвърдена от тях.
(2) Методиките се преразглеждат по реда
на чл. 1, ал. 3 и 4.
(3) Анализът и оценката на риска от ядрени или радиационни аварии се извършват
съгласно изискванията за Закона за безопасно
използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му.
(4) Анализът и оценката на риска от наводнения се извършват съгласно изискванията
на Закона за водите и нормативните актове
по прилагането му.
Чл. 4. (1) Анализът и оценката на рисковете от бедствия се извършват въз основа на
налична информация и включват най-малко:
1. идентифициране на опасностите и определяне на характеристиките им;
2. картографиране на всяка опасност, което
представлява пространствено означаване на
териториите, изложени на опасността;
3. определяне уязвимостта на териториите по т. 2, като се отчитат всички влияещи
върху нея фактори, включително влиянието
на климатичните промени;
4. оценка на риска от бедствие за всяка
опасност, като се отчитат и вторичните ефекти; оценката включва описание, вероятност и
размери на негативните последици за живота
и здравето на населението, за сградите, съоръженията и инфраструктурата, за стопанската
дейност, за околната среда и за културното
наследство;
5. картографиране на рисковете от бедствия, което представлява пространствено
означаване на териториите, застрашени от
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съответния риск, и нанасяне размерите на
негативните последици, определени при оценката на риска по т. 4.
(2) Въз основа на информацията от анализа и оценката на рисковете от бедствия се
създават специализирани бази данни, като
визуализацията им се извършва в среда на
Географска информационна система (ГИС).
Раздел ІІІ
Картографиране на опасностите и рисковете
от бедствия
Чл. 5. (1) Компетентните органи по чл. 2
извършват картографирането по чл. 4, ал. 1,
т. 2 и 5, за което се изготвят в подходящ мащаб
карти на опасностите с различни вероятности
за поява и съответните карти на рисковете
от бедствия.
(2) На картите на опасностите по чл. 4,
ал. 1, т. 2 се нанасят застрашените територии
и характеристиките за тях.
(3) На картите на рисковете от бедствия
по чл. 4, ал. 1, т. 5 се нанасят застрашените
територии и определените при оценката на риска неблагоприятни последици от бедствията
за всяка от вероятностите по ал. 1, изразени
чрез следните показатели:
1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители (загинали, ранени и с опасност
за здравето);
2. материални загуби;
3. засегната техническа инфраструктура;
4. засегната стопанска дейност в евентуално
засегнатия район;
5. засегнати инсталации съгласно приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда, които могат да
предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на бедствие;
6. зони за защита на водите, посочени в
чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;
7. защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които съществува
възможност от засягане;
8. ниво на нарушаване на нормалното
функциониране на обществото;
9. обекти със статут на недвижими културни ценности;
10. друга информация, която съответните
компетентни органи смятат за полезна.
(4) Материали, данни и обекти, представляващи класифицирана информация съгласно
Закона за защита на класифицираната информация, не се нанасят на картите.
(5) Картите за опасността и за риска от
наводнения се изготвят съгласно изискванията
на Закона за водите.
Чл. 6. (1) Картите на опасностите и картите
на рисковете от бедствия се създават в цифров
вид с възможност за отпечатване.
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(2) Картите на опасностите и картите на
рисковете от бедствия се изработват в приетата
за страната Българска геодезическа система
съгласно чл. 12 от Закона за геодезията и
картографията.
(3) Информацията се въвежда с използването на съвременни методи и технологии.
Цифровите карти се създават и поддържат в
ГИС среда. При визуализирането и отпечатването на обектите и явленията се използват
п риет и те в българското законодателст во
условни знаци, а при липса на такива – общоприетите в практиката.
(4) Масивите от пространствени данни,
които попадат в приложенията на Директива
2007/2/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в
Европейската общност (Директива INSPIRE),
следва да се изграждат при спазване на разработените съгласно директивата модели на
данни и профили на метаданни, както и в
съответствие с Geography Markup Language
Encoding Standard (GML) стандартите на Open
Geospatial Consortium (OGC).
(5) Масивите от пространствени данни,
които не попадат в приложенията на Директива INSPIRE, следва да спазват утвърдената
в нея и съпътстващите я нормативни актове
и приложения схема за формат на данни и
OGC GML стандартите.
(6) Изготвените от компетентните органи
карти на опасностите и карти на рисковете
от бедствия се предоставят на министъра на
вътрешните работи и при необходимост на
органите на изпълнителната власт в хартиен
и в цифров вид, който може да се обработва,
записва, съхранява и възпроизвежда чрез
компютърни системи и устройства.
(7) Предоставянето на картите по ал. 6 се
осъществява при осигуряване на оперативна
съвместимост и информационна сигурност
съгласно Закона за електронното управление.
(8) Картите на опасностите и картите на
рисковете от бедствия са публични и се обявяват на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи при спазване
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(9) Изготвените карти за опасностите и за
риска се съхраняват от компетентния орган и
в Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството на
вътрешните работи, като се разпространяват
чрез геоинформационния портал на Центъра
за аерокосмическо наблюдение.
(10) Копия от цифровите карти се предават
за съхранение в Държавния геодезически,
картографски и кадастрален фонд, поддържан от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

Чл. 7. Картите на опасностите и картите
на рисковете от бедствия се преразглеждат
и актуализират от компетентните органи по
чл. 2 своевременно след анализа и оценката
по чл. 1, ал. 3 или при настъпване на някое
от обстоятелствата по чл. 1, ал. 4, ако няма
друг срок, посочен в специален закон.
Чл. 8. Информацията от картографирането
трябва да бъде на хартиен и на електронен
носител за целите на анализите, извършвани
с използване на геобази данни и географски
информационни системи и технологии.
Раздел ІV
Ред за приемане на картите
Чл. 9. (1) Комисия, създадена от компетентния орган по чл. 2, приема материалите
и данните, получени в процеса на създаване
и обновяване на картите на опасностите и
картите на рисковете от бедствия, след извършване на проверка за спазване на технологичните изисквания, точност на изобразяване
на елементите върху картата и отразяване
на технологичните процеси във формуляр за
всяка карта.
(2) В комисията по ал. 1 се включват и
представители на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и на Министерството
на вътрешните работи.
Раздел V
Контрол
Чл. 10. (1) Контролът по спазването на
наредбата се осъществява от министъра на
вътрешните работи чрез оправомощени от
него длъжностни лица по реда на Закона за
защита при бедствия.
(2) При извършване на проверки контролните органи имат право да изискват информация за изпълнението на задълженията на
органите по чл. 2.
(3) При извършване на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната,
служебната и търговската тайна, както и да
не разгласяват данни от проверката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за защита при бедствия.
§ 2. Анализът и оценката на рисковете
по чл. 1, ал. 2 се извършват в срок до една
година след влизането в сила на наредбата.
§ 3. Картографирането на рисковете от
бедствия се извършва в срок до 31 декември
2014 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
9999
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от
2009 г. и бр. 3 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 34ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Конкурсът за заемане на длъжността
„директор“ на държавно спортно училище се
обявява от министъра на физическото възпитание и спорта със заповед при спазване
изискванията на чл. 91 от Кодекса на труда.
(4) Начинът на провеждане на конкурса се
определя в заповедта по ал. 3 и задължително
включва защита на концепция за развитието
на държавното спортно училище.“
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Всеки кандидат представя концепцията
по ал. 4, разработена за срок 4 години, която
следва да съдържа визия за:
1. перспективите за развитие на училището
с подробен план за първата година;
2. организиране на учебно-възпитателната
и тренировъчната дейност по видове спорт
съобразно демог рафск и т е особеност и на
областта, развитието на спорта в региона и
специфичните цели на училището;
3. финансовото управление на училището
и възможностите за реализиране на допълнителни финансови средства (приходи);
4. поддържане и подобряване на материално-техническата база.
(6) Обявлението за конкурса се поставя на
видно място в сградата на Министерството
на физическото възпитание и спорта и се
публикува на интернет страницата на министерството и в един централен всекидневник.
(7) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 3.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 8.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Министърът на физическото възпитание и спорта назначава директорите на
държавните спортни училища и прекратява
трудовите правоотношения с тях.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 40 на Министерския съвет от 2005 г. за
условията и реда за отпускане на временни
безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по
одобрени проекти по Специа лната предприсъединителна програма на Европейския
съюз за развитие на земеделието и селските
райони в Република България (САПАРД) и
за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16
от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 5 се изменя така:
„(5) Предоставените заеми по чл. 2, ал. 1,
т. 4 от централния бюджет се възстановяват
чрез Държавен фонд „Земеделие“ за проекти, разплатени след 31 декември 2009 г., до
размера на предвидените за целта средства
в утвърдената от Министерския съвет плансметка на фонда за съответната година.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. в случай че сумата, подлежаща на превеждане на общината за извършени разходи за
ДДС, е по-малка от размера на непогасената
част от предоставения заем по чл. 2, ал. 1, т. 4,
цялата сума се превежда по сметката по чл. 3,
ал. 2, като възстановяването на непогасената
част от заема е задължение на общината.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3“ се
заменят с „по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 по общини“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща
разходите за ДДС, съответстващ на размера
на допустимите за финансиране разходи по
одобрени проекти по програма САПАРД на
общините със сключени договори за заем по
чл. 2, ал. 1, т. 4, на които фондът неоснователно е отказал изплащането на финансовата
помощ.
(2) Изплащането на разходите за ДДС по
ал. 1 се извършва с предвидените за целта
средства в утвърдената от Министерския съвет
план-сметка на Държавен фонд „Земеделие“
за съответната година.
§ 4. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението Министерството
на финансите предоставя на Държавен фонд
„Земеделие“ информация за общините, които
имат непогасени задължения към централния
бюджет по договори за заем по чл. 2, ал. 1, т. 4.
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(2) В информацията по ал. 1 се посочват
и общините, които имат отсрочени или разсрочени с акт на министъра на финансите
заеми по чл. 2, ал. 1, както и размерът на
непогасената част от задълженията им към
датата на подаване на информацията, в т.ч.
по чл. 2, ал. 1, т. 4.
§ 5. В случаите на отсрочени или разсрочени
с акт на министъра на финансите задължения
по заеми по чл. 2, ал. 1, т. 4 Държавен фонд
„Земеделие“ възстановява на централни я
бюджет само непогасената част съгласно § 4,
ал. 1 от тези заеми за проекти на общини
с допустими за финансиране разходи след
31 декември 2009 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Съвет за защита на интелектуалната собственост към Министерския
съвет, наричан по-нататък „Съвета“.
(2) Съветът е консултативен орган за осъществяване на координация и сътрудничество
между държавните институции, органите на
местното самоуправление и неправителствените организации, работещи в областта на
интелектуалната собственост, при провеждане
на държавната политика в областта на защитата на интелектуалната собственост.
Чл. 2. (1) Съветът изпълнява следните
функции:
1. съдейства на министерствата, ведомствата и другите органи при координацията на
дейността им по защита на интелектуалната
собственост;
2. разработва приоритетни мерки и действия
за повишаване на ефективността от практическото прилагане на нормативните актове,
регламентиращи отношения във връзка с
интелектуалната собственост;
3. обсъжда проекти за нормативни и други
актове, регламентиращи отношения във връзка
с интелектуалната собственост;
4. подпомага сътрудничеството с юридически лица с нестопанска цел, работещи в
областта на интелектуалната собственост;
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5. подпомага изпълнението на значими
национални и регионални проекти във връзка
със защитата на интелектуалната собственост;
6. наблюдава и анализира правоприлагането
в областта на защитата на интелектуалната
собственост, като изисква информация от
съответните органи за броя и резултатите от
извършените проверки;
7. по предложение на председателя изпълнява и други задачи във връзка със защитата
на интелектуалната собственост.
(2) Съветът организира дейността си въз
основа на програма за работа през следващата календарна година, приета до края на
текущата година.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
членове и секретар.
(2) Председател на Съвета е министърът на
културата. Той може да възлага изпълнението
на своите правомощия на заместник-министъра на културата, който е член на Съвета.
(3) Членове на Съвета са:
1. заместник-министър на културата;
2. заместник-министър на правосъдието;
3. заместник-министър на финансите;
4. заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма;
5. замест ник-минист ър на вът решните
работи;
6. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
7. председателят на Патентното ведомство
или определен от него заместник-председател;
8. председателят на Софийския градски съд;
9. заместник на главния прокурор при
Върховната касационна прокуратура;
10. председателят на Съвета за електронни
медии или определен от него член на Съвета;
11. председателят на Комисията за защита
на конкуренцията или определен от него член
на комисията;
12. председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или определен от него
член на комисията;
13. представител на Агенция „Митници“;
14. представител на Националната агенция
по приходите;
15. представител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
16. представител на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на
вътрешните работи.
(4) Секретар на Съвета е директорът на
дирекция „Авторско право и сродните му
права“ на Министерството на културата.
(5) В зависимост от разглежданите въпроси
в работата на Съвета могат да бъдат канени
представители на други държавни институции,
на академичните среди, на неправителствени
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организации, работещи в областта на интелектуалната собственост, на ползватели, както и
лица с висок обществен авторитет – автори,
изпълнители, учени и др.
Чл. 4. (1) Министрите и ръководителите
на други държавни институции, представени
в Съвета, определят поименно основен и резервен член на Съвета. Когато основен член
отсъства, той се замества от резервен член.
(2) Секретарят на Съвета се определя поименно от председателя със заповед.
(3) Съставът на Съвета, основните и резервните членове се определят поименно с
писмена заповед от председателя.
(4) При неучастие на член на Съвета в повече от три поредни заседания без уважителна
причина за това председателят на Съвета
отправя писмено предложение до съответния
министър или ръководител за определяне на
друг представител по чл. 3, ал. 3.
(5) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на членовете
на Съвета министърът или ръководителят на
съответната институция в едномесечен срок
уведомява председателя и дава предложение
за друг представител по чл. 3, ал. 3.
Чл. 5. (1) Председателят на Съвета:
1. представлява Съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния
ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета;
4. изпълнява други функции във връзка с
работата на Съвета.
(2) Секретарят на Съвета:
1. организира подготовката на заседанията
на Съвета;
2. осъществява оперативната координация
на работата на Съвета;
3. организира съхраняването на документацията на Съвета.
(3) Административно-техническото, експертното и организац ионното обслужване
на дейността на Съвета се осъществява от
дирекция „Авторско право и сродните му
права“ на Министерството на културата.
(4) Към Съвета могат да се създават работни
групи за подготовка на анализи, становища,
проекти на нормативни актови и други материали във връзка с функциите по чл. 2. В
състава на работните групи могат да участват
представители на държавните институции и
неправителствените организации по чл. 3.
Работните групи се създават със заповед на
председателя или на заместник-министъра на
културата, който е член на Съвета.
Чл. 6. (1) Съветът провежда заседания,
които са отк рити, най-ма лко веднъж на
тримесечие въз основа на приет 6-месечен
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предварителен график. По мотивирано предложение на председателя или на не по-малко
от една четвърт от членовете му Съветът
може да реши да проведе закрито заседание
или закрита част от заседание.
(2) Заседанията на Съвета са редовни, ако
на тях присъстват повече от половината плюс
един от членовете.
(3) Решенията на Съвета се приемат с
мнозинство от повече от половината плюс
един от членовете му. Съветът може да взема решения и неприсъствено чрез протокол,
подписан без забележки от не по-малко от
две трети от членовете му.
(4) Дневният ред и материалите за откритите заседания се изпращат на членовете не
по-късно от 5 дни преди датата на заседанието
и се публикуват на интернет страницата на
Министерството на културата и в портала на
консултативните съвети.
(5) Всеки член може да прави мотивирани
предложения за допълване на дневния ред в
срок до два дни преди датата на заседанието.
Предложенията се гласуват преди началото
на съответното заседание. Те задължително
съдържат и проект на решение.
Чл. 7. (1) Председателят на Съвета може
в зависимост от включените в дневния ред
въпроси да кани за участие в откритите заседания на Съвета лица по чл. 3, ал. 5.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 5 могат да участват
в откритите заседания и когато не по-късно от
седем дни преди заседанието са изпратили до
секретариата становище, искане за участие по
точка от дневния ред или мотивирано искане
за включване на точка в дневния ред.
(3) Получените писмени становища, мнения
и предложения от лица, които не са заявили
участие в заседанието, се представят накратко
от председателя, ако са свързани с точките
от дневния ред.
Чл. 8. (1) За заседанията на Съвета се
изгот вя протокол, кой то се подписва от
председателя и от секретаря. В протокола
се вписват разгледаните въпроси, приетите
решения и присъствалите лица.
(2) Проект на протокола от заседанията се
изпраща на членовете на Съвета в двуседмичен
срок. Окончателният вариант на протокола
се подписва от председателя на Съвета.
(3) Секретариатът на Съвета изготвя резюме на протокола за всяко заседание и го
публикува на страницата на Министерството
на културата в интернет и на страницата на
Съвета в портала на консултативните съвети.
Чл. 9. (1) Секретариатът на Съвета публикува периодично на страницата на Министерството на културата в интернет информация
за дейността на Съвета и за дейността на
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правоприлагащите органи в областта на защитата на интелектуалната собственост въз
основа на ежемесечно предоставяни от тях
данни за броя и резултатите от извършените
проверки, както и предварителния график по
чл. 6, ал. 1 и информацията по чл. 6, ал. 4 и
чл. 8, ал. 3.
(2) Секретариатът на Съвета публикува
предварителния график по чл. 6, ал. 1 и в
портала на консултативните съвети.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Министрите и ръководителите на
административните структури по чл. 3, ал. 3,
т. 1 – 7 и 10 – 16 в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението определят
основен и резервен член на Съвета.
(2) Предлага се на лицата по чл. 3, ал. 3,
т. 8 и 9 да вземат участие в Съвета или да
определят свои представители.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22а от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за създаване на ликвидационна комисия за
извършване ликвидацията на закрития Фонд
„Тютюн“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава се ликвидационна комисия
за извършване ликвидацията на закрития
Фонд „Тютюн“ в състав:
Председател:
Георги Христов Стоянов – главен експертен
сътрудник към Комисията по земеделието и
горите към Народното събрание.
Членове:
Георги Илиев Ралчев – началник на отдел „Плодове, зеленчуци и маркетингови
стандарти“ в дирекция „Растениевъдство“ на
Министерството на земеделието и храните;
Маринела Петрова Босева-Горчева – държавен експерт в отдел „Счетоводство“ в
дирекция „Финансово управление, бюджет и
счетоводство“ на Министерството на земеделието и храните.
Чл. 2. Комисията по чл. 1 извършва ликвидацията на закрития Фонд „Тютюн“, наричан по-нататък „фонда“, в срок 3 месеца от
назначаването є, като:
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1. организира съставянето на финансови
отчети и баланса на закрития фонд, изготвя
протоколи-описи, възлага оценка на имущес
твото и извършва всички други необходими
действия, свързани с ликвидацията на закрития фонд;
2. организира предаването и съхраняването
на документите от архива на закрития фонд
съгласно чл. 51 от Закона за Националния
архивен фонд;
3. организира дейностите по съхраняване и
стопанисване на движимото и недвижимото
имущество на фонда;
4. изготвя протоколи-описи на счетоводните
документи и регистри от създаването на фонда
до датата на ликвидирането му;
5. изготвя протоколи-описи на движимите
вещи и недвижимите имоти, предоставени за
управление на фонда;
6. предприема действия за закриване на
ползваните от фонда банкови сметки;
7. оформя счетоводните документи, касаещи
разходите по текущата издръжка на закрития
фонд и работните заплати на служителите,
както и изискващите се счетоводни регистри
и справки;
8. извършва и други необходими действия,
свързани с ликвидацията на фонда.
Чл. 3. Председателят на комисията по чл. 1:
1. представлява и ръководи закрития фонд
по време на ликвидацията;
2. оформя и подписва всички документи,
свързани с дейността на фонда;
3. изпълнява и други дейности, свързани
с ликвидацията.
Чл. 4. Разходите по ликвидацията са за
сметка на утвърдените разходи на закрития
фонд по бюджета за 2012 г. и за сметка на
Министерството на земеделието и храните,
като се утвърждават от министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Цялото недвижимо и движимо
имущество, средствата, вземанията и всички
активи и пасиви, права и задължения на Фонд
„Тютюн“ преминават към Министерството
на земеделието и храните след изготвяне на
заключителен доклад и отчет за извършената
ликвидация и одобрението им от министъра
на земеделието и храните.
(2) Водените в закрития Фонд „Тютюн“
регистри се прехвърлят, както следва:
1. регистърът на тютюнопроизводителите
и на площите за отглеждане на тютюн – към
Държавен фонд „Земеделие“;
2. регистърът на лицата, получили разрешение за промишлена обработка на тютюн – към
Министерството на земеделието и храните.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 265 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г., бр. 39, 49 и 50
от 2011 г. и бр. 14, 15 и 48 от 2012 г.) в чл. 40,
т. 6 запетаята след абревиатурата „ЗСПЗЗ“
и думите „в управителния съвет на Фонд
„Тютюн“ се заличават.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г. и бр. 14 и 48
от 2012 г.) т. 18 от ал. 2 на чл. 2 и т. 18 от
приложението към чл. 2, ал. 3 се заличават.
§ 3. Постановлението се приема на основание § 29 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите
изделия (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10023

РЕШЕНИЕ № 878
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за административно-териториални промени
в община Кресна, област Благоевград – присъединяване на населени места към други
населени места
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Присъединява населеното място с. Езерец (27098) към населеното място с. Ощава
(54537) от община Кресна (BLG28), област
Благоевград (BLG).
2. Присъединява населеното място с. Ново
село (52163) към населеното място гр. Кресна
(14492) от община Кресна (BLG28), област
Благоевград (BLG).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10001
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РЕШЕНИЕ № 883
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение на Решение № 650 на Министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти
и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждане на обект „АМ
„Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21 – реконструкция на електропроводи, газопроводи,
водопроводи, оптични кабели и тт-кабели
и изгра ж дане на пътен вариант на път
ІV-18017 при км 12+000 с. Големо Бучино“ на
територията на областите София и Перник
(ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложението към т. 1 се правят следните изменения:
1. Част „Имоти, засегнати от охранителната
зона на реконструираната част от газопровод
отклонение за Перник – Главна разпределителна станция, пресичане при км 5+055,92,
землище с. Мало Бучино, ЕК АТТЕ 46721“ се
отменя.
2. Част „Имоти, засегнати от охранителната
зона на реконструираната част от газопровод
отклонение за Перник – Главна разпределителна станция, пресичане при км 15+242,5,
землище с. Големо Бучино, ЕК АТТЕ 15504“
се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10002

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Молдова за
сътрудничество при бедствия
(Утвърдено с Решение № 754 от 13 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
24 септември 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Молдова – страни по това Споразумение, наричани по-долу
„Страните“,
като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните
и предизвиканите от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни
решения на свързаните с тях въпроси чрез
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международно сътрудничество и важността
на координирането на съвместните усилия на
двете държави в тази сфера;
като признават усилията на ООН в областта
на превенцията на бедствията и намаляване
на последствията от тях и приетите в тази
сфера основни международни документи;
като подкрепят усилията на НАТО и Евро-атлантическия съвет за партньорство в
областта на оказване на помощ при бедствия;
като отчитат принципите на Споразумението между правителствата на държавите – участнички в Черноморското икономичес
ко сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество
при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни
и технологически бедствия;
като отчитат зак люченията на Съвета
на ЕС относно укрепване на капацитета за
реагиране при бедствия – към интегриран
подход за управление при бедствия, който
да включва превантивна дейност, готовност,
реагиране и възстановяване при природни и
предизвикани от човека бедствия в ЕС или
в трети страни;
като взимат предвид Общностния механизъм за гражданска защита и неговия принос за
развитието на способности за бързо и ефективно реагиране, използвайки спасителни екипи;
като подчертават, че през последните години се забелязва нарастване на честотата и
сериозността на природните и предизвиканите
от човека бедствия;
решени да насърчават и развиват сътрудничеството при бедствия между двете страни
в съответствие с националните си законодателства,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Това Споразумение определя общата рамка
за сътрудничество в областта на превенцията,
готовността и реагирането при бедствия, както
и условията и реда за оказване на доброволна
помощ между Страните, в случай на бедствие
на територията на някоя от тях.
Член 2
Определения
За целите на това Споразумение се въвеждат следните определения:
„Бедствие“: събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни
обстоятелства, които могат или са причинили
сериозни вреди върху живота или здравето на
населението, имуществото или околната среда
в размери, които изискват предприемането
на мерки или участието на специализирани
сили и използването на специални ресурси.
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„Страна, искаща помощ“: Страната, чиито
компетентни органи, посочени в чл. 3, ал. 2,
са отправили писмено искане за помощ до
другата Страна.
„Ст рана, оказваща помощ“: Ст раната,
чиито компетентни органи, посочени в чл. 3,
ал. 2, оказват помощ на Страната, отправила
искането.
„Спасителен екип“: специално обучено
невоенно формирование от специалисти от
Страната, оказваща помощ, с подходящо
оборудване, спасителни кучета и средства за
подпомагане.
„Оборудване“: материали, технически и
транспортни средства, лекарства и медицинска техника и индивидуални комплекти
за членовете на спасителния екип и/или на
експертите.
„Средства за подпомагане“: материални
ресурси, доставени за безплатно и безмитно
разпространение сред засегнатото население
в Страната, искаща помощ.
„Експерт“: специалист в областта на защитата при бедствия с подходящо оборудване и
средства за подпомагане, изпратен да помага
на Страната, искаща помощ.
„Помощ при бедствие“: всяко действие,
предприето по време на бедствие или след него
за спасяване на живот, опазване на имущество
или доставка на средства за подпомагане и
насочено към овладяване на непосредствените
последици от бедствието.
„Компетентен орган“: органът, определен
от всяка от Страните за управление и координация на дейностите по това Споразумение.
„Контактна точка“: точка за контакт или
орган, отговорен за изпълнението на това
Споразумение.
„Транзитна държава“: държавата, през
чиято територия се транспортират спасителните екипи, оборудването и средствата за
подпомагане, за да се предостави помощ на
трета страна.
Член 3
Компетентни органи и точки за контакт
(1) За целите на това Споразумение Страните си сътрудничат пряко в рамките на
компетентността си по националните
си законодателства.
(2) Компетентните органи по това Споразумение са следните:
– за правителството на Република
България: Министерството на вът
решните работи;
– за правителството на Република
Молдова: Министерството на вът
решните работи.
(3) В изпълнение на това Споразумение
компетентните органи на Страните,
посочени в а л. 2 на този член, са
упълномощени да влизат в незабавен
директен контакт.
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(4) Страните по това Споразумение определят една или няколко точки за
контакт с цел уведомяване и обмен
на информация в случай на бедствие.
Ком пет ен т ни т е орга ни осиг у ря ват
непрекъснатото фу нк циониране на
точките за контакт:
– за правителството на Република
България: МВР, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“;
– за правителството на Република
Молдова: МВР, Служба за гражданска защита и извънредни ситуации.
(5) Страните незабавно се у ведом яват
писмено по дипломатически път за
всички промени в компетентните органи и точките за контакт.
Член 4
Форми на сътрудничество
(1) В рамките на това Споразумение и в
съответствие с националните си законодателства Страните си сътрудничат
на основата на равнопоставеност, реципрочност и взаимна изгода чрез:
а) оказване на доброволна помощ и
предоставяне на информация при
поискване в случай на бедствие или
заплаха от настъпването му;
б) обмен на информация, техническа
и правна документация, методологична и друга литература, видео- и
снимков материал, свързани с превенцията, готовността и реагирането при бедствия;
в) снабдяване на спасителните екипи
с оборудване;
г) организи ране и п ровеж дане на
съвместни експертни срещи, конференции, семинари, съвещания и
учения;
д) обмен на опит и добри практики;
е) организиране на обмен и обучение
на експерти, включително обмен на
лектори и инструктори от съответните учебни центрове и институции
по искане на всяка от Страните;
ж) съвместно планиране, разработване
и прилагане на проекти и научни
разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането
при бедствия.
(2) Компетентните органи на Страните по
чл. 3, ал. 2 могат да установят и други
форми на сътрудничество, както и да
сформират работни групи в съответствие с националното законодателство
на Страните.
(3) С т рани т е взаим но си п редоста вя т
помощ при бедствие съгласно възможностите си.
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(4) Разходите по обмена на експерти и други се поемат от изпращащата Страна,
освен ако Страните не са уговорили
друго.
(5) Обменът на оборудване, материали,
друго имущество и услуги, необходими
за реализиране на целите и изпълнение
на програмите, по които е постигната договореност, се осъществява в
съответствие с действащите закони и
нормативни разпоредби на всяка от
Страните.
Член 5
Ред за предоставяне на доброволна помощ
(1) Помощ при бедствие може да се оказва
чрез изпращане на спасителни екипи
и/или експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за
нуждите на засегнатите.
(2) Искането за помощ се отправя в писмена форма на английски език, като в
него Страната, искаща помощ, посочва
задължително:
а) вид, размер, място, време и текущо
състояние на бедствието в Страната,
искаща помощ;
б) информация за действията, които
са предприети и са планирани за
справяне с бедствието;
в) вид и приоритети на исканата помощ
от спасителни екипи и/или експерти, оборудване, както и средства за
подпомагане.
(3) Страната, оказваща помощ, следва
да изпрати обучен и оборудван екип
за справяне с бедствието съобразно
искането по предходната алинея.
(4) Транспортирането на спасителните екипи и/или на експертите, изпратени да
окажат помощ, както и на оборудването
и на средствата за подпомагане, може
да бъде извършено по земя, въздух или
вода. Транспортните разходи се поемат
от Страната, оказваща помощ.
Член 6
Процедури по пресичане на границата и
правила за престой на спасителните екипи
и/или експертите
(1) Страната, искаща помощ, осигурява
бързо приключване на предвидените
в националното є законодателство
формалности, свързани с граничния и
митническия контрол, при пресичането
на границата от спасителните екипи
и/или експерти на Страната, оказваща
помощ.
(2) Ръководителят на спасителния екип
представя на граничния служител и
митническите органи на Страната,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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искаща помощ, следните документи
на английски език, заверени от компетентния орган на Страната, оказваща
помощ:
а) документ по образец, одобрен от
компетентните органи на Страните,
указващ пълномощията на спасителните екипи и/или експертите
и целта на пристигането им на
територията на Страната, искаща
помощ;
б) списък на членовете на спасителните екипи и/или експертите и
списък на оборудването и превозни
средства;
в) списък на средствата за подпомагане.
Шофьорите представят свидетелства
за правоуправление на съответните
моторни превозни средства и регистрационните им талони.
Изискванията за визи по това Споразумение са, както следва:
а) членовете на спасителните екипи
и/или експертите могат да влизат на/излизат от територията на
Страните на основата на валидни
документи за пътуване, спазвайки
визовите процеду ри, установени
между Страните, и в съответствие
с документите по чл. 6, ал. 2;
б) членовете на спасителните екипи и/или експертите се ползват
с предимство при получаването
на визи съгласно Споразумението
меж ду Европейската общност и
Република Молдова за улесняване
на издаването на визи.
Процедурата по пресичане на границата
на Страната, искаща помощ, от спасителните екипи със спасителни кучета и
техния престой на нейна територия се
определя от карантинните є правила.
Членовете на спасителните екипи могат
да носят униформи в Страната, искаща
помощ. Спасителните екипи могат да
използват собствени отличителни знаци
на превозните си средства на територията на Страната, искаща помощ.
Процедурата по пресичане на границата съгласно условията на този член
се прилага и когато една от Страните
е Транзитна държава по отношение на
трета страна, искаща помощ в случай
на бедствие. Компетентните органи по
чл. 3, ал. 2 от това Споразумение се
уведомяват взаимно и своевременно
за необходимостта от транзитно преминаване за предоставяне на помощ
на трета страна и координират процедурата за транзита на оборудването и
средствата за подпомагане.
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Член 7
Преминаване на границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) Страните осигуряват облекчена процедура при преминаване на границата
на оборудването и средствата за подпомагане.
(2) На членовете на спасителния екип и/
или експертите, изпратени да окажат
помощ, не е разрешено да носят оръжия и амуниции на територията на
страната, искаща помощ.
(3) На основата на реципрочност Страните
изразяват съгласие оборудването да се
използва на територията на Страната,
искаща помощ, временно, безплатно,
без формалности и без гаранции. По
о т ношен ие на м и т н и ческ и т е фор малности, свързани с поставяне под
режим на временен внос, реекспорт и
обезпечение, се прилага съответното
митническо законодателство.
(4) Ограниченията или забраните, приложими за преминаване на границата
на стоки, няма да бъдат прилагани за
оборудването и средствата за подпомагане по това Споразумение, като се
спазват ангажиментите, произтичащи
от императивни правни норми, които
имат върховенство над националното
законодателство. Оборудването следва
да бъде върнато обратно от Страната,
искаща помощ, освен ако не е унищожено при използването му. Оборудване,
оставено като средства за подпомагане,
ще бъде подробно описано в протокол
от ръководителя на спасителния екип
по вид, количество и място и заверено
от компетентните органи на Страната,
искаща помощ, посочени в чл. 3, ал. 2
на това Споразумение. Тези органи са
длъжни да уведомят компетентните
митнически служби, като протоколът
се представя пред служителите от митническия контрол след приключване
на мисията. Допускането за свободно
обръщение и крайна употреба на това
оборудване се извършва в съответствие
с приложимото законодателство на
Страната, искаща помощ.
(5) Същите разпоредби се прилагат и за
внасянето на лекарства, съдържащи
наркотични и психотропни вещества,
на територията на Страната, искаща помощ, и за обратното транспортиране на
неизползваните количества в Страната,
оказваща помощ. Този обмен на стоки
не се счита за внос и износ от гледна
точка на международните спогодби
за лекарства, съдържащи наркотични и психотропни вещества. Същите
могат да се внасят само в количества,
необходими за целите на медицин-
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ската помощ, и да се ползват само от
квалифициран медицински персонал в
съответствие със законодателството на
Страната, искаща помощ. В този случай
ръководителят на спасителния екип
представя на граничните служители
декларация, описваща номенклатурата
и количествата на лекарствата, съдържащи наркотични и психотропни вещества. За неизползваните количества
се изготвя протокол от ръководителя
на спасителния екип, заверява се от
компетентните органи на Страната,
искаща помощ, съгласно чл. 3, ал. 2 на
това Споразумение и се представя пред
служителите от митническия контрол
след приключване на мисията.
(6) Страната, искаща помощ, може да
контролира използването и съхранението на гореспоменатите лекарства,
оборудване и средства за подпомагане.
(7) Не се заплащат такси за пресичането
на границата от екипите и/или средствата за подпомагане, предоставени
с цел оказване на помощ.
Член 8
Използване на въздухоплавателни средства
(1) За бързото транспортиране на спасителни екипи съгласно чл. 5, ал. 4,
както и за осигуряване на помощ при
бедствие по това Споразумение, могат
да бъдат използвани въздухоплавателни
средства.
(2) Поле т и т е на въ зд у хоп ла ват ел н и т е
средства се извършват съгласно разпоредбите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO)
и националните законодателства на
Страните.
(3) Въздухоплавателните средства по пред
ходната алинея могат да прелитат над
територията на другата Страна, както
и да кацат и излитат извън международни летища и регистрирани писти за
излитане и кацане, на места, указани от
органите по чл. 3, ал. 2, при спазване
правилата за извършване на полети
за всеки конкретен случай съгласно
нормативната уредба на Република
България и Република Молдова.
(4) Органите за авиационна безопасност
и сигурност на двете Страни по това
Споразумение се уведомяват незабавно
за използване на възду хоплавателни средства по време на спасителни
операции, като се предоставят точни
данни относно вида и регистрационния
номер на въздухоплавателното средство, неговия екипаж и товар, времето
на заминаване и желания маршрут и
място на кацане.
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(5) Член 6 на това Споразумение се прилага за екипаж на въздухоплавателно
средство и членовете на спасителния
екип, превозван от него.
(6) Член 7 на това Споразумение се прилага за въздухоплавателни средства,
оборудването и средствата за подпомагане, транспортирани от тях.
(7) Пресичането на границата и митническият контрол на въздухоплавателните
средства се извършват от служителите
на граничния и митническия контрол
от Страната, искаща помощ, на мястото
на кацането му.
(8) Използването на военни въздухоплавателни средства е предмет на изрично
писмено съгласие от Страната, искаща
помощ.
Член 9
Координация и управление на операции за
помощ при бедствие
(1) Координаци ята и у правлението на
операциите за помощ при бедствие е
отговорност на компетентния орган
на Страната, искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи и/или експертите за развитието на
ситуацията в района на бедствието и
на определените места на дейност и
осигурява при необходимост преводачи
и средства за комуникация с оперативния щаб.
(3) Спасителните екипи и/или експертите,
както и тяхното оборудване трябва
да могат да работят самостоятелно
и независимо в рамките на 24 часа
от момента на тяхното пристигане в
района на бедствието.
Член 10
Разходи по операциите за помощ при бедствие
(1) Страната, оказваща помощ, няма право
на възстановяване на разходи по подпомагането от Страната, искаща помощ.
Това се отнася също и за разходи,
възникнали от употребата, повредата
или загубата на оборудване, освен ако
повредата или загубата на оборудване
не се дължи на изключителната вина
на длъжности лица или граждани на
Страната, искаща помощ.
(2) Алинея 1 от този член няма да важи,
ако разноските по подпомагането са
изцяло или частично възстановени.
Страната, оказваща помощ, има предимство при възстановяването им.
(3) Страната, искаща помощ, поема разноските по спасителни операции, изпълнени по нейна молба от физически или
юридически лица, станали възможни
с посредничеството на Страната, оказваща помощ.
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(4) Страната, искаща помощ, осигурява
безопасност и безплатна медицинска
помощ за спасителните екипи и/или
експертите, изпратени от Страната,
оказваща помощ. Логистичната подкрепа по време на периода на операцията
за служителите на Страната, оказваща
помощ, се координира със Страната,
искаща помощ, поотделно за всеки
случай.
Член 11
Вреди и компенсации
(1) Страната, оказваща помощ, се отказва
да претендира за щети, които могат
да възникнат за нея или за експерти,
изпратени от нея да окажат помощ,
отнасящи се до:
а) повреда на имущество, причинена от
спасителните екипи или от експерти
при изпълнение на задълженията
им;
б) физически наранявания, вреда за
здравето или смърт на член на
спасителен екип и/или експерт,
възник на ли при изпълнение на
неговите/нейните задължения.
(2) Ако член на спасителния екип и/или
експерт от Страната, оказваща помощ,
нанесе щети на трета страна на територията на Страната, искаща помощ,
по време на дейностите по това Споразумение, тези щети се възстановят
от Страната, искаща помощ, съгласно
действащото законодателство за случаите, когато такава вреда е причинена
от нейни граждани в изпълнение на
служебни задължения.
(3) Щетите, нанесени от член на спасителните екипи и/или от експерт умишлено или поради груба небрежност, се
възстановяват от Страната, оказваща
помощ, при условие че фактът за злонамерените щети е доказан в съда от
Страната, искаща помощ.
(4) Страните си взаимодействат съгласно
чл. 3, за да улеснят уреждането на
искове за щети и компенсации. Те
разменят цялата налична информация
за всички случаи на щети по смисъла
на този член.
Член 12
Комуникации при операции за помощ при
бедствие
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
ал. 2 на това Споразумение, осигуряват всички
необходими мерки за установяване на надеждни комуникации за нуждите на спасителните
екипи и/или експертите на мястото на операциите за помощ при бедствие.
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Член 13
Прекратяване на операции за помощ при
бедствие
Спасителните екипи и/или експертите
прекратяват своите действия незабавно при
писмено искане от компетентния орган на
Страната, искаща помощ, посочен в чл. 3, ал. 2.
Член 14
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
от изпълнението на това Споразумение и
които не могат да бъдат решени чрез преговори между компетентните органи, посочени
в чл. 3, ал. 2 на Споразумението, се решават
по дипломатически път.
Член 15
Други международни договори
Това Споразумение не засяга правата и
задължения на Страните, произтичащи от
други международни споразумения, по които
техните държави са страни.
Член 16
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното
от писмените уведомления, с които
Страните се информират взаимно за
изпълнението на необходимите национални процедури за влизане в сила.
(2) Това Споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие
на Страните чрез допълнителни протоколи. Същите съставляват неразделна
част от това Споразумение и влизат в
сила по реда на ал. 1 от този член.
(3) Това Споразу мение се ск лючва за
неопределен срок. Всяка от Страните
може да прекрати действието на това
Споразумение по всяко време с писмено уведомление по дипломатически
път. Прекратяването влиза в сила след
изтичането на шест месеца считано
от датата на получаване от другата
Страна на уведомлението за такова
прекратяване.
Подписано в София на 19 април 2012 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, молдовски и английски език,
като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването е меродавен английският текст.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател и
министър на
вътрешните работи
9825

За правителството на
Република Молдова:
Виктор Катан,
министър на
вътрешните
работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛАН

между Министерството на здравеопазването
на Република България и Министерството
на здравеопазването на Държавата Израел
за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
(Одобрен с Решение № 722 от 30 август 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 11 септември 2012 г.)
Министерството на здравеопазването на
Република България и Министерството на здравеопазването на Държавата Израел, наричани
по-долу „Договарящи страни“, в съответствие с
чл. 4 от Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Държавата Израел за сътрудничество в областта
на здравеопазването и медицинската наука,
подписано на 14 март 1991 г., което отговаря на
28 Адар 5751, се споразумяха за следния План
за сътрудничество за четиригодишен период:
Член 1
Договарящите страни развиват сътрудничеството в областта на здравеопазването на
основата на общи интереси и при съблюдаване
на вътрешните си закони и разпоредби.
Член 2
Договарящите страни развиват сътрудничество в областта на здравеопазването в
следните приоритетни области:
– Финансиране на здравеопазването;
– Обществено здравеопазване и промоция
на здраве, включително контрол на заразните
болести и превенция на ХИВ/СПИН;
– Спешна медицина и роля на парамедиците
в системата на спешната помощ;
– Подобряване на достъпа до качествени
медицински услуги;
– Превенция на хронични заболявания;
– Психично здраве;
– Лекарствена политика;
– Прилагане на мултидисциплинарен подход при предоставяне на здравни грижи.
Сътрудничеството в изброените области не
изключва и други области от взаимен интерес.
Член 3
1. Договарящите страни обменят информация относно здравното си законодателство,
здравния статус на населението, приоритетни здравни проблеми, основните насоки на
здравната политика и въпроси, свързани с организацията на лечебната и профилактичната
дейност, като обръщат специално внимание
на отбелязаните в член 2 области.
2. Договарящите страни ежегодно обменят
информация относно организираните от тях
научно-медицински събития, включително за
мястото и времето, където ще се провеждат.
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Член 4
1. Договарящите страни насърчават директното сътрудничество между научни и други
институти в Израел и национални центрове по
проблемите на общественото здраве в България,
работещи в областите, отбелязани в член 2.
2. Съответни институти и национални центрове по проблемите на общественото здраве
от Договарящите страни могат да сключват
споразумения, отнасящи се до специфични
проекти и до необходимостта от конференции
и посещения с научна цел, както и свързаните
с тях финансови условия.
Член 5
1. Договарящите страни поощряват организирането на съвместни семинари и участието
на техни специалисти в професионални и
научни срещи.
2. Договарящите страни си сътрудничат
по време на форумите на международни организации и международни срещи.
Член 6
1. За осъществяване на сътрудничество по
член 2 Договарящите страни разменят експерти
в рамките на не повече от 30 дни годишно,
включително представители на институти
и национални центрове по проблемите на
общественото здраве от областите, посочени
в член 2, с цел кратки учебни и научни посещения или обмяна на опит.
2. Договарящите страни приемат експерти и
специалисти с цел повишаване на квалификацията, което е предмет на отделно договаряне
между медицинските институти от Израел
и националните центрове по проблемите на
общественото здраве и лечебните заведения
от България.
Член 7
1. Договарящите страни предоставят информация по параграф 1 на член 3 при поискване
и безвъзмездно.
2. Всяка от Договарящите страни няма да
предоставя информация във връзка с изпълнението на този План за сътрудничество на
трета страна без предварително съгласие на
другата Договаряща страна.
3. Продължителността на престоя и финансовите условия за посещения съгласно
параграф 2 на член 6 се определят за всеки
отделен случай.
4. На специалистите, разменяни в рамките на този План, се осигурява необходимата
медицинска помощ в рамките на медицинска
застраховка, направена предварително в изпращащата страна.
Член 8
Договарящите страни приемат, че всички
инициативи, залегнали в този План за сътрудничество, ще бъдат изпълнявани в рамките
на финансовите средства, осигурени в техните
бюджети за съответните години.
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Член 9
Всички разногласия, които могат да възникнат при изпълнението на този План за сътрудничество, се уреждат по дипломатически път.
Член 10
По всички други въпроси, свързани със
сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинската наука, които не са
споменати в Плана за сътрудничество, Договарящите страни действат в съответствие със
Споразумението, подписано на 14.03.1991 г.,
което отговаря на 28 Адар 5751.
Този План за сътрудничество се сключва
за срок от 4 години и влиза в сила от датата
на подписването му.
Този План за сътрудничество може да бъде
продължаван за допълнителни периоди от
4 години при взаимно съгласие на Договарящите страни. Всяко продължаване се извършва
с писмено уведомление по дипломатически
път най-малко три месеца преди изтичане на
срока на действие на Плана.
Подписан в Ерусалим на 11 септември
2012 г., което отговаря на 24 елул 5772, в два
оригинални екземпляра на английски език.
За Министерството на
здравеопазването на
Република България:
Десислава Атанасова,
министър на
здравеопазването
9915

За Министерството на
здравеопазването на
Държавата Израел:
Яков Лицман,
заместник-министър
на здравеопазването

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Нар едба № 7 от  
2006 г. за условията и реда за ползването,
поддържането и съхранението на системата за
наблюдение и контрол на риболовните кораби
и бордовото оборудване (ДВ, бр. 15 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „с обща дължина 15 m или повече“ се заменят с „дължина
минимум 12 m“.
§ 2. В чл. 6 след думите „без функциониращо“ се добавя „или с изключено“.
§ 3. В чл. 9, ал. 1 думите „с обща дължина 15 m или повече“ се заменят с „дължина
минимум 12 m“.
За министър на земеделието и храните:
Цветан Димитров
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
9886
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

SOLAS – Международна конвенция за без
опасност на човешкия живот на море.
Sox – серни окиси.
Прав. – Правило.
Рез. – Резолюция.

Наредба за изменение на Наредба № 54 от
2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.;
изм., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.;
изм., бр. 32 от 2010 г. и бр. 94 от 2011 г.)

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ
Бележки, приложими към приложение № 1
а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване известен
брой разпоредби, чието спазване трябва да бъде
контролирано по време на проучването на типа
(типово одобрение), посочено в модулите за
оценка на съответствието в приложение Б, могат
да бъдат открити в приложимите изисквания
на международните конвенции и съответните
решения и циркулярни писма нa ИМО.
б) Колона 1: може да се прилага член 2 от
Директива 2009/26/ЕО на Комисията.
в) Колона 1: може да се прилага член 2 от
Директива 2010/68/ЕС на Комисията.
г) Колона 5: когато са цитирани резолюции
на ИМО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части
на приложенията към резолюциите, като се
изключват разпоредбите на самите резолюции.
д) Колона 5: Международните конвенции и
стандарти за изпитване се прилагат в тяхната
актуализирана версия. За целите на правилно
определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитани ята, сертификатите за
съответствие и декларациите за съответствие
уточняват конкретния стандарт за изпитване,
който се прилага, и неговата версия.
е) Колона 5: Когато два комплекта определящи
стандарти са разделени от „или“, всеки комплект
отговаря на всички изисквания за изпитване,
необходими, за да бъдат спазени стандартите за
качество на ИМО; по този начин изпитването
по един от тези комплекти е достатъчно, за да
се демонстрира спазването на изискванията на
съответните международни актове. В противен
случай, когато са използвани други разделителни
частици или знаци (запетая), се прилагат всички
изброени стандарти.
ж) колона 6: под „модул З“ следва да се разбира „модул З плюс сертификат за проучване
на проекта“.
з) Изискванията, предвидени в настоящото
приложение, не трябва да бъдат в противоречие
с изискванията към превоза от международните
спогодби.
1. Спасителни съоръжения
Бележки, приложими към раздел 1: Спасителни съоръжения.
Колона 4: Важи Циркулярно писмо 980 на
ИМО, освен в случаите, в които то е заменено
от специфичните разпоредби на актове, посочени
в колона 4.

§ 1. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2 и 3
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ,
ОТНОСИМИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
A.1 – изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО. A.2 – изменение 2, касаещо стан дартни док у менти,
различни от документи на ИМО. AC – поправка,
касаеща стандартни документи, различни от
документи на ИМО.
CAT – категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC
62388 (2007).
Цирк. – Циркулярно писмо.
COLREG – Международни правила за предот
вратяване на сблъсквания на море.
COMSAR – Подкомитет на Международната
морска организация (ИMO) по радиокомуникации и издирване и спасяване.
EN – европейски стандарт.
ETSI – Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.
FSS – Международен кодекс за системи за
противопожарна безопасност.
FTP – Международен кодекс за прилагане на
процедури за пожарни изпитания.
HSC – Международен кодекс за безопасност
на бързоходни плавателни съдове (High Speed
Craft Code).
IBC – Меж дународен кодекс за превоз на
химикали в насипно състояние.
ICAO – Международна организация на гражданската авиация.
I EC – Меж д у народ на елек т ро т ех н и ческ а
комисия.
ИМО – Международна морска организация.
ISO – Международна организация за стандартизация.
ITU – Международен съюз за далекосъобщения.
LSA – Спасителни средства.
M A R POL – Меж д у народ на кон вен ц и я за
предотвратяване на замърсяването от кораби.
MEPC – Комитет за защита на морската
околна среда.
MSC – Комитет за морска безопасност.
Nox – азотни окиси.
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Правило на
Приложими правила на
SOLAS 74, коМодули за
SOLAS 74 и съответните ре- Стандарти
гато се изисква
оценка на съзолюции и циркулярни пис- за изпитване
„типово одобре
ответствието
ма на ИМО според случая
ние“
3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (1994
HSC Кодекс) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (2000
HSC Кодекс) 8.

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни
средства:
а) з а с п а с и т е л н и
– Прав. III/4,
съдове и деж у рни
– Прав. X/3.
лодки,
б) за спасителни
кръгове,
в) за спасителни жилетки

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/26,
– Reg III/32,
– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
MSC.81(70)
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) II, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B+D
B+E
B+F

Самозадействащи се
– Прав. III/4,
димни сигна ли за
– Прав. X/3.
спасителни кръгове

– Прав. III/7,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.922,
– ИМО MSC.1/Цирк.1304.

B + D
B + E
B + F

Спасителни хидрокос т юм и и п редпазни костюми,
н е к л а с и ф и ц и р а н и – Прав. III/4,
к а т о с п а с и т е л н и – Прав. X/3.
жилетки:
– Изолирани или неизолирани

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.1046.

B + D
B + E
B + F

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класи– Прав. III/4,
фицирани като спа– Прав. X/3.
сителни жилетки:
– Изолирани или неизолирани.

– Прав. III/7,
– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.1046.

B + D
B + E
B + F

A.1/1.3

A.1/1.4

A.1/1.5

A.1/1.6

Спасителни жилетки

B+D
B+E
B+F
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Средства за термич- – Прав. III/4,
на защита
– Прав. X/3

– Прав. III/22,
– Прав. III/32,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, II,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.1046.

B + D
B + E
B + F

С и г на л н и ра ке т и,
– Прав. III/4,
тип„парашу т“ (пи– Прав. X/3.
ротехника)

– Прав. III/6,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, III,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

Ръчни сигнални ра- – Прав. III/4,
кети (пиротехника) – Прав. X/3.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) I, III,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

Д и м н и си г н а л и с
полож и т ел на п ла- – Прав. III/4,
A.1/1.10
вателност (пироте- – Прав. X/3.
хника)

– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) I, III.

B + D
B + E
B + F

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/18,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, VII,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

На д у ваем и спаси- – Прав. III/4,
телни плотове
– Прав. X/3.

– Прав. III/13,
– Прав. III/21,
– Прав. III/26,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (1994 – И МО Рез.
HSC Кодекс) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (2000
HSC Кодекс) 8,
– ИМО MSC/Цирк.811.

B + D
B + E
B + F

Твърди спасителни – Прав. III/4,
плотове
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/26,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.811.

B + D
B + E
B + F

A.1/1.7

A.1/1.8

A.1/1.9

A.1/1.11 Линомети

A.1/1.12

A.1/1.13

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.1006.

С Т Р. 5 0

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

4

5

6

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ММО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ММО Рез. MSC 48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV,
– ММО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ММО MSC/Цирк.809,
– ММО MSC/Цирк.811.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.809
включително
Add.1.

B + D
B + E
B + F

Покрити, обратими – Прав. III/4,
спасителни плотове – Прав. X/3.

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.809,
– ИМО MSC/Цирк.811.

B + D
B + E
B + F

Устройства за свободно изплаване на
– Прав. III/4,
A.1/1.16 спасителни плотове
– Прав. X/3.
(хидростатични разединители)

– Прав. III/13,
– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, IV,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8,
– ИМО MSC/Цирк.811

B + D
B + E
B + F

– Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ММО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ММО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV,
– ММО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.1006.

B + D
B + F
G

д е ж у р н и – Прав. III/4,
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.1006.

B + D
B + F
G

Надуваеми дежурни – Прав. III/4,
A.1/1.19
лодки
– Прав. X/3.

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ISO 1 5372
(2000).

B + D
B + F
G

Бързоходни дежурни
– Прав. III/4.
лодки

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I,V,
– ИМО MSC/Цирк.1016,
– ИМО MSC/Цирк.1094.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.1006,
– ISO 1 5372
(2000).

B + D
B + F
G

Автоматични само– Прав. III/4,
A.1/1.14 изправящи се спаси– Прав. X/3.
телни плотове

A.1/1.15

A.1/1.17 Спасителни лодки

A.1/1.18

A.1/1.20

Твърди
лодки
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Устройства за спускане на вода с по- – Прав. III/4,
A.1/1.21
мощта на талии и – Прав. X/3.
лебедки (лодбалки)

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 5 1
5

– Прав. III/23,
– Прав. III/33,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

6

B + D
B + E
B + F
G

Устройства за спускане на вода на спаA.1/1.22
Преместен в A.2/1.3
сителни съдове чрез
свободно изплаване

Устройства за спускане на вода на сво- – Прав. III/4,
A.1/1.23
бодно падащи спаси- – Прав. X/3.
телни лодки

– Прав. III/16,
– Прав. III/23,
– Прав. III/33,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F
G

Устройства за спускане на вода на спа- – Прав. III/4,
сителни плотове
– Прав. X/3.
(лодбалки)

– Прав. III/12,
– Прав. III/16,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F
G

Устройства за спускане на вода на бърA.1/1.25 з о х о д н и д е ж у р н и – Прав. III/4.
лодки
(лодбалки)

– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, VI.

B + D
B + E
B + F
G

Освобождаващ механизъм за:
а) спасителни лодки
и дежурни лодки, и
– Прав. III/4,
A.1/1.26 б) спасителни пло– Прав. X/3.
тове,
с п ус к а н и н а в од а
посредством талия
или талии

– Прав. III/16,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA MSC.81(70).
Кодекс) I, IV, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

Морски системи за – Прав. III/4,
евакуация
– Прав. X/3.

– Прав. III/15,
– Прав. III/26,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– И МО Рез.
Кодекс 1994 г.) 8,
MSC.81(70).
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + F
G

С п ас и т е л н и с р ед- – Прав. III/4
A.1/1.28
ства

– Прав. III/26,
– И МО Рез.
– Прав. III/34,
MSC.81(70),
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA – I S O 5 4 8 9
Кодекс) I, VI.
(2008).

B + D
B + F

A.1/1.24

A.1/1.27

С Т Р. 5 2
1

ДЪРЖАВЕН
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A.1/1.29
Вж . з абележка
б) от наПарадни трапове
стоящот о п риложение
№.1

3

– Прав. III/4,
– Прав. III/11,
– Прав. X/3.

ВЕСТНИК
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– Прав. III/11,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC.1/Цирк.1285.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ISO 5489
(2008).

B + D
B + F

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
A.658(16).
Кодекс) I,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

A.1/1.30

Светлоотражателни – Прав. III/4,
материали
– Прав. X/3.

A.1/1.31

Дуплексни радиотелефонни станции за
Преместен в A.1/5.17 и A.1/5.18
метровия обхват, за
спасителни съдове

Ра диолокац ионен
транспондер за търA.1/1.32 с ене и спася ва не, Преместен в A.1/4.18
работещ на 9 GHz
(SART)
– ISO 8729-1
(2010),
– EN 6 0945
(2002), включително поправка
1
(2008), или
– ISO 8729-1.

B + D
B + E
B + F

Двигател за спа– Прав. III/4,
A.1/1.36 с и т е л н и /д е ж у р н и
– Прав. X/3.
лодки

– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) IV, V.

B + D
B + E
B + F

Двигател за дежурни
– Прав. III/4,
A.1/1.37 лод к и – извънбор – Прав. X/3.
ден двигател

– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) V.

B + D
B + E
B + F

Прожектори, използ– Прав. III/4,
A.1/1.38 вани в спасителни и
– Прав. X/3.
дежурни лодки

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
MSC.81(70).
Кодекс) I, IV, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F

A.1/1.39

Открити обратими – Прав. III/4,
спасителни плотове – Прав. X/3.

– ММО Рез.
M SC . 3 6 (6 3)(HSC Кодекс
1994 г.) приложение 10,
– ММО Рез.
M S C .9 7(7 3)(HSC Кодекс
2000 г.) приложение 11.

B + D
B + F

A.1/1.40

Механичен пилотПреместен в A.1/4.48
ски лифт

Ра диолокац ионен
от ра жател за спа– Прав. III/4,
A.1/1.33 сителни и дежурни
– Прав. X/3.
лодки
(пасивен)

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8, – ИМО Рез.
MSC.164(78).

A.1/1.34

Компас за спасителПреместен в A.1/4.23
ни и дежурни лодки

A.1/1.35

Преносимо оборудва не за гасене на
Преместен в A.1/3.38
пожари за спасителни и дежурни лодки

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) Приложение 10,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8, Приложение
11.
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4

Лебедки за спасител– Прав. III/4,
A.1/1.41 ни съдове и дежурни
– Прав. X/3.
лодки

A.1/1.42 Пилотска стълба

ВЕСТНИК
5

6

– Прав. III/16,
– Прав. III/17,
– Прав. III/23,
– Прав. III/24,
– Прав. III/34,
– И МО Рез.
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
MSC.81(70).
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

B + D
B + E
B + F
G

Преместен в A.1/4.49

A.1/1.43
Вж . з абележка
в) от на- Твърди/на д у ваем и – Прав. III/4,
стоящо- дежурни лодки
– Прав. X/3.
т о п риложение
№ 1

– Прав. III/21,
– Прав. III/31,
– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, V,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

– И МО Рез.
MSC.81(70),
– ИМО MSC/
Цирк.1006,
ISO 15372
(2000).

B + D
B + F
G

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

№

Наименование на
елемента от оборудването

Правило на
MARPOL
73/78, когато
се изискв а
„типово одоб
рение“

Правила на MARPOL
73/78 и съответните резолюции и циркулярни
писма на ИМО, според
случая

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка на
съответ
ствието

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за
достигане на нефте– При ложен ие Приложение I, Прав. 14,
но съдържание в отI, Прав. 14.
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.
падъчните течности,
не по-голямо от 15
p.p.m)

– ИМО Рез.
MEPC.107(49),
– ИМО
MEPC.1/
Цирк.643.

B + D
B + E
B + F

A.1/2.2

Детектори за смес- – При ложен ие
– ИМО Рез.
– Приложение I, Прав. 32.
ване на вода и нефт I, Прав. 32.
MEPC.5(XIII).

B + D
B + E
B + F

A.1/2.3

– ИМО Рез.
Уреди за измерване
MEPC.107(49),
– При ложен ие Приложение I, Прав. 14,
на съдържанието на
– ИМО
I, Прав. 14.
– ИМО MEPC.1/Цирк.643.
нефт
MEPC.1/
Цирк.643.

B + D
B + E
B + F

A.1/2.4

Обрабо т ва щ и устройства, предназначени за монтиране
към съществуващи
уредби за разделяне
на нефтоводни смеси Умишлено е оставено празно
(за достигане на нефтеното съдържание в
отпадъчните течности, не по-голямо от
15 милионни части)

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на раз- – При ложен ие
– ИМО Рез.
– Приложение I, Прав. 31.
товарването на нефт I, Прав. 31.
MEPC.108(49).
на нефтен танкер

B + D
B + E
B + F

A.1/2.6

Уредби за обработка – При ложен ие
– ИМО Рез.
– Приложение IV, Прав. 9.
на отпадъчни води IV, Прав. 9.
MEPC.159(55).

B + D
B + E
B + F

С Т Р. 5 4
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1

2
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4

5

6

A.1/2.7

Корабни инсинера- – При ложен ие
– ИМО Рез.
– Приложение VI, Прав. 16.
тори
VI, Прав. 16.
MEPC.76(40).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/2.8
Вж. забележка
б) от настоящото приложение № 1

– При ложен ие
VI, Прав. 13,
Бордови следящи и
– Те х н и ч е с к и
записващи устройправилник No
ства за нивото на
x 2008 г.,
NOx
– И МО Ре з.
MEPC.177(58).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/2.9
Вж. забележка
б) от настоящото приложение № 1

Други технологични
методи за ограни- – При ложен ие
– ИМО Рез.
– Приложение VI, Прав. 4.
чаване на емисиите VI, Прав. 4.
MEPC.184(59)
на SOх

B + D
B + E
B + F
G

A.1/2.10
Бордови системи за – При ложен ие – Приложение VI, Прав. 4. – ИМО Рез.
П р е д и ш е н пречистване на от- VI, Прав. 4.
MEPC.184(59)
А.2/2.2
работили газове

B + D
B + E
B + F
G

– Приложение VI, Прав. 13,
– Технически правилник
No x 2008 г.,
– ИМО Рез. MEPC.177(58),
– ИМО MEPC.1/Цирк.638.

– Технически
правилник No x
2008 г.,
– ИМО Рез.
MEPC.177(58)

3. Оборудване за противопожарна защита

№

1

НаименоПравило на
Приложими правила на
вание на
SOLAS 74, когато
SOLAS 74 и съответните реелемента от
се изисква „типово золюции и циркулярни писма
оборудваодобрение“
на ИМО според случая
нето
2

3

4

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка на
съответствието

5

6

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
– Прав. II-2/4,
Кодекс), Прило– Прав. II-2/6,
жение 1 Част 2 и
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC Част 6 или ПрилоКодекс 1994 г.) 7,
жение 2,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – ИМО MSC/
Кодекс 2000 г.) 7.
Цирк.1102,
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.1

П ъ р в и ч н и – Прав. II-2/4,
палубни по- – Прав. II-2/6,
крития
– Прав. X/3.

A.1/3.2

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/18,
– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. A.951(23),
Пр ено си м и – Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
пожарогаси- – И М О
Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
тели
MSC.98(73) – (FSS
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс) 4.
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 4,
– ИМО MSC/Цирк.1239,
– ИМО MSC/Цирк.1275.

– EN 3-7 (2004),
включително А.1
(2007),
– EN 3-8 (2006),
включително АC
(2007),
– EN 3-9 (2006),
включително АC
(2007),
– EN 3-10 (2009).

B + D
B + E
B + F

B + D
B + E
B + F
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5

За щ и т н и д рех и за
гасене на пожари:
– E N 4 6 9 (2 0 0 5 ) ,
вк лючително A1
(2006) и АC (2006)
– Прав. II-2/10,
За щ и т н и д рех и за
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC гасене на пожари
– Прав. X/3,
Кодекс 1994 г.) 7,
– отразяващи дрехи
– ИМО
Р е з . – ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC за специа лизирано
MSC.98(73) – (FSS Кодекс 2000 г.) 7,
пожарогасене.
Кодекс) 3.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS – E N 14 8 6 (2 0 0 7 ).
Кодекс) 3.
За щ и т н и д рех и за
гасене на пожари
– защитни дрехи с
отразяваща външна
пов ърх но с т. – ISO
15538 (2001 (2001).

6

A.1/3.3

Снаряжение
на пожарникаря: защитно облек ло
(облекло за
непосредствена близост)

A.1/3.4

– Прав. II-2/10,
Снаряжение
– Прав. X/3,
на пожарни– ИМО
Рез.
каря: бо т уMSC.98(73) – (FSS
ши
Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – EN 15090 (2006).
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.5

– Прав. II-2/10,
Снаряжение
– Прав. X/3,
на пожарни– ИМО
Рез.
каря: ръкаMSC.98(73) – (FSS
вици
Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– EN 659 (2003), вклю– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC чително A1 (2008) и
Кодекс 2000 г.) 7,
АC (2009)
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.6

– Прав. II-2/10,
Снаряжение – Прав. X/3,
на пожарни- – И М О
Рез.
каря: шлем MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – EN 443 (2008).
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.7

А втономен
дихателен
а п а р ат с ъ с
сгъстен въздух
З аб е леж к а .
При инциденти, свързани с опасни товари, се
изисква използване на
тип маска с
полож и т елно налягане.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– EN 136 (1998) вклю– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC чително AC (2003),
Кодекс 2000 г.) 7,
– EN 137 (2006).
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.8

– Прав. X/3.
– ИМО
Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7.
– EN 14593-1 (2005),
Ди хателни
З а б е л е ж к а . То в а
– EN 14593-2 (2005)
апарати със
– ИМО – Рез. MSC.36(63) – (HSC
оборудване е само
в к л ю ч и т е л н о AC
сгъстен възКодекс 1994 г.) 7.
за бързоходни пла(2005),
дух
вателни съдове, по– EN 14594 (2005).
с т р о ен и с ъгласно
разпоредби те на
HSC Кодекс 1994 г.

B + D
B + E
B + F

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО
Рез.
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F
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A.1/3.9

К о м п о ненти на
сп ри н к лер ни системи
за жилищни
помещения,
служебни
помещен и я
и постове за
управление,
еквивалентни на тези,
посочени
в правило
I I- 2/12 на
S OL A S 74
(о г р а н и ч е ни до дюзи
и действието
им) (в тази
пози ц и я са
включени
дюзи за стационарни
сп ри н к лер ни системи
за бързоходни плавателни съдове
(HSC)

– Прав. II-2/7, – Прав. II-2/9,
– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/7,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– Прав. II-2/10,
Кодекс 1994 г
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.44(65), – ИМО
– ИМО Рез. A.800(19).
– ИМО
Р е з . Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс
MSC.98(73) – (FSS 2000 г.) 7,
Кодекс) 8.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 8.
– ИМО MSC/Цирк.912.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.10
Вж. заб е л е жка б) от
настоящото
приложение
№.1

Дюзи
за
стационарни водоразпръскващи
сис т ем и з а
гасене на
пожари под
налягане,
предназначен и за
машинни
помещен и я
и помпени
отделения

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– Прав. X/3,
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО MSC/
– ИМО
Р е з . – ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Цирк.1165, приложеMSC.98(73) – (FSS Кодекс 2000 г.) 7,
ние A.
Кодекс) 7.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 7,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3 и приложение 2,
– ИМО MSC/
Цирк.1120

B + D
B + E
B + F

– EN 12874 (2001),
– ISO 15364 (2007),
– ИМО MSC/
Цирк.677.

За оборудване,
различно от
вентили:
B + D
B + E
B + F
За вентили:
B + F

Огнеупорни
прегради от
класове „А“
и „Б“
A.1/3.11
а) прегради
от клас „А“,
б) прегради
от клас „Б“.

Клас „А“:
– Прав. II-2/3.2.
Клас „Б“:
– Прав. II-2/3.4.

Ус т р ойс т в а
за п редо т
вратяване на
п реминава– Прав. II-2/4,
A.1/3.12 не на пламък
– Прав. II-2/16.
в товарните
т а н кове на
нефтени танкери

– Прав.II-2/9, and,
Клас „А“:
– Прав. II-2/3.2.
Клас „Б“:
– Прав. II-2/3.4.

– Прав. II-2/4,
– Прав. II-2/16.
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A.1/3.13

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

Н е г о р и м и – Прав. II-2/3,
материали
– Прав. X/3.

4

С Т Р. 5 7
5

– Прав. II-2/3,
– ИМО Рез.
– Прав. II-2/5,
MSC.61(67) – (FTP
– Прав. II-2/9,
Кодекс) приложе– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
ние 1, част 1,
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО MSC/
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Цирк.1120.
Кодекс 2000 г.) 7.

6
B + D
B + E
B + F

Материа ли,
различни от
стомана, за
тръби, преA.1/3.14
Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27
минаващи
през преград и о т к лас
„А“ или „Б“
Материа ли,
различни от
стомана, за
тръби, пренасящи нефт
– Прав. II-2/4,
A.1/3.15 или гориво:
– Прав. X/3.
а) т р ъ би и
фитинги,
б) вентили,
в) меки връз
ки.

– Прав. II-2/4,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ММО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7, 10,
A.753(18),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – ISO 15540 (2001),
Кодекс 2000 г.) 7, 10,
– ISO 15541 (2001).
– ИМО MSC/Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

Противопо– Прав. II-2/9.
жарни врати

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3,
– ИМО MSC/
Цирк.1120,
– ИМО MSC.1/
Цирк.1273,
– ИМО MSC.1/
Цирк.1319.

B + D
B + E
B + F

– ИМО Рез.
– Прав. II-2/9,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7.
ние 1, част 4.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.16

Компоненти
на системи
за управление на прот ивопожар ни врати.
З аб е леж к а .
Когато в колона 2 е използван терминът „компонен т и на
с и с т е м и “,
т о в а м о ж е – Прав. II-2/9,
A.1/3.17
да означава, – Прав. X/3.
че единичен
ком понен т,
г ру п а компоненти или
цяла система трябва да
бъде изпитана, за да се
гарантира,
че са спазени меж д ународните
изисквания.

– Прав. II-2/9.

С Т Р. 5 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

Материа ли
з а п о в ъ р хности и подови настилки, характеризиращи
с е с н ис к а
с ко р о с т н а
разпространение на
пламъка:
а) д е к о р а тивни облицовки,
б) сис т ем и
за боядисA.1/3.18 ване,
в) подови настилки,
г) изолационни покрития за тръби,
д) слепващи
м ат е ри а л и ,
използван и п ри из граждане на
прегради от
класове „А“,
„Б“ и „В“,
е) г о р и м и
тръбопроводи.

ВЕСТНИК

3

4
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– И МО
Ре з.
MSC .61(67) – (F T P
К од е к с) п р и л ож е ние 1, част 2 и част
– Прав. II-2/3,
5, или приложение 2,
– Прав. II-2/5,
– ИМО
MSC/
– Прав. II-2/6,
Цирк.1120,
– Прав. II-2/9,
– ISO 1716 (2 0 0 2).
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Забележ ка: Когато
Кодекс 1994 г.) 7,
повърхностният ма– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
териал трябва да приКодекс 2000 г.) 7,
тежава определена
– ИМО MSC/Цирк.1120.
максимална топло
творна способност,
тя се измерва в съответствие с ISO 1716.

B + D
B + E
B + F

– ИМО Рез.
– Прав. II-2/3,
MSC.61(67) – (FTP
– Прав. II-2/9,
Кодекс) приложе– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC ние 1, част 7,
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО MSC/
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Цирк.1102,
Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

– ИМО Рез.
– Прав. II-2/3,
MSC.61(67) – (FTP
– Прав. II-2/5,
Пра в. I I-2/3,
Кодекс) приложе– Прав. II-2/9,
Пра в. I I-2/5,
ние 1, част 8,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Пр а в. I I-2/9,
– ИМО MSC/
Кодекс 1994 г.) 7,
Прав. X/3.
Цирк.1102,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– ИМО MSC/
Кодекс 2000 г.) 7.
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

Постелъчни – Прав. II-2/3,
A.1/3.21 п рина д леж- – Прав. II-2/9,
ности
– Прав. X/3.

– ИМО Рез.
– Прав. II-2/3,
MSC.61(67) – (FTP
– Прав. II-2/9,
Кодекс) приложе– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC ние 1, част 9,
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО MSC/
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Цирк.1102,
Кодекс 2000 г.) 7.
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

А втоматични протиA.1/3.22 в о п о ж а р н и – Прав. II-2/9.
предпазители

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3,
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

–
–
–
–
–

Пра в. I I-2/3,
Пра в. I I-2/5,
П р а в. I I -2 /6 ,
Пр а в. I I-2/9,
Прав. X/3.

Драперии,
завеси и дру– Прав. II-2/3,
ги висящи
A.1/3.19
– Прав. II-2/9,
текстилни
– Прав. X/3.
материали
и покрития

–
–
A.1/3.20 Мека мебел
–
–

– Прав. II-2/9.
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Прорези на
негорими
тръбопроA.1/3.23
Преместен в A.1/3.26
води през
прегради от
клас „А“
Проходи на
елек т рическ и к абел и
A.1/3.24
Преместен в A.1/3.26
през преград и о т к лас
„А“

– Прав. II-2/9,
– ИМО MSC/Цирк.1120

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3,
– ИМО MSC/
Цирк.1120,
– ИМО MSC.1/
Цирк.1203.

B + D
B + E
B + F

– Прав. II-2/9,
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3,
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

Прорези в
прегради от
клас „Б“:
а) проходи за
елек т ричеA.1/3.27 ски кабели, – Прав. II-2/9.
б) прорези за
т ръби, вентилационни
канали, шахти и др.

– Прав. II-2/9.

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 3,
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F

Спринк лерни системи
(ограничени
до спринклерни глави) (в тази
пози ц и я са
– Прав. II-2/7,
включени
A.1/3.28
– Прав. II-2/10,
дюзи за ста– Прав. X/3.
ционарни
сп ри н к лер ни системи
за бързоходни плавателни съдове
(HSC)

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.44(65),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 8,
– ИМО MSC/Цирк.912.

– ISO 6182-1 (2004)
или
– EN 12259-1 (1999),
включително А1
(2001), A2 (2004) и
А3 (2006).

B + D
B + E
B + F

Огнеупорни
прозорци
и бордови
A.1/3.25
– Прав. II-2/9.
илюминатори от класове „А“ и „Б“
Прорези
през преград и о т к лас
„А“:
а) проходи за
елек т риче– Прав. II-2/9.
A.1/3.26
ски кабели,
б) прорези за
т ръби, вентилационни
канали, шахти и др.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – EN 14540 (2004),
П о ж а р н и – П р а в. I I-2/10 ,
A.1/3.29
Кодекс 1994 г.) 7,
включително А.1
маркучи
– Прав. X/3.
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC (2007).
Кодекс 2000 г.) 7.

B + D
B + E
B + F
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– EN 60945 (2002),
включително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– IEC 60092-504
(2001),
– IEC 60533 (1999),
и според случая за:
а) Категория 1 (безопасна област):
– EN 50104 (2002),
включително А.1
(2004) Кислород,
– EN 60079-29-1
(2007),
Пр ено с и мо
б) Категория 2 (ато б ору д ва не
– Прав. II-2/4,
мосфери с взриво
за кислоро- – П р а в . I I - 2 / 4 , – Прав. VI/3,
A.1/3.30
опасни газове):
ден а на л из – Прав. VI/3.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
– EN 50104 (2002),
и откриване
Кодекс) 15.
включително А.1
на газ
(2004) Кислород,
– EN 60079-29-1
(2007),
– IEC 60079-0
(2007),
– IEC 60079-1
(2007), включително поправка 1 на
IEC 60079-1 (2008),
– IEC 60079-10-1
(2008),
– IEC 60079-11
(2006),
– IEC 60079-15
(2010).

6

B + D
B + E
B + F

Дюзи за стационарни
сп ри н к лер ни системи
A.1/3.31
Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/3.9 и A.1/3.28
за бързоходни плавателни съдове
(HSC)
Материа ли
за ограничаване на пожара (освен
A.1/3.32
– Прав. X/3.
ме б е л и) з а
б ързоход н и
п ла ват ел н и
съдове

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7.
ние 1, част 10.

B + D
B + E
B + F

Материа ли
за ог раничаване на
пожара за
A.1/3.33
– Прав. X/3.
мебели за
б ързоход н и
п ла ват ел н и
съдове

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7,
ние 1: част 1, част 8
– ИМО MSC/Цирк.1102.
и част 10.

B + D
B + E
B + F

Огнеупорни
прегради за
A.1/3.34 б ързоход н и – Прав. X/3.
п ла ват ел н и
съдове

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7.
ние 1, част 11.

B + D
B + E
B + F
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Противопожарни
врати на
A.1/3.35
– Прав. X/3.
б ързоход н и
п ла ват ел н и
съдове

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7.
ние 1, част 11.

B + D
B + E
B + F

А втоматични противопожарни
п р е д п а A.1/3.36
– Прав. X/3.
зители на
б ързоход н и
п ла ват ел н и
съдове

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7,
ние 1, част 11.
– ИМО MSC/Цирк.1102

B + D
B + E
B + F

Прорези
през огнеупорн и п регради на
б ързоход н и
п ла ват ел н и
съдове:
A.1/3.37 а) проходи за – Прав. X/3.
елек т рически кабели,
б) прорези за
т ръби, вентилационни
канали, шахти и др.

– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 7,
MSC.61(67) – (FTP
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC Кодекс) приложеКодекс 2000 г.) 7.
ние 1, част 11.

B + D
B + E
B + F

Пр ено с и мо
о б ору д ва не
за гасене на
A.1/3.38 п о ж а р и з а
спаси т е л н и
и деж у рни
лодки

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. A.951(23),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– Прав. III/4,
Кодекс 1994 г.) 8,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
– ИМО
Р е з . Кодекс) I, IV, V,
MSC.98(73) – (FSS – ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс) 4.
Кодекс 2000 г.) 8.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 4,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

Дюзи за еквива лен т н и
системи с
вод на м ъг ла за гасене
на пож ари, – П р а в . I I - 2 / 1 0 ,
A.1/3.39
п р е д н а з - – Прав. X/3.
начен и за
машинни
помещен и я
и помпени
отделения
Системи за
осветление
с ниско разA.1/3.40
положение
(с а мо компоненти)

– EN 3-7 (2004),
включително А1
(2007),
– EN 3-8 (2006),
включително АC
(2007),
– EN 3-9 (2006),
включително АC
(2007),
– EN 3-10 (2009).

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – ИМО MSC/
Кодекс 2000 г.) 7,
Цирк.1165.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 7,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

– П р а в. I I-2/1 3,
– Прав. II-2/13,
– ИМО Рез.
– ИМО
Рез.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS A.752(18) или
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 11.
– ISO 15370 (2010).
Кодекс) 11.

B + D
B + E
B + F

B + D
B + E
B + F

B + D
B + E
B + F
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Дихателни апарат и
A.1/3.41 з а а в а р и й - – Прав. II-2/13.
ни изходи
(ДААИ)

– ISO 23269-1 (2008)
или вместо него: За
автономен дихателен
а парат с о т ворена
сис т ема за ц и рк улац и я със сг ъстен
въздух с цяла маска
или наустник за евакуация:
– EN 402(20 03). За
– Прав. II-2/13,
автономен дихателен
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
а парат с о т ворена
Кодекс) 3,
сис т ема за ц и рк у– ИМО MSC/Цирк.849.
лац и я със сг ъстен
въздух с качулка за
евакуация:
– EN 1146(2005). За
автономен дихателен
апарат със затворена
сис т ема за ц и рк улац и я със сг ъстен
въздух:
– EN 13794(2002).

B + D
B + E
B + F

Компоненти
на системи
A.1/3.42
– Прав. II-2/4.
з а и не р т ен
газ

– Прав. II-2/4,
– ИМО Рез. A.567(14),
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 15,
– ИМО MSC/Цирк.353,
– ИМО MSC/
– ИМО MSC/Цирк.387,
Цирк.353.
– ИМО MSC/Цирк.485,
– ИМО MSC/ Цирк.450 ревизия 1,
– ИМО MSC/Цирк.731, – ММО
MSC/Цирк.1120.

B + D
B + E
B + F
G

Дюзи за системи за гасене на пожари – Прав. II-2/1,
A.1/3.43 за фритюр- – П р а в . I I - 2 / 1 0 ,
ници (авто- – Прав. X/3.
матичен или
ръчен тип).

– Прав. II-2/1,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– ISO 15371 (2009).
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7.

B + D
B + E
B + F

Снаряжение
на пожарниA.1/3.44 каря – осигурително
въже

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– ИМО
Рез.
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

– ИМО Рез.
MSC.61(67) – (FTP
Кодекс) приложение 1, част 1,
– ИМО Рез.
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 3.

B + D
B + E
B + F

Компоненти на еквивалентни
стационарни системи
за гасене на
пожари с газ
(противопоA.1/3.45
жарно средство, вентили и дюзи)
за машинни
помещен и я
и товарни
помпени отделения

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– Прав. X/3,
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО
Р е з . – ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
MSC.98(73) – (FSS Кодекс) 5,
Кодекс) 5.
– ИМО MSC/Цирк.848,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.
– ИМО MSC.1/Цирк.1316.
– ИМО MSC.1/Цирк.1317.

– ИМО MSC/
Цирк.848,
– ИМО MSC.1/
Цирк.1317.

B + D
B + E
B + F
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– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– П р а в . I I - 2 / 1 0 , Кодекс 1994 г.) 7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– ИМО MSC.1/
– ИМО
Р е з . Кодекс 2000 г.) 7,
Цирк.1270.
MSC.98(73) – (FSS – ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 5.
Кодекс) 5,
– ИМО MSC.1/Цирк.1270.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

Концент рат
за стационарни системи за гасене
на пожари с
п я н а с вис ок ко е фициент на
разширение
за машинни
помещен и я
и товарни
помпени
отделени я.
З аб е леж к а:
С та ц ионар ната система за гасене
на пожари с
пяна с висок
коефициент
на разширен ие (вк л ю ч и т ел но
A.1/3.47
– Прав. II-2/10.
сис т ем и т е,
които използват въздуха в помещението за
осигуряване
на целевите
показатели)
за машинни
помещен и я
и товарни
помпени
отделения
трябва да
бъде допълнително
и зп и т а на с
одобрения
концентрат,
за да отговори на изиск ва н и я та
на администрацията.

– Прав. II-2/10,
– ИМО MSC/
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Цирк.670.
Кодекс) 6.

6

B + D
B + E
B + F

B + D
B + E
B + F
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Компоненти
н а с т а ц ио нарни системи за гасене
на пожари на
водна основа с локално
приложение,
– П р а в. I I-2/10 ,
A.1/3.48 п р е д н а з н а – Прав. X/3.
чени за маш и н н и по мещения от
категория
„А“ (дюзи и
изпи т вани я
на ефективността).

– Прав. II-2/10,
– ИМО MSC/
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Цирк.913,
Кодекс 1994 г.) 7,
– ИМО MSC.1/
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Цирк.1276.
Кодекс 2000 г.) 7.

B + D
B + E
B + F

Дюзи
за
стационарни системи
за гасене на
пожари с
A.1/3.49
използване
Вж. зана вода, за
бележРо-Ро помека б) от
щен и я, по настомещения от
ящото
специални
прилокатегории,
жение
еквивалент№ 1
ни на пос очен и т е в
указаното в
Резол юц и я
A.123(V)

– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. A.123(V),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– ИМО MSC.1/
Кодекс 1994 г.) 7,
Цирк.1272.
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 7.

B + D
B + E
B + F

– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– Прав. X/3,
– ИМО
Рез.
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 7.

Защитно
облекло, усA.1/3.50 тойчиво на Преместен в A.2/3.9
х ими ческо
въздействие

Компоненти на стационарни
сис т ем и з а
откриване
и оповестяване на пожари, предназначени за
постове за
управление,
A.1/3.51 с л у ж е б н и
помещения,
жилищни
помещения,
ба лкони на
к а ю т и, машинни помещен и я и
машинни
помещен и я
с безвахтено
обслужване

Оборудване за управление и индикация.
Електрообзавеждане
на кораби:
– E N 5 4 -2 (1 9 9 7 ),
в к л ю ч и т е л н о АC
(19 9 9) и A1(2 0 0 6).
Обору д ва не за захранване:
– E N 5 4 - 4 (1 9 9 7 ),
– Прав. II-2/7,
в к л ю ч и т е л н о АC
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
(19 9 9), A 1(2 0 0 2) и
– П р а в . I I - 2 / 7 , Кодекс 1994 г.) 7,
A 2(2006). Темпера– Прав. X/3,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
турни датчици – точ
– ИМО
Р е з . Кодекс 2000 г.) 7,
кови датчици:
MSC.98(73) – (FSS – ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
– EN 54-5 (2000), вклюКодекс) 9.
Кодекс) 9,
чително A1 (2002).
– ИМО MSC.1/Цирк.1242.
Датчици за дим
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.
– точкови датчици,
използващи разсеяна
светлина, излъчвана
светлина или йонизация:
– E N 5 4 -7 (2 0 0 0),
вк лючително А1
(2 0 02) и A 2(2 0 0 6).
Датчици за пламък
– точкови датчици:

B + D
B + E
B + F
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– EN 54-10 (2002), включително A1 (2005).
Ръчни пожароизвестители:
– EN 54-11 (2001), включително A1 (2005).
И с п о р ед с л у ч а я ,
електрическо и електронно обзавеждане
в кораби:
– I EC 6 0 0 9 2 -50 4
(2001),
– IEC 60533 (1999)
– Прав. II-2/4, – Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
– EN 1866 -1 (20 07)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 7,
– ISO 11601 (2008).
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7.

B + D
B + E
B + F

– Пра в. I I-2/7, – И МО Ре з.
M S C . 3 6 (6 3) – ( H S C К о д е к с
1994 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 9,
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

Сирени
– E N 5 4 -3 (2 0 01),
вк лючително А1
(2002) и A2(2006),
– I EC 6 0 0 9 2 -50 4
(2001),
– IEC 60533 (1999).

B + D
B + E
B + F

– EN 60945 (20 02),
вк лючи т елно по правка 1 (2008) на
IEC 60945 или IEC
60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– I EC 6 0 0 9 2 -50 4
(2001),
С та ц ионар – IEC 60533 (1999), и
но оборудва– Прав. II-2/4,
според случая за:
не за кисло- – П р а в . I I - 2 / 4 , – Прав. VI/3,
а) Категория 4 (безA.1/3.54
роден анализ – Прав. VI/3
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS опасна област):
и откриване
Кодекс) 15.
– EN 50104 (20 02),
на газ
в к л ю ч и т е л н о А .1
(2004) Кислород.
б) Категория 3 (атмосфери с експлозивни газове):
– EN 50104 (20 02),
в к л ю ч и т е л н о А .1
(2004) Кислород,
– E N 6 0 0 7 9 -2 9 -1
(2007).

B + D
B + E
B + F

A.1/3.55
Вж.
забележка
б) от
настоящото
приложение
№ 1

B + D
B + E
B + F

Неп реносими и прево- – П р а в . I I - 2 / 1 0 ,
A.1/3.52
зими пожа- – Прав. X/3.
рогасители

Ус т р ойс т в а
за пожарна
A.1/3.53
сигна лизация – сирени

– П р а в . I I -2 / 7,
– Прав. X/3,
– ИМО
Рез.
MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 9.

Дюзи с двойно предназн а ч е н и е – П р а в. I I-2/10 ,
( р а з п р ъ с к- – Прав. X/3.
ва щ /с т руен
тип)

Струйници с ръчно
насочване за из– Прав. II-2/10,
ползване при пожар
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– комбинирани
Кодекс 1994 г.) 7,
струйници PN 16:
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– EN 15182-1 (2007),
Кодекс 2000 г.) 7.
включително
A1(2009),
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– EN 15182-2 (2007),
вк лючително A1
(2009). Струйници с
ръчно насочване за
използване при пожар – струйници PN
16 с плътна струя и/
или с непроменящ се
ъгъл на разпръскваната струя:
– EN 15182-1 (2007),
включително
A1(2009),
– EN 15182-3 (2007),
включително
A1(2009)
A.1/3.56
Вж. забележка б) от
настоя
щото
приложение
№ 1

– Прав. II-2/10,
Пожарни
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
ш л а н г о в е – П р а в. I I-2/10 ,
– EN 671-1 (2001),
Кодекс 1994 г.) 7,
(о т н а в и т – Прав. X/3.
вкл. AC (2002).
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
тип)
Кодекс 2000 г.)

B + D
B + E
B + F

Компоненти
на системи
A.1/3.57
за гасене
Вж. зана пожари
бележс п я на с ъ с
ка б) от
среден коенастоя
– Прав. II-2/10.
фициент на
щото
разширение
прило– стациожение
нарна палуб№ 1
на п я на за
танкери

– Прав. II-2/10.8.1,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
– ИМО MSC/
Кодекс) 14,
Цирк.798.
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.

B + D
B + E
B + F

Компоненти
на стационарни систеA.1/3.58 ми за гасене
Вж. за- на пожари с
бележ- пяна с нисък
ка б) от коефициент
настоя на разшире- – Прав. II-2/10.
н ие, п редщото
прило- н а з н а ч е н и
за машинни
жение
помещен и я
№ 1
и защита на
палубата на
танкери

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
– ИМО MSC.1/
Кодекс) 6, 14,
Цирк.1312.
– ИМО MSC.1/Цирк.1239,
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.

B + D
B + E
B + F

Разш и ря ваща се пяна за
– ИМО MSC/
стационарни – И М О
Рез.
– ИМО Рез. MSC.4(48) – (IBC Цирк.553,
сис т ем и з а M S C .4 (4 8) – ( I B C
Кодекс).
– ИМО MSC.1/
гасене на по- Кодекс).
Цирк.1312.
жари на химикаловози

B + D
B + E
B + F

A.1/3.59
Вж. забележка б) от
настоя
щото
приложение
№ 1
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Дюзи
за
стационарA.1/3.60
ни водоразВж. запръскващи
бележсис т ем и з а
ка б) от
гасене на
настоя
– Прав. II-2/10.
пожари под
щото
налягане,
прилопредназжение
начен и за
№ 1
ба лкони на
каюти

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS – ИМО MSC.1/
Кодекс) 7,
Цирк.1268.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

B + D
B + E
B + F

С та ц ионар ни системи
за гасене
на пож ари,
използващи
въздуха в
помещението, с пяна
с висок коефициент на
разширение
за машинни
помещен и я
и товарни
помпени
отделени я.
З аб е леж к а:
A.1/3.61
С та ц ионар Вж. зани системи
бележза гасене
ка б) от
на пож ари,
настоя
– Прав. II-2/10.
използващи
щото
въздуха в
прилопомещенижение
ето, с пяна
№ 1
с висок коефициент на
разширение
за машинни
помещен и я
и товарни
помпени
отделения
трябва да бъдат изпитани
с одобрения
концентрат,
за да отговорят на изискванията на
администрацията

– Прав. II-2/10.

– ИМО MSC.1/
Цирк.1271.

B + D
B + E
B + F

– Прав. II-2/1,
– Международен кодекс за стро- – ИМО MSC.1/
ежа и оборудването на кораби, Цирк.1315.
превозващи втечнени газове в Б
наливно състояние: глава 11.

B + D
B + E
B + F

A.1/3.62
Предишен
А.2/3.32

Системи за
гасене на пожари с пра– Прав. II-2/1.
хово пож арогасително
средство

С Т Р. 6 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

4. Навигационно оборудване
Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.
Колона 5: При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената
подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162
или серия IEC 61162.

№

Наименование
на елемента от
оборудването

Правило на
SOLAS 74, когато
се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на
SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО според случая

1

2

3

4

A.1/4.1

A.1/4.2

Магнитен ком– Прав. V/18.
пас

Пр еда ва що устройство за
к у р с о у к а з в а н е
(П У К) (маг нитен метод)

– Прав. V/18,
– Прав. V/19,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/18.

Стандарти за
изпитване

Модули за
оценка
на съответствието

5

6

– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945 или
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ISO 22 0 9 0 -2
– Прав. V/19,
(2004), включител– ИМО Рез. A.694(17),
но поправка 2005,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – EN 62288 (2008)
Кодекс 1994 г.) 13,
или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.116(73),
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– серия IEC 61162.
– ISO 22 0 9 0 -2
(2004), включително поправка 2005,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– EN ISO 8728
(1998),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008)
или
– ISO 8728 (1997),
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162.
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.382(X),
– ИМО Рез. A.694(17).

–
–
–
–

Прав.
ИМО
ИМО
ИМО

V/19,
Рез. A.424(XI),
Рез. A.694(17),
Рез. MSC.191(79)

A.1/4.3

Жирокомпас

A.1/4.4

РадиолокационПреместен в A.1/4.34, A.1/4.35 and A.1/4.36
но оборудване

A.1/4.5

Средство за автоматична радиоПреместен в A.1/4.34
локационна прокладка (САРП)
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Ехолоти

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.224(VII) – ИМО
Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.74(69), приложение 4,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.191(79).

– E N ISO 9 8 75
(2001), включително техническа поправка ISO 1, 2006,
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008)
или
– ISO 9875 (2000),
включително техническа поправка
ISO 1: 2006,
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008)

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.7

Об ору д в а не з а
измерване на
скорос т и ра зстояние (ОИСР)

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– Прав. V/18,
– EN 61023 (2007),
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.824(19),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез.
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.96(72),
вк лючително по– ИМО Рез.
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
правка 1 (2008) на
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13,
IEC 60945,
Кодекс 2000 г.) 13.
– ИМО Рез. MSC.191(79).
– IEC 61023 (2007),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.8

Индикатор за
ъгъла на отклонение на перото
на руля, оборо- Преместен в A.1/4.20, A.1/4.21 and A.1/4.22
тите на въртене
и с т ъ п к ат а н а
винта

A.1/4.6

2

ВЕСТНИК

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.526(13),
– ISO 20672 (2007),
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 20672 (2007),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

A.1/4.9
Вж. забележка
Индикатор за ъгб) от наловата скорост
стоящона поворота
то приложение
№ 1

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/4.10

Умишлено е оставено празно

Пеленгатор

B + D
B + E
B + F
G
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– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Оборудване
MSC.36(63) – (HSC
за системата
Кодекс 1994 г.) 13,
„Loran-C“
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– EN 61075 (1993),
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162.
– ИМО Рез. A.818(19),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– IEC 61075 (1991),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.12

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Об ору д ва не з а
MSC.36(63) – (HSC
системата „ЧайКодекс 1994 г.) 13,
ка“
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
включително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– EN 61075 (1993),
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.818(19),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC (2002), включиКодекс 2000 г.) 13,
телно поправка 1
– ИМО Рез. MSC.191(79).1(79). (2008),
– IEC 61075 (1991),
– серия IEC 61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.13

Об ору д ва не з а
системата „Decca Умишлено е оставено празно
navigator“

A.1/4.11

A.1/4.14

A.1/4.15

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Оборудване GPS
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– EN 61108-1 (2003),
– Прав. V/19,
– серия EN 61162.
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.),
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.),
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.112(73),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.191(79).
– I E C 6110 8 -1
(2003),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008)

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
О б о р у д в а н е MSC.36(63) – (HSC
GLONASS
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– EN 61108-2 (1998),
– Прав. V/19,
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.113(73),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.191(79).
– I E C 6110 8 -2
(1998),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G
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– ISO 11674 (2006),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.342(IX),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. A.694(17),
или
– ИМО Рез. MSC.64(67), при- – ISO 11674 (2006),
ложение 3,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.191(79).
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

A.1/4.16

Система
за
у п р а в л ен ие н а – Прав. V/18.
курса (СУК)

A.1/4.17

Механи чен пиПреместен в А.1/1.40
лотски лифт

6

B + D
B + E
B + F
G

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– EN 61097-1 (2007)
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– I E C 610 9 7-1
(2007).

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
И н д и к а т о р з а – ММО Рез.
ъгъла на откло- MSC.36(63) – (HSC
нение на перото Кодекс 1994 г.) 13,
на руля
– ММО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– Прав. V/19,
– ISO 20673 (2007),
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 20673 (2007),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.21
– Прав. V/18,
Вж. за– Прав. X/3,
бележка
– ИМО Рез.
Индикатор за
б) от наMSC.36(63) – (HSC
оборотите на
стоящоКодекс 1994 г.) 13,
гребния винт
то при– ИМО Рез.
ложение
MSC.97(73) – (HSC
№ 1
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– Прав. V/19,
– ISO 22554 (2007),
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 22554 (2007),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. III/4,
– Прав. IV/14,
– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. III/6,
– Прав. IV/7,
– ИМО Рез. A.530(13),
– ИМО Рез. A.802(19),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 8, 14,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8, 14,
– ITU-R M.628-3 (11/93).

A.1/4.18

Ра д ио лок а ц ио нен транспондер
за търсене и спасяване, работещ
на 9 GHz (SART)

A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за
Преместен в A.1/4.37
бързоходни плавателни съдове

A.1/4.20
Вж. забележка
б) от настоящото приложение
№ 1

С Т Р. 7 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

БРОЙ 84
5

6

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– Прав. V/19,
– ISO 22555 (2007),
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ISO 22555 (2007),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.23

– Прав. III/4,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Компас за спасиMSC.36(63) – (HSC
телни и дежурни
Кодекс 1994 г.) 13,
лодки
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. III/34,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Code) IV, V,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (1994 – ISO 25862 (2009)
HSC Code) 8, 13,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (2000
HSC Code) 8, 13.

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прок ладка (САРП) Преместен в A.1/4.37
з а б ъ р з охо д н и
плавателни съдове

A.1/4.25

Средство за автоматично следене Преместен в A.1/4.35
на цели (САСЦ)

A.1/4.26

Средство за автоматично следене
на цели (САСЦ)
Преместен в A.1/4.38
з а б ъ р з охо д н и
плавателни съдове

A.1/4.27

Средство за електронна проклад- Преместен в A.1/4.36
ка (СЕП)

A.1/4.28

Система за инПреместен в A.2/4.30
тегриран мостик

A.1/4.22
Вж. забележка
Ин дикатор на
б) от настъпката на гребстоящония винт
то приложение
№ 1

A.1/4.29

Ус т р о й с т в о з а
регистриране на
данни за движен ие н а ко р аб а
(УРДДК)

– Прав. V/18,
– Прав. V/20,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– Прав. V/20,
– EN 61996-1 (2008),
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. A.861(20),
или
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– IEC 60945 (2002),
Кодекс 1994 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
правка 1 (2008) на
Кодекс 2000 г.) 13,
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.191(79).
– серия IEC 61162,
– IEC 61996-1 (200711),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G
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A.1/4.33

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

3

4

5

6

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ИМО Рез. MSC.232(82),
– ИМО SN.1/Цирк.266. [Подсигуряването на ИСИЕК и
СИРК се прилага само когато
тази операция е включена в
ИСИ ЕК . С ер т ифи к ат ът за
модул Б посочва дали тези
опции са били изпитани].

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61174 (2008),
– EN 62288 (2008)
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 61174 (2008),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Жирокомпас за MSC.36(63) – (HSC
бързоходни пла- Кодекс 1994 г.) 13,
вателни съдове – ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– ISO 16328 (2001),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.821(19),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
и л и – ISO 1632 8
Кодекс 1994 г.) 13,
(2001),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.191(79)
правка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. V/18, ю
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61993-2 (2001),
– EN 62288 (2008)
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– I E C 619 9 3 -2
(2001),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62065 (2002),
Прав. V/19,
– EN 62288 (2008)
ИМО Рез. A.694(17),
или
И МО Р е з . M S C .74 (6 9) , – IEC 60945 (2002),
ММО Рез. MSC.191(79).
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC 62065 (2002),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G

И нф о р м а ц ионна система за
изобразяване
на е лек т р он н и
карти (ИСИЕК)
с подси г у ря ване и система за
изобразяване на
растерни карти
(СИРК)

Об ору д в а не з а
универсална
система за автоматична идентификация

Система за управление на пътя на
кораба (работи
при скорост на
к о р а б а м е ж д у – Прав. V/18.
минималната
скорост за маневриране и 30
възела)

– Прав. V/19,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.74(69),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.191(79),
– ITU-R M. 1371-4(2010). Забележка: ITU-R M. 1371-4(2010)
се прилага само в съответствие с изискванията на ММО
Рез. MSC.74(69).

–
–
–
–
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A.1/4.35
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A.1/4.37
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–
–
–
–
–
–
–

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
Прав. V/19.
– EN 62288 (2008),
И МО Р е з . A . 2 7 8 ( V I I I ), – EN 62388 (2008)
ИМО Рез. A.694(17),
или
ИМО Рез. A.823(19),
– IEC 60945 (2002),
ИМО Рез. MSC.191(79),
вк лючително поИМО Рез. MSC.192(79),
правка 1 (2008) на
ITU-R M. 1177-3(06/03).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC
62388
Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

–
–
–
–
–
–

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
Прав. V/19,
– EN 62388 (2008)
И МО Р е з . A . 2 7 8 ( V I I I ),
или
ИМО Рез. A.694(17),
– IEC 60945 (2002),
ИМО Рез. MSC.191(79),
вк лючително поИМО Рез. MSC.192(79),
правка 1 (2008) на
ITU-R M. 1177-3(06/03).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC
62388
Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

Радиолокационно о б о ру д в а не – Прав. V/18.
Категория 3

–
–
–
–
–
–

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
Прав. V/19,
– EN 62388 (2008)
И МО Р е з . A . 2 7 8 ( V I I I ),
или
ИМО Рез. A.694(17),
– IEC 60945 (2002),
ИМО Рез. MSC.191(79),
вк лючително поИМО Рез. MSC.192(79),
правка 1 (2008) на
ITU-R M. 1177-3(06/03).
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC
62388
Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

Радиолокационно оборудване за
бързоходни плавателни съдове
(Категория 1H,
Категория 2H и
Категория 3H)

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– И МО Р е з . A . 2 7 8 ( V I I I ), – серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – EN 62388 (2008)
Кодекс 1994 г.) 13,
или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.191(79),
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.192(79),
IEC 60945,
– ITU-R M. 1177-3(06/03).
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC
62388
Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

Радиолокационно о б о ру д в а не – Прав. V/18.
Категория 1

Радиолокационно о б о ру д в а не – Прав. V/18.
Категория 2

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
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A.1/4.38

Радиолокационно обору дване,
одобрено с вариант с карта, а
именно:
а) Категория 1,
одобрено с вариа н т с к ар та,
б) Категория 2,
одобрено с вариант с карта, в)
Категория 1 за
HSC, одобрено с
вариант с карта,
г) Категория 2 за
HSC с вариант с
карта.

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– И МО Р е з . A . 2 7 8 ( V I I I ), – серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – EN 62388 (2008)
Кодекс 1994 г.) 13,
или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.191(79),
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.192(79),
IEC 60945,
– ITU-R M. 1177-3(06/03).
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC
62388
Изд.1.0(2007).

B + D
B + E
B + F
G

A.1/4.39

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Ра д ио лок а ц ио MSC.36(63) – (HSC
нен о т ра ж ат е л
Кодекс 1994 г.) 13,
– пасивен
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– ISO 8729-1 (2010),
– EN 60945 (2002),
– Прав. V/19,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC правка 1 (2008) на
Кодекс 1994 г.) 13,
IEC 60945 или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – ISO 8729-1 (2010),
Кодекс 2000 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.164(78).
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945.

B + D
B + E
B + F
G

Система
за
у п р а в л ен ие н а
курса на бързоходни плавателни съдове

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– ISO 16329 (2003),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162.
– ИМО Рез. A.822(19),
– EN 62288 (2008)
– МИО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– ISO 16329 (2003),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.191(79).
правка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B+D
B+E
B+F
G

Пр еда ва що устройство за
к у рсоу казва не
(ПУК) (по метод
GNSS)

– ISO 22 0 9 0 -3
(2 0 0 4), в к л ю ч и телно поправка 1
(2005),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
– Прав. V/18,
– Прав. V/19,
IEC 60945,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
– EN 62288 (2008)
MSC.36(63) – (HSC Кодекс 1994 г.) 13,
или – ISO 22090Кодекс 1994 г.) 13, – ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
3 (2004), включи– ИМО Рез.
Кодекс 2000 г.) 13,
телно поправка 1
MSC.97(73) – (HSC – ИМО Рез. MSC.116(73),
(2005) на ISO,
Кодекс 2000 г.) 13 – ИМО Рез. MSC.191(79).
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B+D
B+E
B+F
G
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– ISO 17884 (2004),
– EN 60945 (2002),
вк лючително по– ИМО Рез. A.694(17),
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
IEC 60945 или
Кодекс 1994 г.) 13,
– ISO 17884 (2004),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13.
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945.

B+D
B+E
B+F
G

Об ору д ва не з а
нощно виждане
з а б ъ р з охо д н и
плавателни съдове

– ISO 16273 (2003),
– EN 60945 (2002),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. А.694(17),
вк лючително по– ИМО Рез.
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC правка 1 (2008) на
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
IEC 60945 или
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез. MSC.94(72),
– ISO 16273 (2003),
– ИМО Рез.
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – IEC 60945 (2002),
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13
правка 1 (2008) на
IEC 60945.

B+D
B+E
B+F
G

Диференциален
приемник за сигнали от радиоA.1/ 4.44
фарове за оборудване DGPS и
DGLONASS

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– I E C 6110 8 - 4
– ИМО Рез. A.694(17),
(2004),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – серия EN 61162
Кодекс 1994 г.) 13,
или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – IEC 60945 (2002),
Кодекс 2000 г.) 13,
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.114(73).
правка 1 (2008) на
IEC 60945,
– I E C 6110 8 - 4
(2004),
– серия IEC 61162.

B+D
B+E
B+F
G

A.1/4.42

A.1/4.43

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
П р о ж е к т о р з а MSC.36(63) – (HSC
бързоходни пла- Кодекс 1994 г.) 13,
вателни съдове – ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/ 4.45
забележка б) от
Приспособления
настоя
за карти за ко- Елементът е заличен, тъй като е включен в A.1/4.38
щото
рабни радари
приложение
№ 1

A.1/4.46

Пр еда ва що устройство за
к у рсоу казва не
( П У К ) (ж и р о 
скопичен метод)

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– I S O 2 2 0 9 0 -1
(2 0 0 2) , в к л ю ч и телно поправка 1
(2005),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
– Прав. V/19,
IEC 60945,
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – EN 62288 (2008)
Кодекс 1994 г.) 13,
или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – I S O 2 2 0 9 0 - 1
Кодекс 2000 г.) 13,
(2 0 0 2) , в к л ю ч и – ИМО Рез. MSC.116(73),
телно поправка 1
– ИМО Рез. MSC.191(79).
(2005),
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B + D
B + E
B + F
G
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Рез. MSC.163(78),
Рез. MSC.191(79).
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– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 61996-2 (2008),
– EN 62288 (2008)
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– I E C 61 9 9 6 -2
(2007),
– IEC
62288
Изд.1.0(2008)

B + D
B + E
B + F
G

B + D
B + E
B + F

A.1/4.48

Механи чен пи– Прав. V/23.
лотски лифт

– Прав. V/23,
– ИМО Рез. A.889(21),
– ИМО MSC/Цирк.773.

– ИМО
А.889(21),

A.1/4.49

– Прав. V/23,
Пилотска стълба
– Прав. X/3.

– Прав. V/23
– ИМО Рез. A.889(21)
– ИМО MSC/Цирк.773.

– ИМО
Рез.
A.889(21)
ISO 799 (2004).

A.1/4.50
Вж. забележка
б) от на- О б о р у д в а н е
стоящо- DGPS
то приложение
№ 1

A.1/4.51
Вж. забележка
б) от на- О б о р у д в а н е
стоящо- DGLONASS
то приложение
№ 1

Рез.

B + D
B + E
B + F
G

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61108-4 (2004),
– Прав. V/19,
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.112(73),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.114(73),
– I E C 6110 8 -1
– ИМО Рез. MSC.191(79)
(2003),
– I E C 6110 8 - 4
(2004),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B+D
B+E
B+F
G

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– EN 61108-2 (1998),
– EN 61108-4 (2004),
– Прав. V/19,
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.113(73),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.114(73),
– I E C 6110 8 -2
– ИМО Рез. MSC.191(79).
(1998),
– I E C 6110 8 - 4
(2004),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B+D
B+E
B+F
G
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A.1/4.52
Вж. забележка
в) от на- Лампа за дневна
стоящо- сигнализация
то приложение
№ 1

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.)

– EN 60945 (2002),
вк лючително по– Прав. V/19,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. A.694(17),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC – ISO 25861 (2007)
Кодекс 1994 г.),
или
– ИМО Рез. MSC.95(72),
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC вк лючително поКодекс 2000 г.).
правка 1 (2008) на
IEC 60945,
– ISO 25861 (2007).

B+D
B+E
B+F

Ус т р о й с т в о з а
повишаване на
раздели телната
способност на
цели, изобразявани на радар

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

– ISO 8729-2 (2009),
– EN 60945 (2002),
– ИМО Рез. A.694(17),
вк лючително по– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC правка 1 (2008) на
Кодекс 1994 г.) 13,
IEC 60945 или
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC – ISO 8729-2 (2009),
Кодекс 2000 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.164(78).
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945.

B+D
B+E
B+F
G

– Прав. V/19.

– ISO 25862 (2009),
– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945 или
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945.

B+D
B+E
B+F
G

–
–
–
–
–
–

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– E N 610 9 7-14
(2010),
– серия EN 61162
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– I E C 61 0 9 7 -14
(2010),
– серия IEC 61162.

B+D
B+E
B+F
G

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– Прав. V/19,
– EN 61108-3 (2010),
– ИМО Рез. A.694(17),
– серия EN 61162,
– ИМО Рез. A.813(19),
– EN 62288 (2008)
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC или
Кодекс 1994 г.) 13,
– IEC 60945 (2002),
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC вк лючително поКодекс 2000 г.) 13,
правка 1 (2008) на
– ИМО Рез. MSC.191(79),
IEC 60945,
– ИМО Рез. MSC.233(82).
– I E C 6110 8 -3
(2010),
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008).

B+D
B+E
B+F
G

A.1/4.53
Предишен
А.2/4.17

A.1/4.54
Предишен
А.2/4.31

A.1/4.55
Предишен
А.2/4.36

A.1/4.56
Предишен
А.2/4.35

Лагерно устрой– Прав. V/18.
ство

Об ору д ва не з а
универсална
система за автоматична иденти- – Прав. III/4,
фикация (AIS) с – Прав. IV/14.
транспондер за
търсене и спасяване (SART)

Приемник
Galileo

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
з а MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

Прав. III/6,
Прав. IV/7,
ИМО Рез. MSC.246(83),
ИМО Рез. MSC.247(83),
ИМО Рез. MSC.256(84),
ITU-R M. 1371-4(2010)
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4

– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.128(75),
– ИМО Рез. MSC.191(79).

5

6

– EN 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия EN 61162,
– EN 62288 (2008),
– IEC 62616 (2010)
или
– IEC 60945 (2002),
вк лючително поправка 1 (2008) на
IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– IEC
62288
Изд.1.0(2008),
– IEC 62616 (2010).

B+D
B+E
B+F
G

5. Радиокомуникационно оборудване
Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ИМО MSC/Цирк.862 и стандартите
за изпитване на продукта предимство имат изискванията на ИМО MSC/Цирк.862.
При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената подредба на
елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия
IEC 61162.

№

1

A.1/5.1

A.1/5.2

Стандарти за
изпитване

Модули за
оценка
на съответствието

5

6

Радиостанция
за мет рови я
обхват с възможност за
п редаване и
приемане на
DSC (цифрово
избирателно
пови к ва не) и
ра д ио т елефо ния

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.385(X),
– ИМО Рез. A.524(13),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.803(19),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез.
– Прав. X/3,
MSC.36(63) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 1994 г.) 14,
MSC.36(63) – (HSC
– ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 2000 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC
– ИМО MSC/Цирк.862,
Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.689-2 (09/94).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 01 8 43 -2
V1.2.1 (2004-06),
– ETSI EN 301 925 V1.2.1
(2006-12) или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-7 (1996),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

У К В радио
приемник, поддържащ радио
о бх в ат а ч р е з
DSC (цифрово
избирателно
повикване)

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.803(19),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез.
– Прав. X/3,
MSC.36(63) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 1994 г.) 14,
MSC.36(63) – (HSC
– ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 2000 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC
– ИМО COMSAR
Кодекс 2000 г.) 14.
Цирк.32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12),
– ET SI EN 3 01 8 43 -2
V1.2.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

B + D
B + E
B + F

Приложими правила на
НаименоваПравило на
SOLAS 74 и съответните
ние на елеSOLAS 74, когато
резолюции и циркулярни
мента от обо- се изисква „типово
писма на ИМО според
рудването
одобрение“
случая
2

3

4
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3
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– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ET SI EN 3 0 0 0 65 -1
V1.2.1 (2009-01),
– ET SI EN 3 01 8 43 - 4
V1.2.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-6 (2005-12).

B + D
B + E
B + F

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ETSI ETS 300 460 Ed.1
(1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1
(1997-11),
– ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
– ET SI E N 3 01 8 43 -1
V1.2.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-4 (2007).

B + D
B + E
B + F

Оборудване за
получаване на
информация за
безопасност на
море на къси
вълни (приемник „NBDP“ за
т е снолен т ово
директно буквопечатане)

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.699(17),
– ИМО Рез. A.700(17),
– ИМО Рез. A.806(19),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез.
– Прав. X/3,
MSC.36(63) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 1994 г.) 14,
MSC.36(63) – (HSC
– ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 2000 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC
– ИМО COMSAR
Кодекс 2000 г.) 14.
Цирк.32,
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.688 (06/90).

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– серия IEC 61162,
– ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10).

B + D
B + E
B + F

Авариен радио
бу й (EPI R B),
работещ на 406
MHz от системата COSPASSARSAT

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.662(16),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.696(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.810(19),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC
декс 1994 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC
декс 2000 г.) 14,
Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ММО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.633-3 (05/04),
– ITU-R M.690-1 (10/95).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 300 066 V 1.3.1
(2001-01) или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-2 (2008),
Забележка. ИМО MSC/
Цирк. 862 се прилага
само за незадължителните устройства за дистанционно активиране,
а не за самия авариен
радиобуй EPIRB.

B + D
B + E
B + F

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез.
– Прав. X/3,
MSC.36(63) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 1994 г.) 14,
MSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез.
Кодекс 1994 г.) 14, MSC.97(73) – (HSC Ко– ИМО Рез.
декс 2000 г.) 14,
MSC.97(73) – (HSC – ИМО Рез. MSC.148(77),
Кодекс 2000 г.) 14. – ИМО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95).

A.1/5.3

Приемник
„NAVTEX“
(разширено
групово повикване)

A.1/5.4

– Прав. IV/7,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.664(16),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
П р и е м н и к – ИМО Рез.
– ИМО Рез.
„EGC“ (разши- MSC.36(63) – (HSC
MSC.36(63) – (HSC Корено г ру пово Кодекс 1994 г.) 14,
декс 1994 г.) 14,
повикване)
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
MSC.97(73) – (HSC КоКодекс 2000 г.) 14.
декс 2000 г.) 14,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.

A.1/5.5

A.1/5.6
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B + D
B + E
B + F

A.1/5.7

Авариен радио
б у й ( E PI R B)
от L диапазоУмишлено е оставено празно
на, работещ
в системата
INMARSAT

A.1/5.8

Приемник,
поддържащ
Умишлено е оставено празно
радиовахта на
2182 kHz

A.1/5.9

Двутонен авариен сигнали- Умишлено е оставено празно
затор

A.1/5.10

Радиоапаратура
на средни вълни
с възможност
за п р еда ва не
и приемане на
DSC (цифрово
избирателно повикване) и радиотелефония
Забележ ка. В
съответствие с
решенията на
М МО и I T U
изиск ва н и я та
за двутонален
авариен сигна лизатор и
излъчвани я та
н а че с т о т ат а
H 3E в ече не
се прилагат в
стандартите за
изпитване

– Прав. IV/9,
– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.804(19),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC
декс 1994 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC
декс 2000 г.) 14,
Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ETSI ETS 30 0 373-1
V1.2.1 (2002-10),
– ET SI EN 3 01 8 43 -5
V1.1.1 (2004-06) или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– серия IEC 61162

A.1/5.11

Ра диоп риемник на средни
вълни, поддържащ радиовах
т а ч р е з DSC
(ц ифр ово и з бирателно повикване)

– Прав. IV/9,
– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.804(19),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC декс 1994 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14, – ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC декс 2000 г.) 14,
Кодекс 2000 г.) 14. – ИМО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.1173 (10/95).

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12),
– ET SI EN 3 01 8 43 -5
V1.1.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.12

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.808(19),
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
Корабна земMSC.36(63) – (HSC MSC.36(63) – (HSC Кона станция
Кодекс 1994 г.) 14, декс 1994 г.) 14,
„Inmarsat – B“
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC MSC.97(73) – (HSC КоКодекс 2000 г.) 14. декс 2000 г.) 14,
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.

– ИМО MSC/Цирк. 862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-10 (1999) или
– ИМО MSC/Цирк. 862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-10 (1999).

B + D
B + E
B + F
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A.1/5.13

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.570(14),
– ИМО Рез. А.664 (16),
(прилага се, само ако
корабната земна станция
– Прав. IV/14,
„Inmarsat – C“ поддържа
– Прав. X/3,
функцията за разширено
– ИМО Рез.
повикване EGC),
Корабна земMSC.36(63) – (HSC – ИМО Рез. A.694(17),
на станция
Кодекс 1994 г.) 14, – ИМО Рез. A.807(19),
„Inmarsat – C“
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC MSC.36(63) – (HSC КоКодекс 2000 г.) 14. декс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC Кодекс 2000 г.) 14,
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300 460 Ed.1
(1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1
(1997-11),
– ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
– ET SI E N 3 01 8 43 -1
V1.2.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-4 (2007),
– серия IEC 61162

B + D
B + E
B + F

A.1/5.14

Радиоапаратура на К В/СВ
с възможност
з а п р еда ва не
и приемане
н а DSC (ц и фрово избират е л но пови кв а н е), N BDP
(теснолентово
директно буквопечатане) и
ра д ио т елефо ния
Забележ ка. В
съответствие с
решенията на
И МО и I T U
изиск ва н и я та
за дву тонен
а в а р и ен с и г на лизатор и
излъчвани ята
н а че с т о т ат а
А 3Н в ече не
се прилагат в
стандартите за
изпитване.

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.806(19),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC Ко– Прав. IV/14,
декс 1994 г.) 14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC декс 2000 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14, – ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО Рез.
– ИМО COMSAR
MSC.97(73) – (HSC Цирк.32,
Кодекс 2000 г.) 14. – ITU-R M.476-5 (10/95),
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.1173 (10/95).

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– серия EN 61162,
– ETSI ETS 300 067 Ed.1
(1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1
Ed.1 (1993-10),
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ETSI ETS 30 0 373-1
V1.2.1 (2002-10),
– ET SI EN 3 01 8 43 -5
V1.1.1 (2004-06) или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– серия IEC 61162.

B + D
B + E
B + F

A.1/5.15

Ра диоп риемник на къси и
средни вълни,
поддържащ радиовахта чрез
DSC (цифрово
избирателно
повикване)

– Прав. IV/10,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.806(19),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC декс 1994 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14, – ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC декс 2000 г.) 14,
Кодекс 2000 г.) 14. – ИМО COMSAR
Цирк.32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M. 541-9(05/04).

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ET SI EN 3 0 0 338 -1
V1.3.1 (2010-02),
– ET SI EN 3 0 0 338 -2
V1.3.1 (2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

B + D
B + E
B + F

A.1/5.16

Авиационна
двупосочна
Преместен в А.2/5.8
УКВ радиотелефонна апаратура
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A.1/5.18

A.1/ 5.19
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2
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ВЕСТНИК
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Преносима
двупосочна
радиотелефонна а парат у ра
за спасителни
съдове, за метровия обхват

– Прав. III/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.809(19),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC
декс 1994 г.) 8, 14,
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC
декс 2000 г.) 8, 14,
Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО Рез. MSC.149(77),
– ITU-R M.489-2 (10/95).

Стационарна
двупосочна
радиотелефонна а парат у ра
за спасителни
съдове, за метровия обхват

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

„Inmarsat –
F77“

– Прав. IV/10,
– ИМО Рез. A.570(14),
– ИМО Рез. A.808(19),
– Прав. IV/14,
– ИМО Рез. A.694(17),
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC КоMSC.36(63) – (HSC
декс 1994 г.) 14,
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC КоMSC.97(73) – (HSC
декс 2000 г.) 14,
Кодекс 2000 г.) 14.
– ИМО MSC/Цирк.862,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.

– Прав. III/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.809(19),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,
– ITU-R M.489-2 (10/95).

С Т Р. 8 3
5
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– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 300 225 V1.4.1
(2004-12),
– ET SI EN 3 01 8 43 -2
V1.2.1 (2004-06) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-12 (1996).

B + D
B + E
B + F

– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– ETSI EN 301 466 V1.1.1
(2000-10) или
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-12 (1996).

B + D
B + E
B + F

– ИМО MSC/Цирк.862,
– EN 60945 (2002), включително поправка 1
(2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-13 (2003) или
– ИМО MSC/Цирк.862,
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– IEC 61097-13 (2003).

B + D
B + E
B + F

Стандарти за
изпитване

Модули за
оценка
на съответствието

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

№

A.1/6.1

Наименование Правило COLREG
на елемента
72, когато се
от оборудваизискв а „типово
нето
одобр ение“

Правила на COLREG и
съответните резолюции
и циркулярни писма на
ИМО според случая

– EN 14744 (2005), включително АC (2006),
– EN 60945 (2002), вклю– COLR EG, приложение ч и т е л н о п о п р а в к а 1
Навигационни – COLREG, прило- I/14,
(2008) на IEC 60945 или
светлини
жение I/14.
– ИМО Рез. A.694(17),
– EN 14744 (2005), вклю– ИМО Рез. MSC.253(83). чително АC (2006),
– I E C 6 0 9 4 5 (2 0 0 2) ,
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945.

7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари
В приложение № 1 няма елементи.

B + D
B + E
B + F
G
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8. Оборудване в съответствие с глава II-l на SOLAS – Конструкция – структура, подразделения и
устойчивост, двигатели и електрически инсталации
№

Приложими правила
на SOLAS 74 и съответните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО според случая

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка на
съответствието

– Прав. II-1/22-1,
– Прав. II-1/23-3,
– Прав. XII/12,
– ИМО Рез. MSC.188(79),
– ИМО MSC.1/Ци рк.
1291.

– I E C 6 0 0 9 2 -5 0 4
(2001),
– IEC 60529 (2001),
– ИМО
Рез.
MSC.188(79),
– И МО M S C .1/
Цирк. 1291.

B + D
B + E
B + F

НаименоваПравило на SOLAS 74,
ние на елекогато се изисква
мента от обо„типово одобрение“
рудването

A.1/8.1 Вж.
забележ ка
Д а т ч и ц и з а – ИМО Рез. MSC.188(79),
в) о т н а нивото на во- – ИМО MSC.1/ Ц и рк.
стоящото
дата
1291.
приложение № 1

“

§ 2. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 4
ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ
ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ
1. Спасителни средства
Колона 4: прилага се Циркулярно писмо 980 на ИМО MSC освен в случаите, в които то е заменено
от специфичните актове, посочени в колона 4.

№

Правило на
Приложими правила на
Наименование на SOLAS 74, коМодули за
SOLAS 74 и съответните ре- Стандарти за
елемента от оборуд- гато се изисква
оценка на съзолюции и циркулярни писизпитване
ването
„типово одобре
ответствието
ма на ИМО според случая
ние“

A.2/1.1

Радиолокационен от- – Прав. III/4,
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
ражател за спасител- – Прав. III/34,
Кодекс).
ни плотове
– Прав. X/3.

A.2/1.2

Материали за спасиУмишлено е оставено празно
телни хидрокостюми

A.2/1.3

– Прав. III/13,
– Прав. III/16,
– Прав. III/26,
Устройства за спус– Прав. III/34,
кане на вода на спа- – Прав. III/4, – ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
сителни съдове чрез – Прав. III/34. Кодекс 1994 г.) 8,
свободно изплаване
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA
Кодекс) I, IV, VI,
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 8.

A.2/1.4

Парадни трапове

A.2/1.5

Високоговори телна
система за съобщения
и система за обща аварийна сигнализация
– Прав. III/6.
(когато се използва
за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3.53)

Преместен в A.1/1.29
– ИМО Рез. A.1021(26),
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез. MSC.48(66) – (LSA – I S O 2 7 9 91
Кодекс),
(2008)
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/Цирк.808.

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

№

Наименование на
елемента от оборудването

1

2

A.2/2.1

Правило на
MARPOL
Правила на MARPOL 73/78
73/78,
и съответните резолюции и Стандарти за
когато се
циркулярни писма на ИМО
изпитване
изисква „типово
според случая
одобрение“
3

Бордови следящи и
за п исва щ и ус т рой- Преместен в A.1/2.8
ства за нивото на NOx

4

5

Модули за
оценка на
съответствието
6

БРОЙ 84
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

A.2/2.2

Бордови системи за
пречистване на от- Преместен в А.1/2.10.
работили газове

A.2/2.3

Други еквивалентни
методи за нама л я- – Приложение
ване на емисиите от VI, прав. 4.
NOх на борда

A.2/2.4

Други технологични
ме т од и за ог ра н иПреместен в A.1/2.9
чаване на емисиите
на SOх

С Т Р. 8 5
5

6

– Приложение VI, прав. 4.

3. Оборудване за противопожарна защита

№

Наименование
на елемента от
оборудването

1

2

Правило на
Приложими правила на
SOLAS 74, коSOLAS 74 и съответните регато се изискв а
золюции и циркулярни пис„типово одобре
ма на ИМО според случая
ние“
3

A.2/3.1

Непреносими и
превозими пожа- Преместен в A.1/3.52
рогасители

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи сист ем и за гас ене
на пож ари под
налягане за помещения от специПреместен в A.1/3.49
ални категории,
Р о -Р о т о в а р н и
помещения, РоРо помещен и я
и помещения
за т ранспор т ни
средства

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студеПреместен в A.2/8.1
но време (пускови устройства)

A.2/3.4

Дюзи с двойно
предназначение
Преместен в A.1/3.55
(разпръск ващ /
струен тип)

A.2/3.5

Компонен т и на
стационарни сист ем и за о т к риване и оповестяване на пожари,
предназначени за
постове за управ
ление, служебни Преместен в A.1/3.51
помещения, жилищни помещения, машинни
помещения и машинни помещения с безвахтено
обслужване

4

Стандарти за
изпитване

Модули за
оценка
на съответствието

5

6

С Т Р. 8 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4
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A.2/3.6

Датчици за дим

A.2/3.7

То п л и н н и д а т Преместен в A.1/3.51
чици

Преместен в A.1/3.51

A.2/3.8

– Прав. II-2/10,
– Прав. X/3,
Електрическа
– И МО Ре з.
предпазна лампа
M SC .9 8 (73)(FSS Кодекс).

A.2/3.9

– EN 943-1 (2002),
включително АC
(2005),
– EN 943-2 (2002),
– Прав. II-2/19,
– EN ISO 6529
Защитно облек– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC (2001),
ло, устойчиво на
– Прав. II-2/19. Кодекс 1994 г.) 7,
– EN ISO 6530
х имическо въз– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC (2005),
действие
Кодекс 2000 г.) 7.
– EN 14605
(2005), включително А1 (2009),
– ИМО MSC/
Цирк.1120.

A.2/3.10

Системи за осветление с ниско Преместен в A.1/3.40
разположение

A.2/3.11

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на
Преместен в A.1/3.10
пожари под налягане, предназначени за машинни
помещения

A.2/3.12

Еквивалентни
стационарни сист ем и за гас ене
на пожари с газ
Преместен в A.1/3.45
за машинни помещен и я и т о варн и пом пен и
отделения

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен
в ъ з д у х (б ъ р з о  Елементът е заличен
ходни плавателни съдове)

A.2/3.14

Пожарни шланг ов е (о т н а ви т Преместен в A.1/3.56
тип)

A.2/3.15

Компонен т и на
системи за откриване на дим чрез
вземане на проби

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/19,
– Прав. II-2/20,
– И МО Ре з.
M S C .9 8 (7 3) –
(FSS Кодекс) 10.

– Прав. II-2/10,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– серия IEC
– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
60079.
Кодекс 2000 г.) 7,
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс), 3.

– Прав. II-2/7,
– Прав. II-2/19,
– ИМО Рез.
– Прав. II-2/20,
MSC.98(73) – (FSS
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS Кодекс) 10.
Кодекс) 10.

6
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ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4

A.2/3.16

Датчици за плаПреместен в A.1/3.51
мък

A.2/3.17

Ръчни пожароизПреместен в A.1/3.51
вестители

A.2/3.18

Ус т р о й с т в а з а
аварийна сигна- Преместен в A.1/3.53
лизация

A.2/3.19

Компонен т и на
стационарни системи за гасене на
пожари на водна
основа с локално приложение, Преместен в A.1/3.48
п р е д н а з н ач е н и
за използване в
машинни помещени я от категория „А“

A.2/3.20

Мека мебел

A.2/3.21

Компонен т и на
системи за гасене на пожари за
– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/10.
складове за боя и
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
лесно запалими
течности

A.2/3.22

Компонен т и на
стационарните
системи за гасе– Прав. II-2/9.
не на пожари в
аспирационните
тръби на камбуза

A.2/3.23

Компонен т и на
системи за гасе– Прав. II-2/18.
не на пожари на – Прав. II-2/18.
палуби на хеликоптери

A.2/3.24

– Прав. II-2/10,
– Прав. II-2/20,
– ИМО Рез. MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
– Прав. II-2/10,
Преноси м и а п– ИМО Рез. MSC.97(73) – (HSC
– Прав. II-2/20,
ликатори за пяна
Кодекс 2000 г.) 7,
– Прав. X/3.
– ИМО Рез. MSC.98(73) – (FSS
Кодекс) 4,
– ИМО MSC.1/Цирк.1239.
– ИМО MSC.1/Цирк.1313.

С Т Р. 8 7
5

Преместен в A.1/3.20

– Прав. II-2/9.

A.2/3.25

Прегради от клас
– Прав. II-2/3.
„В“

– Прав. II-2/3.

A.2/3.26

Гори вн и сис т еми за газообразно
гориво, предназ– Прав. II-2/4.
начени за битови
н у ж д и (ком по ненти)

– Прав. II-2/4,
– ИМО MSC.1/Цирк.1276.

– EN 13565-1
(2003), включително A1 (2007).

– ИМО Рез.
MSC.61(67)-(FTP
Кодекс), приложение 1, част 1 и
част 5, или приложение 2,
– ISO 1716 (2002).

6
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A.2/3.27

Електрически автоматични устройства за управление
и задържане:
– E N 1 2 0 9 4 -1
(2003). Неелектрически автоматични устройства за
управление и задържане:
– EN 12 094 -2
(2003). Ръчни устройства за пускане и спиране:
– EN 12 0 94 -3
(2003). Вентили на
резервоари и техните задвижващи
механизми:
– EN 12094-4
(2004). Разпределителни вентили
за високо и ниско
– Прав. II-2/5,
налягане и техните
– Прав. II-2/10,
активатори:
– Прав. II-2/20,
– EN 12094 -5
Компонен т и на
– ММО Рез. MSC.36(63) – (HSC (2006). Неелектристационарни сис- – Прав. II-2/5, Кодекс 1994 г.) 7,
чески блокиращи
т ем и за гас ене – Прав. II-2/10, – ММО Рез. MSC.97(73) – (HSC устройства:
на пожари с газ – Прав. X/3.
Кодекс 2000 г.) 7,
– EN 12094-6
(СО2)
– ММО Рез. MSC.98(73) – (FSS (2006). Струйници
Кодекс) 7,
при системи с CO 2
– ММО MSC.1/Цирк.1313.
– E N 1 2 0 9 4 -7
– ММО MSC.1/Цирк.1318.
(2000), включително A1 (2005). Гъвкави съединения:
– EN 12094-8
(2006). Маномет
ри и релета за налягане:
– E N 1 2 0 9 4 -1 0
(20 03). Механични претегл ящи
устройства:
– E N 1 2 0 9 4 -11
(2003). Контролни
вентили и възвратни вентили:
– E N 1 2 0 9 4 -1 3
(2 0 01), в к л ю ч и телно АC (2002),
Устройства за ароматизиране на системи с CO2 с ниско
налягане:
– E N 1 2 0 9 4 -16
(2003).

A.2/3.28

Компонен т и на
системи за гасене
на пожари с пяна
със среден коефиПреместен в A.1/3.57
циент на разширение – стационарна па л убна
пяна за танкери

6
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ДЪРЖАВЕН
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3

С Т Р. 8 9

4

A.2/3.29

Компонен т и на
стационарни системи за гасене на
пожари с пяна с
нисък коефициент на разшире- Преместен в A.1/3.58
ние, предназначени за машинни
помещения и защита на палубата
на танкери

A.2/3.30

Разширяваща се
пяна за стационарни системи за Преместен в A.1/3.59
гасене на пожари
на химикаловози

A.2/3.31

Водоразпръскваща система с ръч- – Прав. II-2/10. – Прав. II-2/10.
но управление

5

6

Системи за гасеA.2/3.32
не на пожари с
(нова пози- прахово пожаро- Преместен в А.1/3.62
ция)
гасително средство

4. Навигационно оборудване
Колони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с
MSC 73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.

№

Наименование
на елемента от
оборудването

Правило на SOLAS
74, когато се изисква
„типово одобрение“

Приложими правила
на SOLAS 74 и съответните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО според случая

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка
на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Ж и р оком пас за
бързоходни плава- Преместен в A.1/4.31
телни съдове

A.2/4.2

Система за управление на курса за
бързоходни плаПреместен в A.1/4.40
в ат е л н и с ъ д о в е
(преди наричана
автопилот)

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсо
Преместен в A.1/4.41
у казване (П У К)
(по метод GNSS)

A.2/4.4

Лампа за дневна
Преместен в A.1/4.52
сигнализация

A.2/4.5

Прожектор за
бързоходни пла- Преместен в A.1/4.42
вателни съдове

A.2/4.6

Оборудване за
нощно виждане за
Преместен в A.1/4.43
бързоходни плавателни съдове

A.2/4.7

Система за управление на пътя на Преместен в A.1/4.33
кораба

A.2/4.8

Информационна система за
изобразяване на Преместен в A.1/4.30
електронни карти
(ИСИЕК)

С Т Р. 9 0
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

A.2/4.9

Подси г у ря ва не
на информационната система за
Преместен в A.1/4.30
изобразяване на
електронни карти
(ИСИЕК)

A.2/4.10

Система за изоб
разяване
на
Преместен в A.1/4.30
рас т е рн и к ар т и
(СИРК)

A.2/4.11

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Комбинирано
MSC.36(63) – (HSC
оборудване „GPS/
Кодекс 1994 г.),
GLONASS“
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

A.2/4.12

Оборудване
„DGPS,
DGLONASS“

A.2/4.13

Ж и роком пас за
бързоходни плава- Преместен в A.1/4.31
телни съдове

A.2/4.14

Ус т р о й с т в о з а
регистриране на
данни за движе- Преместен в A.1/4.29
ние на кораба
(УРДДК)

A.2/4.15

ВЕСТНИК
4

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез.
MSC.115(73),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

БРОЙ 84
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– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– EN 61108-1
(2003),
– EN 61108-2
(1998),
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– IEC 61108-1
(2003),
– IEC 61108-2
(1998),
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Преместен в A.1/4.44, A.1/4.50 и A.1/4.51

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– Прав. V/18,
– ИМО Рез.
– Прав. X/3,
MSC.36(63) – (HSC
– ИМО Рез.
Интегрирана наКодекс 1994 г.) 13,
MSC.36(63)– (HSC Ковигационна сис– ИМО Рез.
декс 1994 г.) 13,
тема
MSC.86(70),
– ИМО Рез.
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
Кодекс 2000 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

6
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3

4

A.2/4.16

Система за интегУмишлено е оставено празно
риран мостик

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната споПреместен в А.1/4.53
собност на цели,
изобразявани на
радар

A.2/4.18

A.2/4.19

A.2/4.20

С Т Р. 9 1
5

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Система за акус- MSC.36(63) – (HSC
тично приемане Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.86(70),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
М а г н и т е н ко м MSC.36(63) – (HSC
пас за бързоходКодекс 1994 г.),
ни плавателни
– ИМО Рез.
съдове
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– ISO 1069
(1973),
– ISO 25862
(2009),
– EN 60945
– ИМО Рез. A.382(X), (2002), вклю– ИМО Рез.
чително
A.694(17),
поправка 1
– ИМО Рез.
(2008) на IEC
MSC.36(63) – (HSC
60945 или
Кодекс 1994 г.),
– ISO 1069
– ИМО Рез.
(1973),
MSC.97(73) – (HSC
– ISO 25862
Кодекс 2000 г.).
(2009),
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008).

– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Система за управление на пътя на
кораба за бързоходни плавателни
съдове

– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

6

С Т Р. 9 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

A.2/4.21

Приспособлени я
за карти за кораб- Преместен в A.1/4.45
ни радари

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсо
у казване (П У К) Преместен в A.1/4.46
(ж и р о с к о п и ч е н
метод)

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсо
Преместен в A.1/4.2
у казване (П У К)
(магнитен метод)

A.2/4.24

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Индикатор на
MSC.36(63) – (HSC
упора на гребния
Кодекс 1994 г.),
винт
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

A.2/4.25

Ин дикатори на
страничния упор,
стъпката и режима на г ребни я
винт

A.2/4.26

Индикатор за ъгловата скорост на Преместен в A.1/4.9
поворота

A.2/4.27

Индикатор за ъгъла на отклонение Преместен в A.1/4.20
на перото на руля

ВЕСТНИК
4

БРОЙ 84
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– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162.
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

6
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1

ДЪРЖАВЕН
2

3

A.2/4.28

Индикатор за оборотите на гребния Преместен в A.1/4.21
винт

A.2/4.29

Индикатор на
стъпката на греб- Преместен в A.1/4.22
ния винт

A.2/4.30

– Прав. V/18,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Система за интег- MSC.36(63) – (HSC
риран мостик
Кодекс 1994 г.) 13,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.2/4.31

Лагерно устройПреместен в А.1/4.54
ство

A.2/4.32

Мо с т и кова сис тема за аварийна
сигнализация по Преместен в А.1/4.57
време на навигационна вахта

A.2/4.33

Система за управление на пътя на
кораба
– Прав. V/18.
(работи при скорост на кораба 30
възела и повече)

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 9 3
5

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 15,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 15,
– ИМО Рез.
MSC.191(79),
– ИМО SN.1/
Цирк.288.

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 61209
(1999),
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 61209
(1999),
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).
BG L 239/48
Официален
вестник на
Европейския съюз
15.09.2011 г.

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.191(79).

– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162,
– EN 62288
(2008) или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162,
– IEC 62288
Изд.1.0(2008).

6

С Т Р. 9 4

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

4

5

– Прав. V/19,
– ИМО Рез.
A.694(17),
– ИМО Рез.
A.813(19),
– ИМО Рез.
MSC.202(81),
– ИМО Рез.
MSC.211(81),
– ИМО Рез.
MSC.263(84),
– ИМО MSC.1/Цирк.
1307.

A.2/4.34

Оборудване с
разпознаване и
проследяване на
– Прав. V/19.
кораби на далечни разстояния
(LRIT)

A.2/4.35

Приемник
Galileo

A.2/4.36

Оборудване за
универсална система за автоматична идентиПреместен в А.1/4.55
фикация (AIS) с
т ранспон дер за
търсене и спасяване (SART)

за

БРОЙ 84
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– EN 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия EN
61162 или
– IEC 60945
(2002), включително
поправка 1
(2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162.

Преместен в А.1/4.56

5. Радиокомуникационно оборудване

№

Наименование на
елемента от оборудването

Правило на SOLAS
74, когато се изисква
„типово одобрение“

Приложими правила
на SOLAS 74 и съответните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО според случая

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка
на съответствието

1

2

3

4

5

6

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/8,
– ИМО Рез. A.662(16),
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. A.805(19),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ITU-R M.489-2
(10/95),
– ITU-R M.693 (06/90).

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945 или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945.

A.2/5.2

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Резервен източник
MSC.36(63) – (HSC
на енергия за радио
Кодекс 1994 г.),
оборудване
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– Прав. IV/13,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО COMSAR
Цирк.16,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945 или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945.

A.2/5.3

Корабна земна станПреместен в A.1/5.19
ция „Inmarsat – F“
– Прав. IV/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез. MSC.36(63) –
(HSC Кодекс 1994 г.),

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC

A.2/5.1

A.2/5.4

Авариен радиобуй
(EPIRB), указващ
местоположението,
работещ в метровия
обхват

– Прав. IV/14,
Пулт за управление – Прав. X/3,
на бедствия
– ИМО Рез.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

4

MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/Цирк.
862,
– ИМО COMSAR
Цирк.32.
– Прав. IV/6,
– ИМО Рез. А.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.),
– ИМО MSC/
Цирк.862,
– ММО COMSAR
Цирк.32.

A.2/5.5

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
– ИМО Рез.
Табло за сигнали- MSC.36(63) – (HSC
зация при бедствие Кодекс 1994 г.),
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.).

A.2/5.6

Авариен радиобуй
(EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в Умишлено е оставено празно
системата
„INMARSAT“

A.2/5.7

A.2/5.8
Предишен
А.1/5.16

С Т Р. 9 5
5

6

60945 или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945.

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945 или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945.

Алармена система
за сигурност на кораба

– Прав. XI-2/6,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО
Рез. MSC.147(77),
– ИМО
MSC/Цирк.1072.

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945,
– серия EN 61162
или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945,
– серия IEC
61162.

– Прав. IV/14,
– Прав. X/3,
А виа ц ион на д ву- – ИМО Рез.
посочна У К В ра- MSC.36(63) – (HSC
диотелефонна апа- Кодекс 1994 г.) 14,
ратура
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

– Прав. IV/7,
– ИМО Рез. A.694(17),
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC
Кодекс 2000 г.) 14,
– ИМО Рез.
MSC.80(70),
– ИМО COMSAR
Цирк.32,
– Конвенция ICAO
(Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10,
Радиоп равила.

– EN 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945,
– ETSI EN 301
688 V1.1.1 (200007) или
– IEC 60945
(2002), включително поправка
1 (2008) на IEC
60945,
– ETSI EN 301
688 V1.1.1 (200007).

6. Оборудване, изисквано по силата на конвенцията COLREG 72

№

Наименова
ние на елемента от оборудването

Правило
COLREG 72, когато се изисква
„типово одобрение“

Правила на COLREG и
съответните резолюции и
циркулярни писма на ИМО
според случая

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка на
съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни
Преместен в A.1/6.1.
светлини

С Т Р. 9 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4
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6

– E N 6 0 9 4 5 (2 0 0 2),
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– Сирени
– COLREG 72, приложение III/1 (действие),
– Камбани или гонгове
– COLREG 72, прилоСредства за
– COLREG 72, приложение жение III/2 (действие)
– COLR EG 72 ,
A.2/6.2 звукова сигнаIII/3,
или
приложение III/3.
лизация
– ИМО Рез. A.694(17).
– I E C 6 0 9 45 (2 0 0 2),
включително поправка
1 (2008) на IEC 60945,
– Сирени
– COLREG 72, приложение III/1 (действие),
– Камбани или гонгове
– COLREG 72, приложение III/2 (действие).

7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

№

Наименование на елемента от оборудването

Инструмент
A.2/7.1 за товарене
на кораб

Правило на
SOLAS 74, когато се изисква
„типово одобрение“
– Прав. XII/11,
– Конференция
SOLAS 1997 г.,
рез. 5.

Приложими правила на
SOLAS 74 и съответните
резолюции и циркулярни
писма на ИМО според
случая
– Прав. XII/11,
– Конференция SOLAS
1997 г., рез. 5.

Стандарти за
изпитване

Модули
за оценка на
съответствието

– ИМО MSC.1/Цирк
1229.

Датчици за нивото на водата
A.2/7.2
Елементът е заличен.
на кораби за
насипни товари
8. Оборудване по глава II-1 от SOLAS

№

Наименование на елемента от оборудването

Правило на
SOLAS 74, когато се изисква
„типово одобрение“

Пускане на
A.2/8.1 генераторите
– Прав. II-1/44,
Ex.
в студено вре– Прав. X/3.
A.2/3.3 ме (пускови
устройства)

Приложими правила на
SOLAS 74 и съответните
резолюции и циркулярни
писма на ИМО според
случая

Стандарти за
изпитване

Мод ул и
за оценка на
съответствието

– Прав. II-1/44,
– ИМО Рез.
MSC.36(63) – (HSC Кодекс
1994 г.) 12,
– ИМО Рез.
MSC.97(73) – (HSC Кодекс
2000 г.) 12.

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/75/ЕС на Комисията от 2 септември 2011 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване
(ОВ, L 239 от 2011 г.).
§ 4. Оборудване, вписано в приложение № 1 като елемент, който е преместен от приложение
№ 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба
в съответствие с действащите преди 5 октомври 2012 г. процедури за типово одобрение на
държава – членка на Европейския съюз, може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на
борда на кораб, плаващ под знамето на държава – членка на Европейския съюз, в срок до две
години от влизането в сила на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 5 октомври 2012 г.
Министър:
Ивайло Московски
9732
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-168
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Иком интелект“ – Хасково, изменям Заповед
№ РД-14-06 от 4.02.2008 г. (ДВ, бр. 19 от 2008 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-355 от 22.07.2008 г.
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-68 от 21.06.2010 г. (ДВ, бр. 52 от 2010 г.),
както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Антония Тодорова Тодорова.“ се
заменя с „Училището се управлява и представлява
от Йорданка Маринова Маринова.“
Министър:
С. Игнатов
9967

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2638
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ;
писма на А генци я „Пътна инфраст ру кт у ра“
(АПИ) с вх. № АУ 14-36 от 4.09.2012 г. и № АУ
14-36(1) от 28.09.2012 г.; писма на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) № АУ 10-33 от 3.08.2012 г. и № АУ 10-38
от 22.08.2012 г. за разрешаване изработването
на парцеларния план; съобщаване на проекта
на парцеларен план със съобщения в ДВ, бр. 53,
57 и 61 от 2012 г., и писмо изх. № 53-00-13203 от
30.08.2012 г. на АПИ; протоколи от 31.07.2012 г.
от проведени обществени обсъждания; Решение
№ 141 от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – Братя Даскалови, Решение № 148 от 31.08.2012 г. на
Общинския съвет – Първомай, Решение № 374
от 26.07.2012 г. и Решение № 428 от 20.09.2012 г.
на Общинския съвет – Димитровград, Решение
№ 156 от 25.10.2012 г. на Общинския съвет – Чирпан, за съгласуване на парцеларния план; решения № КЗЗ-17 от 22.08.2012 г. и № КЗЗ-19 от
20.09.2012 г. на Комисията за земеделските земи
за промяна на предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; решения № 43-ПР/2012 г. и
№ 47-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта

от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); писма от МОСВ изх.
№ 12-00-1135 от 16.08.2012 г., № 12-00-1135 от
23.08.2012 г. и № 12-00-1314 от 19.09.2012 г. за
влезли в сила решения; съгласувателни писма
№ ЗЗ-НН-0287 от 20.08.2012 г. и № ЗЗ-НН-518
от 3.08.2012 г. на Министерството на културата;
становища рег. № 11-00-688 от 5.09.2012 г. и № 0410-54 от 5.09.2012 г. на Министерството на отбраната; становища рег. № ПО-6085 от 16.07.2012 г.
и № ПО-6087 от 16.07.2012 г. на Министерството
на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
съгласувателно писмо рег. № ДС 49143, екз. № 1
от 17.09.2012 г. на Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; съгласувателни писма
№ ВК- 01-84 от 1.08.2012 г. и № РД-11-129 от
1.08.2012 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите Източнобеломорски район с център
Пловдив; съгласувателни писма № АД-12-09-3#6
от 26.07.2012 г. и № АД-12-09-3#8 от 27.09.2012 г.
на „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно
управление; съгласувателни писма № 12-04-26
от 24.07.2012 г. и № 12-04-28 от 7.08.2012 г. от
„Национална електрическа компания“ – ЕАД;
съгласувателни писма № 11563-1 от 19.07.2012 г.
от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
и № 126 от 7.08.2012 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД – КЕЦ Чирпан; съгласувателно писмо № 70-00-2023 от 18.07.2012 г. от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив; съгласувателни писма № 1151 от 18.07.2012 г. и
№ 1152 от 18.07.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора; съгласувателно
писмо № 504 от 20.07.2012 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Димитровград; съгласувателно писмо № 1425 от 20.07.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково;
становища рег. индекс 04-00-121 от 17.08.2012 г. и
рег. индекс 04-00-124 от 17.08.2012 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ – АД; съгласувателни писма № БТГ-24-00-2128 от 27.07.2012 г.
и № БТГ-24-00-2129 от 27.07.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; съгласувателно писмо № СП-103
от 21.09.2012 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД;
съгласувателно писмо рег. № 200 от 5.10.2012 г. на
„Химмаш“ – АД, Хасково; съгласувателни писма
№ ЖИ-15060 от 1.08.2012 г. и № ЖИ-15454 от
8.08.2012 г. на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“; протокол от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-32 от 8.10.2012 г. за разглеждане на
проекта и приемането му и Заповед № РД-02-14495 от 1.03.2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам:
Подробен устройствен план – парцеларeн
план за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан
Андреево, участък Оризово – Харманли от км
5+000 до км 71+011.31 – изместване на път ІІ-66
Чирпан – Стара Загора, надлез над АМ „Марица“ при км 5+028, реконструкция на въздушни
електропроводни линии високо напрежение и
газопроводи, засягащ землищата на с. Градина,
община Първомай, област Пловдив; с. Плодо-
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витово, община Братя Даскалови, гр. Чирпан и
с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора;
с. Добрич, с. Крепост и с. Воден, община Димит
ровград, и с. Александрово, община Хасково,
област Хасково, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
гарантират животът и здравето на гражданите
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Марица“ представлява
едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от Общоевропейски
транспортен коридор № ІV, както и от Транс
европейската автомагистрала „Север – Юг“ на
международен път Е 80.
2. Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе
осиг у ряването на модерни експлоатационни
условия, ще подобри стандарта на транспортно
обслужване на международния и вътрешния трафик и ще подобри безопасността и сигурността
на движението.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – София-град,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
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
чрез МРРБ.

10096

За министър:
Д. Симидчиев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1013-ИП
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „Трейдвил“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул.
Церова гора 12 – 14, ет. 3, ап. офис 5Б, издаден
въз основа на Решение № 676-ИП на Комисията
за финансов надзор от 22.07.2009 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
9946

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1014-ДФ
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Селект Асет Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление: София, район „Красно
село“, бул. България 58, бл. С, ет. 7, ап. 24, да
организира и управлява договорен фонд „Селект
Дивидент“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Селект Дивидент“ в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Селект Дивидент“
на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Селект Дивидент“
като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
9947

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3280-П
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2051
от 23.10.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 07079.605.290,
с площ 495 кв. м, в „Промишлена зона-север“,
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 14 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
2000 лв. (без включен ДДС), или равностойност
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та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9962

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 3281-П
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2052
от 23.10.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 07079.605.291,
с площ 491 кв. м, в „Промишлена зона-север“,
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 12-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
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за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9963
РЕШЕНИЕ № 3282-П
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2053
от 23.10.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 07079.605.293,
с площ 1927 кв. м, в „Промишлена зона-север“,
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 67 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 14-ия ден, считано от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9964
РЕШЕНИЕ № 3283-П
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
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ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2054
от 23.10.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 02227.500.28,
с площ 5321 кв. м, на ул. Георги Димитров № 110,
с. Байкал, община Долна Митрополия, област
Плевен, заедно с построените в имота сгради: едноетажна сграда с идентификатор № 02227.500.28.1,
със застроена площ 331 кв. м; едноетажна сграда
с идентификатор № 02227.500.28.2, със застроена
площ 32 кв. м и едноетажна сграда с идентификатор № 02227.500.28.3, със застроена площ
318 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 65 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
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за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9965
РЕШЕНИЕ № 3284-П
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК,
Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 3215-П от 19.11.2010 г. (за откриване на процедура) и протоколно решение № 2067 от 24.10.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 6 000 000
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Монтажи“ – ЕАД, София (наричано по-нататък
„дружеството“), собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София.
2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
може да бъде получена в сградата на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406. Цената на
конкурсната документация е 5000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG 39 BNBG 9661 3100 1530
01, BIC код BNBGBGSD. Плащането се извършва
преди получаване на конкурсната документация.
Разходите по заплащането на конкурсната документация са за сметка на лицата.
3. Конкурсната документация по т. 2 се закупува в срок до 15-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
5. В срок до 18-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок три работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
6. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителното квалификационно изискване,
посочено в т. 6.1, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване
на информация:
6.1. заинтерeсованото лице е стратегически
инвеститор, който кумулативно отговаря на
следните изисквания:
6.1.1. да е надлежно у чредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут;
6.1.2. да осъществява дейности по проектиране,
строителство и инженеринг и/или проектиране
и изпълнение на инженерни съоръжения;
6.1.3. общият размер на приходите от дейностите по т. 6.1.2 за последните три финансови
години съгласно изготвените одитирани годишни
финансови отчети трябва да възлиза минимум
на 60 000 000 лв.;
6.1.4. да има положителен финансов резултат
за всяка една от последните три финансови години съгласно изготвените одитирани годишни
финансови отчети;
6.1.5. да притежава валидни сертификати за
изпълнение на строително-монтажни работи, както следва: ISO 9001:2008 и/или OHSAS 18001:2007
и/или ISO 14001:2004 и/или други еквивалентни;
6.1.6. заинтересованото лице да има действащи
договори (за изпълнение на дейностите по т. 6.1.2)
на обща стойност не по-малка от 40 000 000 лв.;
6.1.7. да докаже достъп до средства, отпускани
по целева кредитна линия, осигуряваща средства,
които да гарантират инвестиции в размер на не
по-малко от 2 000 000 лв.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посоченото предварително квалификационно изискване, се съдържат в конкурсната
документация.
7. Не се допускат до участие в конкурса консорциуми (субекти във формата на търговски
или граждански дружества съгласно българското законодателство, специално създадени с цел
участие в конкурса), офшорни дружества, както
и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава,
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лица, които са в ликвидация, лица, обявени в
несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени
за банкрут.
8. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят кумулативно на предварителното квалификационно
изискване по т. 6.1 и са закупили информационен
меморандум на дружеството.
9. Цената на информационния меморандум на
дружеството е 10 000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро, която се заплаща
при условията и в сроковете, посочени в конкурсната документация. Разходите по заплащане на
конкурсната документация и информационния
меморандум са за сметка на лицата.
10. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 5 000 000 лв. или равностойността им в
евро и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, посочена в конкурсната документация,
най-късно до 15 ч. българско време на 55-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – София, ул.
Аксаков 29, в срок до 15 ч. българско време на
55-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
12. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 6 000 000 акции, представляващи
100 % от капитала на „Монтажи“ – ЕАД, София,
и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
9966

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 491
от 27 септември 2012 г.
Проектът за ПУП – ПРЗ – преструктуриране
на м. ж.к. Обеля 2 и план-схеми на техническата
инфраструктура, е изработен по възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.
Първоначално проектът е изработен като
ПРЗ – актуализация на ж.к. Обеля 2 с писмо
№ ТП-92-00-22 от 22.04.2007 г. Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ. Проведено е
обществено обсъждане в изпълнение на Заповед
№ РД-09-308 от 15.10.2008 г. на кмета на район
„Връбница“. Постъпилите възражения след обнародване в „Държавен вестник“ и след общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-25 от 16.03.2010 г., т. 4.
В изпълнение на протоколното решение предстоящото одобряване на кадастралната карта и
промените в ОУП на СО/2009 г. със Заповед
№ РД-09-50-946 от 15.06.2010 г. на главния архитект
на СО е допусната устройствена процедура – изработване на ПУП – ПРЗ за преструктуриране
на м. ж.к. Обеля 2 и план-схеми на инженерната
инфраструктура.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

Изработването на плана е възложено с писмо
№ ТП-92-00-75 от 7.10.2011 г. Преработеният проект отразява уважените възражения и служебни
предложения по протоколите на ОЕСУТ.
Проектът и придружаващите го план-схеми
са обнародвани по чл. 128, ал. 2 ЗУТ (ДВ, бр. 31
от 2012 г.).
В изпълнение на чл. 128, ал. 5 ЗУТ и в изпълнение на Заповед № РД-09-86 от 23.04.2012 г. на
кмета на район „Връбница“ е проведено обществено обсъждане, за което е съставен протокол.
Към схемите за техническата инфраструктура
е приложено становище на отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ при НАГ,
а именно:
– схема „ВК“ – представено становище на
„Инженерни мрежи“ и отрицателно становище
на „Софийска вода“ – АД – писмо № ТУ-783 от
8.03.2012 г.;
– схема „ЕЛ“ – представено становище на
„Инженерни мрежи“ и съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 29.03.2012 г.;
– схема „Топлофикация“ – НАГ е изпратил за
съгласуване схемата с писмо № ТП-92-00-22/07
от 8.03.2012 г.; в законоустановения срок не е
получен отговор;
– схема „Телефонизаци я“ – съгласу вана с
„Виваком“ на 4.04.2012 г.;
– представено е становище на отдел „Инженерни мрежи“ за необходимост от съгласуване
със „Софиягаз“ – ЕАД.
Заснетата съществуваща дървесна растителност
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО е изпратена за съгласуване в
Дирекция „Зелена система“ – СО, съгласно писмо
изх. № ТП-92-00-22/07 от 5.06.2012 г. Възраженията
по проекта, включително и тези от общественото
обсъждане, са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 32. Междувременно
са постъпили молби-възражения – 4 бр., които са
включени допълнително в протокол № ЕС-Г-46
от 12.06.2012 г., т. 17.
Проектът е получен от проектантите за изпълнение на протоколните решения. Поставеният
препоръчителен срок в протоколното решение на
ОЕСУТ относно коригиране на проекта и плансхемите по уважените възражения и служебни
предложения № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 17, е
изпълнен, като същият е внесен в НАГ за процедиране на 27.06.2012 г.
Представени са нови становища на отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ по
отношение на коригираните план-схеми.
Заснемането на съществуващата растителност
е съгласувано с Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 21.06.2012 г.
Приложено е Решение № СО-42-ЕО/2012 г. за
преценяване необходимостта от извършване на
екологична оценка на директора на РИОСВ –
София, съгласно което такава не следва да се
извършва по отношение на ПУП за м. Обеля 2.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 16.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Проектът за ж.к. Обеля 2 е изработен като
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на съществуващия жилищен
комплекс и прилежащи към него територии при
спазване условията на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 32, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 17, проектът
е върнат за корекции, които не са съществени.
Внесен е коригиран проект по уважените възражения и служебни предложения.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията
и обществените обсъждания са уважени – частично или цялостно, или не са уважени изцяло,
като при разглеждане на същите ОЕСУТ се е
ръководил от характера на плана, приоритетна
защита на обществения интерес с оглед създаване
на благоприятна среда за живеене, запазване и
доразвиване на комплексния характер на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н., и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели по чл. 22, ал. 5
ЗУТ и показателите, по които е създаден планът
на ж.к. Обеля 2.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 16.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Терени за озеленяване на улици,
реки, дерета, открити канали и сервитути“ („Тзв“),
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„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ („Жм“), „Смесена многофункционална зона със занижени параметри“ („Смф1“),
„Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в околоградския район“ („Оз2“), в които
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2,
15, 34, 4, 13 и 17 е допустимо УПИ в обхвата да
са с конкретното предназначение, предвидено в
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност
на застрояване в УПИ, предвидени за детски
заведения – УПИ II – „За ОДЗ в кв. 1“, УПИ
III – „За ОДЗ в кв. 6“, УПИ II – „За ОДЗ в кв. 31“
(съществуваща), се приемат изискуемите по
чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, съответно: плътност на застрояване – до 30 %, и Кинт. – до 0,6,
а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не
противоречат на показателите за зона „Оо“ по
ОУП на СО.
За максимално допустими параметри на застрояване в УПИ I – „За училище в кв. 21“ – съществуващо, и УПИ I – „За училище в кв. 18“ – съществуващо, се приемат специфичните показатели за училища в група устройствени зони за
общественообслужващи дейности: плътност на
застрояване – до 40 %, и Кинт. – до 1,2, а необходимото озеленяване – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 15.07.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, и специализирана карта,
приета с протокол на ОЕСУТ № ЕС-К-100 от
8.12.2011 г., т. 5, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат в
жилищна територия с комплексно застрояване по
смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо, включително
поради обстоятелството, че планът е изработен
върху кадастрална карта, одобрена след влезли
в сила предходни регулационни планове. В тези
случаи не следва да се доказват и основания по
чл. 134 ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен
вид план, при който се спазват изискванията по
чл. 22 ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
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урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Одо бр ено т о с п р ед ход н и в ле з л и в си ла
планове застрояване е запазено максимално с
новия план.
То се одобрява с този план с оглед спазване
изискванията на чл. 22 ЗУТ за цялата територия
и с оглед цялостния баланс на територията.
Съгласно чл. 17, а л. 1, т. 4 във връзка с
чл. 21, ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен комплекс, какъвто е Обеля 2, следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 20,60 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на „Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуждаване
попадат в пространства, предимно междублокови,
с реализирани благоустройствени мероприятия и
с висока дървесна растителност. Самостоятелното
урегулиране на тези имоти с предвидено застрояване ще доведе до уплътняване на застрояването
в квартала.
С ПУП се предвижда УПИ II – „За ОДЗ в
кв. 1“, и УПИ III – „За ОДЗ в кв. 6“, с ново
застрояване. В същите попадат имоти – частна
собственост, които подлежат на принудително
отчуждаване по реда на ЗОС. Площта на УПИ е
съобразена с изискването на чл. 41 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони. УПИ II – „За ОДЗ в кв. 1“, и УПИ III – „За
ОДЗ в кв. 6“, са предвидени и в предходния
план, като границите и предназначението им
се запазват. Изменението им е недопустимо на
основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУЗСО във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
В комплекса са изградени и функционират
две училища в УПИ I, кв. 18 и УПИ I, кв. 21.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
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Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, като е отчитано и обстоятелството, че
в границите на тези УПИ не могат да влизат
имоти – собственост на физически и юридически
лица, тъй като не са налице договори по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават частна общинска
собственост и частните имоти в тях не могат да
бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране, „За
трафопост“, „За озеленяване с режим на „Тго“
и инфраструктура“, „За ОДЗ“, „За училище“, „За
поликлиника“, като по този начин планът е поикономично осъществим и се решават констатираните от направения анализ на територията
проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти,
чиито размери не отговарят на изискванията на
чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно застрояване и т.н. Не са представени доказателства
за приложени предходни планове, предвиждащи
съсобственост, не е доказано в предвидените
общи УПИ да има съгласие на собствениците
им чрез сключени договори по чл. 15, ал. 3 или
5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради
което липсва правно основание за одобряване на
плана за регулация за тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за: кв. 1, УПИ I-961, 1051, 2442; УПИ III1049, 1136, 1987; кв. 8, УПИ III – 1786, 2106, 2170,
2276, 2383; кв. 12, УПИ III-1125, 1694, 1883, 1973,
2185, 2294, 2377; кв. 14, УПИ VIII-1970, 1670 – „За
обществено обслужване“; кв. 16, УПИ VI-2137,
2139, 2344, 2437; кв. 18, УПИ V-822 – „За обществено обслужване“, УПИ IX-939 – „За обществено
обслужване“; кв. 22, УПИ VII-995, 2396, 2428;
кв. 23, УПИ VI-1124, 1674; кв. 25, УПИ IV-1130,
1745 – „За обществено обслужване“; кв. 30, УПИ
II-946, 1115, 2439 – „За обществено обслужване“;
кв. 31, УПИ III-1114, 2425 – „За обществено обслужване“. УПИ са изписани върху графичната
част на ПР.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в горепосочените УПИ за целесъобразно и отговарящо на законовите изисквания,
поради което приема, че следва да се одобри
проектът за план за застрояване за тези УПИ,
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който ще се приложи след провеждане на процедурите за одобряване на план за регулация в
условията на чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Уличната регулация следва съществуващата на
място такава, като промените в същата са несъществени, поради което и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени с характер
на комплексно застрояване. Запазват се и законно
изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса и съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на застрояване за устройствена зона
„Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
С проекта е доказано, че не се надвишават
и показателите, по които е създаден планът на
м. ж.к. Обеля 2, с което е спазен чл. 22, ал. 5 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване в зона „Жк“, определени с
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81, както и изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и чл. 32
относно жилищните сгради, чл. 35, ал. 2 – за
обществените и между жилищни и обществени
по чл. 35, ал. 1 ЗУТ в устройствени зони „Жм“,
„Смф1“, „Оз2“, „Оо“.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
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Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електроснабдяване, топлоснабдяване и телефонизация, с които са определени
видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на техническата
инфраструктура – топлофикация, канализация,
водопровод, като застрояването е съобразено
със същите.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 108,
ал. 2, чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 4, 13,
15, 17 и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4 и чл. 32, чл. 35, ал. 1 и 2,
чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУС), приложение № 1 към чл. 21
и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони, протокол на ОЕСУ Т № ЕС-Г-42 от
5.06.2012 г., т. 32, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 17, и № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 16, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. ж.к. Обеля 2, по
червените и сините линии, цифри и текст с корекцията в кафяв и зелен цвят в обхват съгласно
приложения проект, без урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 1, УПИ 1-961, 1051, 2442; УПИ III-1049,
1136, 1987;
кв. 8, УПИ III-1786, 2106, 2170, 2276, 2383;
кв. 12, УПИ III-1125, 1694, 1883, 1973, 2185,
2294, 2377;
кв. 14, УПИ VIII-1970, 1670 – „За обществено
обслужване“;
кв. 16, УПИ VI-2137, 2139, 2344, 2437;
кв. 18, УПИ V-822 – „За обществено обслужване“, УПИ IX-939 – „За обществено обслужване“;
кв. 22, УПИ VII-995, 2396, 2428;
кв. 23, УПИ VI-1124, 1674;
кв. 25, УПИ IV-1130, 1745 – „За обществено
обслужване“;
кв. 30, УПИ II-946, 1115, 2439 – „За обществено
обслужване“;
кв. 31, УПИ III-1114, 2425 – „За обществено
обслужване“.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. ж.к. Обеля 2 с
корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на подробния устройствен план на
м. ж.к. Обеля 2.
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Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ към Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
9948
РЕШЕНИЕ № 492
от 27 септември 2012 г.
Проектът за ПУП – ПРЗ – преструктуриране
на м. ж.к. Обеля 1 и план-схеми на техническата
инфраструктура, е изработен по възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.
Първоначално проектът е изработен като
ПРЗ – актуализация на ж.к. Обеля 1 с писмо
№ ТП-92-00-22 от 22.04.2007 г. Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ. Проведено е
обществено обсъждане в изпълнение на Заповед
№ РД-09-308 от 15.10.2008 г. на кмета на район
„Връбница“. Постъпилите възражения след обнародване в „Държавен вестник“ и след общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-25 от 16.03.2010 г., т. 5.
В изпълнение на протоколното решение предстоящото одобряване на кадастралната карта и
промените в ОУП на СО/2009 г. със Заповед
№ РД-09-50-946 от 15.06.2010 г. на главния архитект
на СО е допусната устройствена процедура – изработване на ПУП – ПРЗ за преструктуриране
на м. ж.к. Обеля 1 и план-схеми на инженерната
инфраструктура.
Изработването на плана е възложено с писмо
№ ТП-92-00-75 от 7.10.2011 г.
Преработеният проект отразява уважените
възражения и служебни предложения по протоколите на ОЕСУТ.
Проектът и придружаващите го план-схеми
са обнародвани по чл. 128, ал. 2 ЗУТ (ДВ, бр. 31
от 2012 г.).
В изпълнение на чл. 128, ал. 5 ЗУТ и в изпълнение на Заповед № РД-09-86 от 23.04.2012 г. на
кмета на район „Връбница“ е проведено обществено обсъждане, за което е съставен протокол.
Към схемите за техническата инфраструктура
са приложени становища на отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ при НАГ,
а именно:
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– схема „ВК“ – представено становище на
„Инженерни мрежи“ и отрицателно становище
на „Софийска вода“ – АД – писмо № ТУ-783 от
8.03.2012 г.;
– схема „ЕЛ“ – представено становище на
„Инженерни мрежи“ и съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 29.03.2012 г.;
– схема „Топлофикация“ – НАГ е изпратил за
съгласуване схемата с писмо изх. № ТП-92-0022/07 от 8.03.2012 г.; в законоустановения срок
не е получен отговор;
– схема „Телефонизаци я“ – съгласу вана с
„Виваком“ на 4.04.2012 г.;
– представено е становище на отдел „Инженерни мрежи“ за необходимост от съгласуване
със „Софиягаз“ – ЕАД.
Заснетата съществуваща дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО е изпратена за съгласуване в Дирекция „Зелена система“ – СО, съгласно писмо изх. № ТП-92-00-22/07 от 5.06.2012 г.
Възраженията по проекта, включително и тези
от общественото обсъждане, са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 31, и протокол № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 16.
Проектът е получен от проектантите за изпълнение на протоколните решения. Поставеният
препоръчителен срок в протоколното решение на
ОЕСУТ относно коригиране на проекта и плансхемите по уважените възражения и служебни
предложения с № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 16,
е изпълнен, като същият е внесен в НАГ за процедиране на 27.06.2012 г.
Представени са нови становища на отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ по
отношение на коригираните план-схеми.
Заснемането на съществуващата растителност
е съгласувано с Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 21.06.2012 г.
Приложено е Решение № СО-45-ЕО от 2012 г.
за преценяване необходимостта от извършване
на екологична оценка на директора на РИОСВ –
София, съгласно което такава не следва да се
извършва по отношение на ПУП за м. Обеля 1.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 15.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Обеля 1 е изработен като
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на съществуващия жилищен
комплекс и прилежащи към него територии при
спазване условията на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
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Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 31, и протокол № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 16,
проектът е върнат за корекции, като същите са
незначителни. Внесен е коригиран проект по
уважените възражения и служебни предложения.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н., и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствените показатели по чл. 22, ал. 5
ЗУТ и показателите, по които е създаден пред
ходният план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 15.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“) и „Терени за озеленяване на
улици, реки, дерета, открити канали и сервитути“
(„Тзв“), в които съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15 и 34 е допустимо УПИ в
обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в УПИ I – „За ОДЗ в кв. 38а“, се приемат изискуемите по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, съответно: плътност на застрояване – до
30 %, и Кинт. – до 0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не противоречат на показателите за зона „Оо“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 15.07.2011 г. на изпълнителния ди-
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ректор на АГКК и специализирана карта, приета
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-К-100 от 8.12.2011 г.,
т. 5, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат в
жилищна територия с комплексно застрояване по
смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му е неприложимо, включително
поради обстоятелството, че планът е изработен
върху кадастрална карта, одобрена след влезлите
в сила на предходните регулационни планове. В
тези случаи не следва да се доказват и основания
по чл. 134 ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е
отделен вид план, при който се спазват изискванията по чл. 22 ЗУТ и само за неуредените
случаи се прилагат общите норми за устройствено
планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Одобреното с предходни влезли в сила планове
застрояване е запазено максимално с новия план.
То се одобрява с този план с оглед спазване
изискванията на чл. 22 ЗУТ за цялата територия
и с оглед цялостния баланс на територията.
Съгласно чл. 17, а л. 1, т. 4 във връзка с
чл. 21, ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен комплекс, какъвто е Обеля 1, следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 17,76 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
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СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуждаване,
попадат в пространства, предимно междублокови,
с реализирани благоустройствени мероприятия и
с висока дървесна растителност. Самостоятелното
урегулиране на тези имоти с предвидено застрояване ще доведе до уплътняване на застрояването
в квартала.
С ПУП се предвижда УПИ I – „За ОДЗ в
кв. 38а“, с ново застрояване. В същия попадат
имоти – частна собственост, които подлежат
на принудително отчуждаване по реда на ЗОС.
Площта на УПИ е съобразена с изискването на
чл. 41 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони. УПИ I – „За ОДЗ
в кв. 38а“, е предвиден и в предходния план, като
границите и предназначението му се запазват.
Изменението му е недопустимо на основание
чл. 17, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУЗСО във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като е отчитано и обстоятелството,
че в границите на тези УПИ не могат да влизат
имоти – собственост на физически и юридически
лица, тъй като не са налице договори по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават частна общинска
собственост и частните имоти в тях не могат да
бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране,
„За трафопост“, „За озеленяване с режим на Тго
и инфраструктура“, „За ОДЗ“, „За метротрасе“,
като по този начин планът е по-икономично
осъществим и се решават констатираните от
направения анализ на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти,
чиито размери не отговарят на изискванията на
чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно застрояване и т.н. Не са представени доказателства
за приложени предходни планове, предвиждащи
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съсобственост, не е доказано в предвидените
общи УПИ да има съгласие на собствениците
им чрез сключени договори по чл. 15, ал. 3 или
5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради
което липсва правно основание за одобряване на
плана за регулация за тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се одобрява за: кв. 38, УПИ III-874, 935, 982, 1676, 1796;
кв. 44, УПИ III-1129 – „За обществено обслужване“; кв. 38а, УПИ VI-2326, VII-2329, VIII-630.
УПИ са изписани върху графичната част на ПР.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в горепосочените УПИ за целесъобразно и отговарящо на законовите изисквания,
поради което приема, че следва да се одобри
проектът за план за застрояване за тези УПИ,
който ще се приложи след провеждане на процедурите за одобряване на план за регулация в
условията на чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Уличната регулация следва съществуващата на
място такава, като промените в същата са несъществени, поради което и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени с характер
на комплексно застрояване. Запазват се и законно
изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция, съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса и съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на застрояване за устройствена зона
„Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
С проекта е доказано, че не се надвишават
и показателите, по които е създаден планът на
м. Ж.к. Обеля 1, с което е спазен чл. 22, ал. 5 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
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правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, приложение 2 към чл. 81, както и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електроснабдяване, топлоснабдяване и телефонизация, с които са определени
видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на техническа инфраст ру кт у ра – топлофикаци я, кана лизаци я,
водопровод, като застрояването е съобразено
със същите.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 108,
ал. 2, чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2,
15, 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 22, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУС),
приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към
чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУС,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 31, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 16, и № ЕСГ-52 от 10.07.2012 г., т. 15, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Ж.к. Обеля 1 по
червените и сините линии, цифри и текст с корекцията в кафяв и зелен цвят в обхват съгласно
приложения проект, без урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 38, УПИ III-874, 935, 982, 1676, 1796;
кв. 38а, УПИ VI-2326, VII-2329, VIII-630;
кв. 44, УПИ III-1129 – „За обществено обслужване“.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. Ж.к. Обеля 1
с корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на подробния устройствен план на
м. Ж.к. Обеля 1.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или
чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
9949
РЕШЕНИЕ № 494
от 27 септември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Т-13 от 25.02.2011 г. от Тодор
Витанов Наков като пълномощник на Марийка
Йорданова Миладинова, собственик на поземлени
имоти № 519295 и № 519334 по КВС, землище на
с. Бистрица, с искане за допускане на устройствена
процедура – изменение на план за регулация и
план за застрояване.
Към заявлението са приложени: Решение
№ 10521.2 от 5.03.2004 г. на Общинската служба
по земеделие и гори на Община Панчарево, удостоверение за наследници № 000236 от 17.02.2011 г.,
пълномощно, скица и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 31, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-711 от 25.05.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработване на подробен устройствен
план при спазване условията на отделите в НАГ.
Заповедта е изпратена до район „Панчарево“ и
заявителя с писмо изх. № ГР-94-Т-13 от 26.05.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Т-13 от 1.08.2011 г.
са внесени проекти за одобряване на ИПР за УПИ
XIV-3303, създаване на нови УПИ XVI-334 и УПИ
XVII-295 – „За КОО“, изменение на улица между
о.т. 771 и о.т. 772, откриване на задънена улица
от о.т. 771а до о.т. 771е и план за застрояване за
новосъздадени УПИ XVI-334, УПИ XVII-295 – „За
КОО“, кв. 86, с обяснителна записка и извадка
от действащия ПУП.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 23.06.2011 г.
и „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-2692 от
6.07.2011 г., както и експертна оценка и геодезическо заснемане на съществуващата дървесна
растителност, заверени от Дирекция „Зелена
система“ с изх. № 94-Т-СП-11 от 1.07.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-221/4 от
23.05.2012 г. на главния архитект на район „Панчарево“ възражения не са постъпили.
Изработеният проект е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г., т. 15, и е
взето решение да се преработи, като кв. 88 се
преномерира в кв. 88б, тъй като с новопроекти-
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раната задънена улица се образуват два квартала,
и коригираният проект да се обяви по чл. 128,
ал. 10 ЗУТ.
Внесен е коригиран с оранжев цвят проект.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, бр. 27
от 2012 г., като съгласно писмо peг. № 6602-221/2
от 13.10.2011 г. на 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-09-100 от 5.04.2012 г. на кмета на
район „Панчарево“. Резултатите от проведеното
обществено обсъждане са отразени в протокол
и обобщени в доклад от 3.05.2012 г.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-42
от 5.06.2012 г., т. 19, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с чл. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Марийка Йорданова Миладинова
като собственик на поземлени имоти № 519295 и
№ 519334 – предмет на плана, съгласно Решение
№ 10521.2 от 5.03.2004 г. на Общинската служба по
земеделие и гори на Община Панчарево и удостоверение за наследници № 000236 от 17.02.2011 г.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите се
урегулират за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същите се
образуват УПИ XVI и УПИ XVII в съответствие
с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация между о.т. 771 и
о.т. 772, изменение на границите на УПИ XIV-3303,
кв. 86, и УПИ I-1079 – „За озеленяване“, кв. 88б,
което се налага за урегулиране на задънена улица
от о.т. 771а до о.т. 771е, с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразуваните УПИ XVI334 и УПИ XVII-295 – „За КОО“, в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, с което се засягат
имоти частна собственост.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО УПИ XVI-334 и
УПИ XVII-295 – „За КОО“, попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна
среда“ (Жм1), в която съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 5, е допустимо конкретното
предназначение да е „За жилищно строителство“
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и „За КОО“. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
спазено е изискването на чл. 128, ал. 5 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане, проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено
от Дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2
и ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 5 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 19, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за кв. 86, местност с. Бистрица.
Изменение на границите на У ПИ XIV-3303.
Създаване на нови УПИ XVI-334 и УПИ XVII295 – „3a КОО“. Изменение на плана за регулация
за кв. 88. Преномериране на кв. 88 в кв. 88б.
Изменение на границите на УПИ I-1079 – „За
озеленяване“, кв. 88б. Изменение на улица между
о.т. 771 и о.т. 772. Откриване на задънена улица
от о.т. 771а до о.т. 771е по кафявите линии и
зелените цифри, букви, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект с корекциите в оранжев цвят.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на новосъздадени УПИ XVI-334 и УПИ XVII295 – „За КОО“, кв. 86, местност с. Бистрица,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со-
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фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ към Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
10003
ЗАПОВЕД № РД-40-85
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.953 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
на частта за отчуждаване 218 кв. м, попадаща
в трасето на обект: „Улица-тупик, обслужваща
гробищен парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502503-504-505-506-507 до о.т. 508а, съгласно влязъл в
сила ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162
от 19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г.
на СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
1. Стоянка Величкова Христова – 4/12 ид.ч.;
2. Васил Константинов Ваташки – 1/12 ид.ч.;
3. Соня Константинова Ваташка – 1/12 ид.ч.;
4. Людмила Василева Ваташка – 2/12 ид.ч.;
5. Георги Павлов Величков – 2/12 ид.ч.;
6. Величко Павлов Величков – 2/12 ид.ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 16 328,20 лв., разпределена, както следва:
1. Стоянка Величкова Христова – 5442,73 лв.;
2. Васил Константинов Ваташки – 1360,68 лв.;
3. Соня Константинова Ваташка – 1360,68 лв.;
4. Людмила Василева Ваташка – 2721,37 лв.;
5. Георги Павлов Величков – 2721,37 лв.;
6. Величко Павлов Величков – 2721,37 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 15.11.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9972
ЗАПОВЕД № РД-40-86
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.892 по кадастралната карта
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и кадастралните регистри на район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
на частта за отчуждаване 28 кв. м, попадаща
в трасето на обект: „Улица-тупик, обслужваща
гробищен парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502503-504-505-506-507 до о.т. 508а, съгласно влязъл в
сила ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162
от 19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г.
на СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
1. Мария Петрова Младенова – 1/4 ид.ч.;
2. Маргарита Славейкова Клисурска – 1/16
ид.ч.;
3. Борис Светославов Клисурски – 1/16 ид.ч.;
4. Добринка Райчева Клисурска – 1/16 ид.ч.;
5. Явор Петров Клисурски – 1/16 ид.ч.;
6. Симеон Иванов Стойков – 1/8 ид.ч.;
7. Даринка Иванова Кацарова – 1/8 ид.ч.;
8. Константин Ангелов Данев – 1/12 ид.ч.;
9. Трайчо Ангелов Данев – 1/12 ид.ч.;
10. Красимир Кръстев Стоянов – 1/24 ид.ч.;
11. Антоанета Кръстева Стоянова – 1/24 ид.ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 2097,20 лв., разпределена, както следва:
1. Мария Петрова Младенова – 524,30 лв.;
2. Маргарита Славейкова Клисурска – 131,08 лв.;
3. Борис Светославов Клисурски – 131,08 лв.;
4. Добринка Райчева Клисурска – 131,08 лв.;
5. Явор Петров Клисурски – 131,08 лв.;
6. Симеон Иванов Стойков – 262,15 лв.;
7. Даринка Иванова Кацарова – 262,15 лв.;
8. Константин Ангелов Данев – 174,77 лв.;
9. Трайчо Ангелов Данев – 174,77 лв.;
10. Красимир Кръстев Стоянов – 87,37 лв.;
11. Антоанета Кръстева Стоянова – 87,37 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 15.11.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9973
ЗАПОВЕД № РД-40-87
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.598 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
частта за отчуждаване 7 кв. м, попадаща в трасето
на обект: „Улица-тупик, обслужваща гробищен
парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502-503-504505-506-507 до о.т. 508а“, съгласно влязъл в сила
ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162 от
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19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г. на
СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на неустановен собственик.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 524,30 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столичната община: IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, след 15.11.2012 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9974
ЗАПОВЕД № РД-40-88
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.2758 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
на частта за отчуждаване 271 кв. м, попадаща
в трасето на обект: „Улица-тупик, обслужваща
гробищен парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502503-504-505-506-507 до о.т. 508а“, съгласно влязъл
в сила ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162
от 19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г.
на СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на Кристина Цветанова
Ночева.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 20 297,90 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 15.11.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметка на правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9975
ЗАПОВЕД № РД-40-89
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.728 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на район „Витоша“,
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одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
на частта за отчуждаване 147 кв. м, попадаща
в трасето на обект: „Улица-тупик, обслужваща
гробищен парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502503-504-505-506-507 до о.т. 508а, съгласно влязъл в
сила ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162
от 19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г.
на СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Йорданка Спасова Богданова – 1/2 ид.ч.;
Пламен Иванов Конакчиев – 1/12 ид.ч.;
Иван Пламенов Конакчиев – 1/12 ид.ч.;
Милена Пламенова Конакчиева – 1/12 ид.ч.;
Илия Методиев Илиев – 1/4 ид.ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 11 010,30 лв., разпределена, както следва:
Йорданка Спасова Богданова – 5505,16 лв.;
Пламен Иванов Конакчиев – 917,53 лв.;
Иван Пламенов Конакчиев – 917,53 лв.;
Милена Пламенова Конакчиева – 917,53 лв.;
Илия Методиев Илиев – 2752,59 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 15.11.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9976
ЗАПОВЕД № РД-40-90
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1943.682 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на район „Витоша“,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
частта за отчуждаване 3 кв. м, попадаща в трасето
на обект: „Улица-тупик, обслужваща гробищен
парк „Бояна“, от о.т. 543-544-545-501-502-503-504505-506-507 до о.т. 508а, съгласно влязъл в сила
ПУП (одобрен със Заповед № РД-09-50-162 от
19.02.2007 г. и Решение № 417 от 15.05.2007 г. на
СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
1. Георги Божилов Панков – 1/3 ид.ч.;
2. Николина Божилова Миланова – 1/3 ид.ч.;
3. Стоян Божилов Панков – 1/3 ид.ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 224,70 лв., разпределена, както следва:
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1. Георги Божилов Панков – 74,90 лв.;
2. Николина Божилова Миланова – 74,90 лв.;
3. Стоян Божилов Панков – 74,90 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 15.11.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
За кмет:
Л. Христов
9977

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 260
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, прекратява процедурата за приватизация на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества: дворно място с
площ 15 851 кв. м, заедно с построените в него
сгради: административна сграда с площ 530 кв. м,
магазин с тоалетна с площ 94 кв. м, портиерна
с площ 9 кв. м, производствена сграда с площ
30 кв. м, ремонтно-техническа база (гл. и спом.
корпуси) с площ 1452,32 кв. м, стоянка с навес
с площ 140 кв. м, намиращо се в УПИ ІІІ – „За
„Благоустроител“ – ООД“, в кв. 51 по плана на
ИПЗ на гр. Горна Оряховица.
Председател:
Д. Костадинов
9987
РЕШЕНИЕ № 261
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 във връзка чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Изменя Решение № 210 от протокол № 16
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица (ДВ, бр. 56 от 2012 г.), както следва:
В т. 3.1 началната тръжна цена да се чете:
„86 896 лв.“
2. Прода жбата на общинск и неж и лищен
имот: „Магазин на ул. Иларион Макариополски
13, Горна Оряховица, кв. Гарата“, разположен в
УПИ IІІ – „За жилищно строителство на БДЖ“
в кв. 13 по ПУП на гр. Горна Оряховица, състоящ се от търговска зала, WC с преддверие и два
склада с обща площ 245,03 кв. м, заедно с 9,26 %
идеална част от общите части на сградата и от
правото на строеж върху земята да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
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3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 86 896 лв. Цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната
тръжна цена, състояща се от 4344,80 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 17 379,20 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината по фонд „Приватизация“;
IBAN BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код
на „УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, БАЕ код
на „УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок
до 20-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от
Община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5,
стая 213, на цена 150 лв. без ДДС, или 180 лв. с
ДДС, и се заплаща в касата на общината преди
получаване на документация; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на
представителство – и документ, удостоверяващ
представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 22-рия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в деловодството на Община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсрочено плащане – начална вноска не по-малко
от 50 % от определената цена; разсрочване на
дължимата част – до 6 месеца след датата на
подписване на договора; лихва върху дължимата
част – ОЛП плюс 10 пункта надбавка от деня на
сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на имота по т. 2.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжната комисия за провеждането на търга.
6. Упълномощава кмета на общината да одоб
ри протокол от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договора за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
9988

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 2413
от 10 октомври 2012 г.
Издадена е Заповед № 1883 от 3.08.2012 г.
(ДВ, бр. 65 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване
на поземлен имот № 070009, местност Баира,
землище с. Алеко Константиново, с площ на
отчуждавания имот 5,013 дка за изграждане на
обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000223, ПИ 070008, ПИ 000701 и
ПИ 070011, като в същата е посочено „собственик:
неустановен“.
Заинтересованите лица чрез подаденото от
Недялка Николова Николова заявление рег.
№ 44-Н-354 от 28.09.2012 г. допълнително са
представили док у менти, а именно Решение
№ 12/І/14.09.1994 г., издадено от Поземлена
комисия – Пазарджик, установяващо съгласно
чл. 27 ППЗСПЗЗ правото на собственост върху
отчуждавания имот на наследниците на Александър Андреев Радин.
Предвид горното следва да се измени издадената Заповед № 1883 от 13.08.2012 г., както следва:
1. Вместо „собственик: неустановен“ да се чете
„собственик: наследниците на Александър Андреев Радин, а именно: Гюрга Стоянова Христева,
Александър Стоянов Радин, Веселка Андонова
Радина, Мариана Стоянова Георгиева, Никола
Стоянов Радин, Недялка Николова Николова,
Гюрга Иванова Павлова, Мария Иванова Сеферинкина, Минко Тодоров Минков, Андон Тодоров
Минков, Пенка Александрова Христева и Тодор
Александров Минков“.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1654,29 лв., както следва:
1. Гюрга Стоянова Христева – 1/8 ид. ч., размер
на обезщетението 206,79 лв.
2. Александър Стоянов Радин – 1/8 ид. ч.,
размер на обезщетението 206,79 лв.
3. Мариана Стоянова Георгиева – 1/16 ид. ч.,
размер на обезщетението 103,39 лв.
5. Никола Стоянов Радин – 1/16 ид. ч., размер
на обезщетението 103,39 лв.
6. Недялка Николова Николова – 1/8 ид. ч.,
размер на обезщетението 206,79 лв.
7. Гюрга Иванова Павлова – 1/8 ид. ч., размер
на обезщетението 206,79 лв.
8. Мария Иванова Сеферинкина – 1/8 ид. ч.,
размер на обезщетението 206,79 лв.
9. Минко Тодоров Минков – 1/12 ид. ч., размер
на обезщетението 137,85 лв.
10. Андон Тодоров Минков – 1/12 ид. ч., размер
на обезщетението 137,86 лв.
11. Пенка Александрова Христева – 1/24 ид. ч.,
размер на обезщетението 68,92 лв.
12. Тодор Александров Минков – 1/24 ид. ч.,
размер на обезщетението 68,93 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Пазарджик: IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в
банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик.
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Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 1883 от 13.08.2012 г., която в останалата
част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Т. Попов
9910
ЗАПОВЕД № 2414
от 10 октомври 2012 г.
Издадена е Заповед № 1885 от 13.08.2012 г. (ДВ,
бр. 65 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във
връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване на поземлен
имот № 068004, местност Баира, землище с. Алеко
Константиново, с площ на отчуждавания имот
4,461 дка за изграждане на обект от първостепенно
значение: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, при съседи: ПИ 000278, ПИ
000701, ПИ 068003 и ПИ 000207, като в същата е
посочено „собственик: неустановен.“
Със заявление рег. № 44-Е-199 от 28.09.2012 г.,
подадено от Ели Асенова Симеонова като заинтересовано лице, допълнително са представени документи, а именно Решение № 5В095 от 8.03.2001 г.
на Поземлена комисия – Пазарджик, и скица
№ К00054 от 11.09.2012 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – Пазарджик, установяващи
съгласно чл. 27 ППЗСПЗЗ правото на собственост
върху отчуждавания имот на наследниците на
Неджип Юсеинов Мусов (Никола Йорданов Михайлов съгласно удостоверение за идентичност на
лице с различни имена – № 000019 от 24.11.2009 г.
на кметството, с. Алеко Константиново).
Предвид горното следва да се измени издадената Заповед № 1885 от 13.08.2012 г., както следва:
1. Вместо „собственик: неустановен“ да се чете:
„Собственик: наследниците на Неджип Юсеинов
Мусов (Никола Йорданов Михайлов), а именно:
Сивляна Надкова Михайлова, Марияна Радкова
Михайлова, Айше Юсеинова А лиева, Михал
Илиев Николов, Филка Илиева Михайлова,
Никола Илиев Николов, Асен Илиев Николов,
Янка Илиева Михайлова, Ангел Георгиев Петров,
Ели Асенова Симеонова, Александър Асенов
Михайлов, Ангел Асенов Михайлов, Митко Николов Михайлов, Анка Николова Гълева, Дафине
Неджипова Мусова и Софка Николова Русинова.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 2877,35 лв., както следва:
1. Софка Николова Русинова – 1/7 ид. ч.,
размер на обезщетението 411,05 лв.
2. Дафине Неджипова Мусова – 1/7 ид. ч.,
размер на обезщетението 411,05 лв.
3. Анка Николова Гълева – 1/7 ид. ч., размер
на обезщетението 411,05 лв.
4. Митко Николов Михайлов – 1/7 ид. ч.,
размер на обезщетението 411,05 лв.
5. Ели Асенова Симеонова – 1/21 ид. ч., размер
на обезщетението 137,02 лв.
6. Александър Асенов Михайлов – 1/21 ид. ч.,
размер на обезщетението 137,02 лв.
7. Ангел Асенов Михайлов – 1/21 ид. ч., размер
на обезщетението 137,01 лв.
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8. Сивляна Надкова Михайлова – 1/14 ид. ч.,
размер на обезщетението 205,53 лв.
9. Марияна Радкова Михайлова – 1/14 ид. ч.,
размер на обезщетението 205,52 лв.
10. Айше Юсеинова Алиева – 1/42 ид. ч., размер на обезщетението 68,50 лв.
11. Михал Илиев Николов – 1/42 ид. ч., размер
на обезщетението 68,51 лв.
12. Филка Илиева Михайлова – 1/42 ид. ч.,
размер на обезщетението 68,51 лв.
13. Никола Илиев Николов – 1/42 ид. ч., размер
на обезщетението 68,51 лв.
14. Асен Илиев Николов – 1/42 ид. ч., размер
на обезщетението 68,51 лв.
15. Янка Илиева Михайлова – 1/42 ид. ч.,
размер на обезщетението 68,51 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Пазарджик: IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в
банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик.
Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 1885 от 13.08.2012 г., която в останалата
част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Т. Попов
9911

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 205
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – (трасета) за прокарване на подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Нетбокс“ – ЕООД, с. Смирненски, община Ветово, област Русе, в землищата
на Разград, с. Гецово, с. Ясеновец, с. Липник,
с. Киченица, с. Дянково и с. Раковски в община
Разград, преминаващи през следните поземлени
имоти, с обща дължина 33 419 м:
1. Общински поземлени имоти с дължина на
трасетата 32 129 м и сервитут 32 129 кв.м:
61710.34.172 и 61710.36.262 – местни пътища в
землището на Разград;
61710.19.91; 61710.34.174; 61710.33.254; 61710.281.285;
61710.2 81.2 8 0; 61710. 311. 317; 61710. 311.2 8 8 и
61710.343.352 – полски пътища в землището на
Разград;
18589.14.209 и 18589.14.207 – полски пътища в
землището на с. Гецово;
18589.14.227 – местен път в землището на
с. Гецово;
005065; 006024; 005069; 005070; 003176; 003177;
003178; 000067; 016051; 016056; 002125; 002124;
001078; 001080; 001081; 001082; – полски пътища
в землището на с. Ясеновец;
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000012 – пасище в землището на с. Ясеновец;
000014 – местен път в землището на с. Ясеновец;
000154; 000148; 000149; 000032; 000031; 000020
и 000019 – полски пътища в землището на с. Киченица;
000108 – местен път в землището на с. Киченица;
100017 и 100013 – полски пътища в землището
на с. Липник;
100018 и 100007 – местни пътища в землището
на с. Липник;
000238; 000343; 000102; 000074; 000072; 000080;
000336; 000168 и 000166 – полски пътища в землището на с. Дянково;
000243 – местен път в землището на с. Дянково;
6 2 0 8 9. 2 4 .7 7; 6 2 0 8 9. 2 4 .7 8 ; 6 2 0 8 9. 2 2 . 9 2 и
62089.25.52 – полски пътища в землището на
с. Раковски.
2. Държавни имоти:
61710.501.600 – път от ІІІ клас от държавната
републиканска пътна мрежа в Разград;
61710.29.180 – държавна публична собственост – БДЖ – в Разград;
0 0 010 6 – д ъ р ж а в н а п у б л и ч н а с о б с т в е ност – БДЖ, в землището на с. Киченица.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
9912
РЕШЕНИЕ № 206
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване с предназначение за жилищни нужди
в поземлен имот с № 61710.612.4330 – земеделска
земя в м. Обзор по одобрената със Заповед № РД18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК кадастрална карта на землището на
Разград, собственост на Мюрсел Исмаил Мюрсел
от с. Бисерци, представляващ неразделна част
от решението.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
9913

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 250
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за строителство
на сгради: за жилищни нужди и обществено обслужване, за имот, съставляващ ПИ № 55002, с
площ 5298 кв.м, ливада, девета категория, намиращ
се в м. Лъките от КВС на с. Ябланица, Софийска
област, собственост на Даниела Иванова Илиева.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Своге, дирекция „УРТ“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Своге, до Административния
съд – София.
Председател:
Св. Вешков
10051

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 290
от 21 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ във връзка с чл. 131, чл. 59,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, дава предварителното съгласие
по така изработения вариант на подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на
техническата инфраструктура извън строителните
граници за обект: „Тласкатели и колектори от
канално-помпени станции до ПСОВ – Созопол“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2
и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
Общинск и я т съвет – г р. Созопол, съгласу ва
представеното трасе на елементи на техническа
инфраструкура съгласно графичната част.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, чл. 28 ППЗОЗЗ и необходимост от решаване на проблемите, свързани с изграждане
на техническа инфраструктура – тласкатели и колектори от канално-помпени станции – землище
гр. Черноморец, до Пречиствателна станция за
отпадни води – Созопол, към интегриран проект
за воден цикъл – гр. Черноморец, Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елeменти на техническата
инфраструктура извън строителните граници
за обект: „Тласкатели и колектори от каналнопомпени станци, землище гр. Черноморец, до
ПСОВ – Созопол“, в следните части по трасета:
1. Трасе на тласкател от КПСт 2 до изливна
шахта КПСт 2.
2. Трасе на тласкател от КПСт ІІ подем до
изливна шахта КПСт ІІ подем.
3. Трасе на гравитачен колектор от изливна
шахта КПСт 2 до КПСт ІІ подем.
4. Тласкател от КПСт 3 до изливна шахта КПСт
3, преминаващи през следните поземлени имоти:
– в землище гр. Черноморец: ПИ 81178.55.20;
81178.55.19; 81178.4.29; 81178.502.229; 81178.502.266;
81178 . 5 0 2 . 32 9; 81178 . 5 0 2 . 374; 81178 . 5 0 2 .431;

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

81178.502.456; 81178.502.328; 81178.9.73; 81178.8.142;
81178.502.483; 81178.502.486; 81178.6.577; 81178.32.429;
81178.9.67; 81178.9.147; 81178.8.129; 81178.5.6;
– в землище гр. Созопол: П И 6780 0.32.31;
67800.1.263 и 67800.1.264.
С Решение № 1067 от 23.12.2010 г. проектите
са обявени като общински от първостепенно
значение.
Решението по подробния устройствен план
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
10011

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 459
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 171.273,
местност Керезлика, извън у рбанизираните
територии в землището на с. Сулица, община
Стара Загора, собственост на Вяра Димчева Тодорова, Бонка Димова Рачева, Радостина Димова
Рачева и Анка Любенова Димова. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 60 %; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
10073

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 177
от 22 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ в
обхват: ПИ № 000422 – 1,752 дка, ПИ № 000423 –
16,753 дка, и ПИ № 000427 – 10,354 дка, по КВС
на землище с. Хлябово с цел промяна предназначението на поземлените имоти, върху които
е разположено находище за добив на неметални
полезни изкопаеми „Канарите“, с възложител/
заинтересовано лице – концесионер „Магма –
97“ – АД, София.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Пл. Минчев
10052
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за
строеж № РС-58 от 18.10.2012 г. на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект: „Реконструкция
и електрификация на железопътна линия Димит
ровград – Свиленград“ – участък: „Междугарие
Свиленград – граница с Република Гърция от км
297+698 до км 300+685 с местонахождение община Свиленград, област Хасково“. На основание
чл. 60, ал. 1 АПК за защита на особено важни
държавни и обществени интереси е допуснато
предварително изпълнение на разрешението
за строеж. Предварителното изпълнение може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София-град, в 3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
9979
76. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от
Наредбата за условията и реда за организиране
и провеж дане на централизирани публични
търгове за продажба на акции – собственост
на държавата, във връзка с договор № 24 от
17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове,
сключен с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г.,
Решение № 3177-П от 17.03.20 08 г., Решение
№ 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 2935-П от
8.12.2004 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г., Решение № 3236-П от 20.04.2012 г., Решение № 3277-П
от 3.10.2012 г., и Протоколно решение № 2066 от
24.10.2012 г. на ИС на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол обявява:

„ЗИИУ „Стандарт“
(ЗММ – Благоевград) –
АД

„Метални изделия“ – АД

„Мраз“ – АД

„Свиневъдство – Преславец“ – АД

„Скът Мизия“ – АД

„Сливница 1968“ – АД

„Химимпорт“ – АД

3

4

5

6

7

8

000627519

122013955

000175708

„Кераминженеринг“ –
АД

10

121038813

123067596
BG121038813

BG123067596

BG000627519

BG122013955

BG000175708

BG126087230

BG000620161

BG812116465

BG101013592

97974

94719

800000

105022

239646267

109320

538262

201804

2140385

2810551

6

бр. акции

Капитал
по последна съдебна
регистрация

109320

1614786

201804

2140385

2810551

117568,8

94719

8

лева

1,00

10,00

800000

1050220

1,00 239646267

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,20

1,00

7

лева

1,744

34,945

0,294

0,046

0,0002

0,006

0,027

0,346

0,525

0,566

9

%

Номи- Капитал Размер
нална
по пона дърстойследна
жавност
съдебна
ното
на ак- регистра- участие
ция
ция
в капитала

13949

36700

704276

50

1

13

584

9734

514

536

10

брой

1,744

34,945

0,294

0,046

0,000

0,006

0,027

0,346

0,525

0,566

11

%

Акции,
предложени за
продажба

13949,00

367000,00

704276,00

50,00

3,00

13,00

584,00

9734,00

616,80

536,00

12

лева

непублично

непублично

публично

публично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

налични

безналични

безналични

14

5,83

12,41

1,07

1,00

5,15

1,68

1,00

6,41

39,61

15

лева

Обща ноВид на
Вид на
Миниминална
дружесакциите мална
стойност
твото към
прона акции- 18.10.2012 г.
дажна
те, пред- (по данни от
цена
ложени
КФН)
на една
за ЦПТ
акция

п ред ложен ите акции са
собственост
на „Консолид
Комерс“ –
ЕАД, гр. София

16

Забележка

ВЕСТНИК

София

„Борса – Стара Загора“ – Стара
АД
Загора

9

II. Дружества с пакети от акции над 1 % от капитала

София

Сливница

Мизия

126087230

000620161

812116465

101013592

BG811160416

5

Идентификационен
номер по
ДДС

ДЪРЖАВЕН

София

София

Бургас

Благоевград

811160416

2

Петрич

„Беласица“ – АД

4

1

3

ЕИК по
БУЛСТАТ

Дружества с пакети от акции под 1 % от капитала

2

Наименование на друже- Седалище
ството

I.

1

№

1. Начало на двадесет и девети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

С Т Р. 1 1 8
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„Лесилхарт“ – АД

„Марс – МВ“ – АД

„Мототехника – І“ – АД

„Програмни продукти и
системи“ – АД

„Струматекс“ – АД

„ФИЛ – 2000“ – АД

„ Хен т ш “ – А Д („ Но в о - София
хим“ – ЕАД)

„Шамот“ – АД

13

14

15

16

17

18

19

20

BG832084352

BG831907046

BG115632104

BG101002222

BG831639462

BG831641713

BG120018266

BG118005592

BG101020042

BG115134629

5

417444

1010836

100000

363707

1294332

5000

18284

718054

50220

28209

6

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

6,00

1,00

1,00

3,00

7

417444

1010836

100000

363707

1294332

50000

109704

718054

50220

84627

8

1361

2257

10

650

914

4,004

41,290

5,000

4,098

16713

417378

5000

14904

9,713 125724

13,000

4,999

29,000 208236

2,710

8,001

9

4,004

41,290

5,000

4,098

9,713

13,000

4,999

29,000

2,710

8,001

11

16713,00

417378,00

5000,00

14904,00

125724,00

6500,00

5484,00

208236,00

1361,00

6771,00

12

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

налични

налични

налични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

14

1,36

1,00

3,11

8,53

1,31

72,03

6,07

1,31

1,00

1,00

15

16

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на Борсата и Приложение
№ 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
9980

832084352

831907046

115632104

101002222

831639462

831641713

120018266

118005592

101020042

115134629

4
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Гара Елин
Пелин

Пловдив

Благоевград

София

София

с. Момчиловци

Силистра

с. Крупник

„Крупнишка комуна“ –
АД

12

Пловдив

3

„Кочо Честеменски“ –
АД

2

11

1
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95. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“
от км 0+000 до км 31+000 за землищата на Смирненски, Етъра и гр. Габрово, община Габрово“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в дирекция „Устройство на територията“
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по проекта до кмета на общината.
10013
81. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен ПУП – ПП за обект: Оптична кабелна
линия на „Нетгард“ – ООД, от същ. ШКС02 (на път
ІІІ-8602) – през гр. Перущица – до нова ШКС02
в община Перущица в обхват на ПИ 0.641, 0.637,
0.789, 0.791, 0.338, 3.682 с ЕКАТТЕ 55909, землище
на гр. Перущица, област Пловдив. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 5, ет. 3 в сградата
на Община Перущица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на общината.
10031

СЪДИЛИЩА
Софийският апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, призовава Георги Стоилов
Алтънбашев с последен известен и постоянен
адрес София, ж.к. Люлин, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 28.11.2012 г. в 10,30 ч. като
ответник по гр. д. № 900/2010 г., образувано по
жалба на Йордан Илиев Йорданов срещу решение № 1609 от 13.04.2010 г. на Софийски градски
съд, гражданска колегия, І отделение, 6-и състав.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10015
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Манастир „Свети Великомъченик Георги“, представляван от йеродякон Теофил
Данев Андреев, и.д. игумен на манастира, против
Заповед № 107 от 15.04.2010 г. на кмета на Община Хаджидимово, с която е одобрен ПУП – ПЗ
за поземлен имот № 015002, в местността Зад
манастира, землището на гр. Хаджидимово, за
изграждане на хотел-ресторант, е образувано адм.
дело № 623/2012 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.12.2012 г. от 11 ч. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа: а)
трите имена, адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
б) трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
в) 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; г) номер на делото; д) акта, който се ос-
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порва, и органа, който го е издал; е) изявление,
че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; ж)
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
9903
Административният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че с протест на Районен прокурор при
Районна прокуратура – гр. Лом, е оспорен чл. 7,
ал. 2 в частта относно „прилага“ и т. 1, 2, 3 и 4
от Наредбата за условията и реда за извършване
на търговска дейност на територията на община
Лом, приета с Решение № 274 по протокол № 24
от 27.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Лом. В
Административния съд – Монтана, по протест а
е образувано адм.д. № 522/2012 г., което е насрочено за 14.12.2012 г. от 10 ч. Конституирани
страни по делото са: протестиращ – Районният
прокурор при Районна прокуратура – гр. Лом,
ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана страна: Окръжна прокуратура – гр. Монтана.
10036
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба против измененията и допълненията на Наредбата за отглеждане
на домашни животни на Община Пазарджик,
приети с Решение № 104 от 27.05.2010 г., взето с
протокол № 7 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, в частта є, касаеща разпоредбите на чл. 20,
т. 9 и чл. 20, т. 11 от същата. Оспорването е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 81 от 2012 г.,
като е допусната явна фактическа грешка: „чл. 20,
т. 1“ да се чете „чл. 20, т. 11“. По производството
е образувано адм. дело № 737/2012 г. по описа
на Административен съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.11.2012 г. от 10 ч.
9935
Административният съд – Плевен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 829/2012 г. по описа на съда
с жалбоподател Христо Симеонов Милев по
оспорване на Заповед № РД-12-1103 от 7.08.2012 г.
на зам.-кмета на община Плевен, с която е одобрен подробен устройствен план за урегулиран
поземлен имот 56722.701.292 в местността Стража
в землището на гр. Плевен – чл. 129, ал. 2 във
връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда, които да съдържат: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и ел. адрес, ако има
такъв, за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и ел. адрес; 4. номер на делото;
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5. акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересованото
лице на заявителя.
9936
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 3112/2012 г., на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е постъпило оспорване от Георги
Атанасов Краешки от Пловдив против Заповед
№ 120А2295 от 17.09.2012 г. на кмета на община
Пловдив за изменение на ПУП – план за регулация
и застрояв ане на част от кв. 62 и 63А по плана на
кв. Христо Смирненски-запад, гр. Пловдив, като:
УПИ IV-511.233 – „За общественообслужващи и
здравни дейности“, от кв. 63А се изменя, като
уличната регулация откъм ул. София се премества
по имотна граница; променя се вътрешната регулационна линия между УПИ XVI-511.237, 511.590
и УПИ XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591 от
кв. 62, като двата УПИ са собственост на възложителя. С така представеното регулационно
изменение не се променят устройствените характеристики на действащия план, а именно: зона
Смф3 с показатели Н<>=15 м, Пзастр. – 30 %,
Кинт. – до 2,5, Позел. – 20%. Работен устройствен план за УПИ XVI-511.237, 511.590 и УПИ
XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591 от кв. 62 по
плана на кв. Христо Смирненски-запад, Пловдив,
като за УПИ XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591
конкретизира предвиденото с действащия план
ново едно-, две-, пет-, шест-, осем- и девететажно
застрояване с височини за основното застрояване
в относителни коти 3 м, 7,60 м, 15,40 м, 18 м,
25,20 м и 28,25 м и в абсолютни коти 167,45 м,
172,05 м, 179,85 м, 182,45 м, 189,65 м и 192,70 м,
свързано със съществуващото застрояване в УПИ
І-511.235, 511.584 – Комплексно застрояване, и в
УПИ XVI-511.237, 511.590 – „За обществено обслужване и ТП“; и за УПИ XVI-511.237, 511.590,
511.591 конкретизира предвиденото с действащия
план ново едно-, осем- и девететажно застрояване
с височини за основното застрояване в относителни коти 3 м, 25,20 м и 28,25 м и в абсолютни коти 167,45 м, 189,65 м и 192,70 м, свързано
със застрояването в УПИ XVII-511.232, 511.239,
511.240, 511.591, по корекцията на регулацията
със зелен и кафяв цвят на нанесеното застрояване, етажност и коти с червен и черен цвят и
матрица с устройствени показатели в син цвят.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до АС – Пловдив, по номера
на адм. дело, 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
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като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 10.12.2012 г. в 13,30 ч.
10041
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 3140/2012 г. по жалба на Анна Николова Шенкова от Асеновград против Заповед
№ А-1697 от 23.09.2008 г. на кмета на община
Асеновград, с която е одобрен ПУП – ПЗ с РУП
за УПИ V-1925 и ІV-1924, кв. 168 по плана на
Асеновград. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в съдебното производство чрез
подаване на заявление до Административния
съд – Пловдив, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номера на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 12.12.2012 г. от 9 ч.
9984
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Георги
Христев Запрянов с адрес Пловдив, ул. Царевец
34, бл. 12, вх. 34, ет. 5, ап. 100, е оспорил Заповед
№ 12ОА2295 от 17.09.2012 г. на кмета на община
Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване
на част от кв. 62 и 63А по плана на кв. Христо
Смирненски-запад, гр. Пловдив, като: УПИ IV511.233 – „За общественообслужващи и здравни
дейности“, от кв. 63А се изменя, като уличната
регулация откъм ул. София се премества по имотна
граница; променя се вътрешната регулационна
линия между УПИ XVI-511.237, 511.590 и УПИ
XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591 от кв. 62,
като двата УПИ са собственост на възложителя.
С така представеното регулационно изменение
не се променят устройствените характеристики
на действащия план, а именно: зона Смф3 с показатели Н<>=15 м, Пзастр. – 30%, Кинт. – до
2,5, Позел. – 20%. Работен устройствен план за
УПИ XVI-511.237, 511.590 и УПИ XVII-511.232,
511.239, 511.240, 511.591 от кв. 62 по плана на
кв. Христо Смирненски-запад, Пловдив, като
за УПИ XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591
конкретизира предвиденото с действащия план
ново едно-, две-, пет-, шест-, осем- и девететажно
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застрояване с височини за основното застарояване в относителни коти 3 м, 7,60 м, 15,40 м, 18 м,
25,20 м и 28,25 м и в абсолютни коти 167,45 м,
172,05 м, 179,85 м, 182,45 м, 189,65 м и 192,70 м,
свързано със съществуващото застрояване в УПИ
I-511.235, 511.584 – комплексно застрояване, и в
УПИ XVI-511.237, 511.590 – общ. обсл. и ТП; и за
УПИ XVI-511.237, 511.590, 511.591 конкретизира
предвиденото с действащия план ново едно-,
осем- и девететажно застрояване с височини за
основното застрояване в относителни коти 3 м,
25,20 м и 28,25 м и в абсолютни коти 167,45 м,
189,65 м и 192,70 м, свързано със застрояването
в УПИ XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591; по
корекцията на регулацията със зелен и кафяв
цвят на нанесеното застрояване, етажност и коти
с червен и черен цвят и матрица с устройствени показатели в син цвят. Образувано е адм.д.
№ 3271 по описа на съда за 2012 г., VIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Дело № 3271 е насрочено
за 18.12.2012 г. от 9 ч.
9940
Административният съд – Пловдив, обявява,
че „Пълдин туринвест“ – АД, е оспорило Заповед
№ 11ОА1241 от 20.05.2011 г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрено изменение на
ПУП – ПРЗ и схеми на инженерната инфраструктура (ел., ВиК и транспортно-комуникационна)
за част от кв. 1 по плана на ИИЗ – III част, като
от улица между осови точки 41б до 41в и от УПИ
IV – обществено и делово обслужване и жилищни
нужди, VI – обществено и делово обслужване и
жилищни нужди, VIII – обществено и делово обслужване и жилищни нужди, IX – общественообслужващи дейности, Х – общественообслужващи
дейности, XV – трафопост, и XII – трафопост,
се образуват: урегулира се нова задънена улица
между о.т. 41б-41г-41д-41е с широчина 13,50 м и
10 м; нови УПИ: IV-541.84, обществено и делово
обслужване и трафопост с основно и подземно
застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия, свързано с УПИ XIII, VI-541.9,
обществено и делово обслужване и жилищни
нужди с ново основно и подземно застрояване,
означено с ограничителна линия, по означеното за
регулация с кафяви и зелени зачертавания, линии
и надписи за застрояването с непрекъсната и прекъсната дебела и тънка червена линия, котировки
с черен цвят и устройствени показатели за зона
Смфп, нанесени върху матрица със син цвят и
корекции със зелен цвят и в таблица за новообразуваните УПИ, за което е образувано адм. дело
№ 2994 по описа на съда за 2012 г., ХVIII състав.
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Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Дело № 2994/2012 г.
е насрочено за 19.12.2012 г. от 9,30 ч.
9939
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 32 състав, призовава Георги Христов
Христов, Владимир Христов Христов и Венцислав
Христов Христов като заинтересовани страни
по адм. д. № 2466/2011 г., образувано по жалба
от Любка Михайлова Минева, Радка Красинова
Палазова, Васил Красинов Атанасов и Светла
Михайлова Маринова против Заповед № РД-1869 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
за част от район „Витоша“, Столична община,
включваща Княжево, при граници: район „Овча
купел“, бул. Цар Борис ІІІ, ул. Меча поляна, природен парк „Витоша“, район „Витоша“, Столична
община, област София. Делото е насрочено за
27.11.2012 г. от 14 ч. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
10042
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 9495/2012 г. на ІІ отделение, 41 състав, насрочено за 13.12.2012 г. в 14 ч. по жалба на „Булстрой
95“ – ООД, против Решение № 241 от 16.04.2009 г.
на Столичния общински съвет в частта относно
квартал 66 по плана на местност Изток – Изток
част І и част ІІ относно поземлен имот № 1608.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от деня на обнародването на това съобщение
в „Държавен вестник“ при подадено заявление
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
9982
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Енев“ – ООД, ЕИК 127064882,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Васил Левски 6, ет. 3, ап. 4, представлявано от
управителя Енчо Димитров Енев, срещу Заповед
№ РД-25-1817 от 29.09.2008 г. на кмета на община
Шумен, с която на основание чл. 129, ал. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ е одобрен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация за част от кв. 230 по регулационния
план на гр. Шумен, с който се удължава с 80 м
улична отсечка от осова точка 3 в северно направление до осова точка 1, като ПУП – ПУР е
одобрен съгласно измененията по кафявите линии,
щрихи и надписи в скица № 857 от 19.09.2012 г.,
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по което е образувано адм.д. № 320/2012 г. по
описа на Административния съд – Шумен. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им в качеството
на ответници в производството по оспорване на
Заповед № РД-25-1817 от 29.09.2008 г. на кмета на
община Шумен, като следва да подадат заявление
по реда на чл. 218, ал. 4 ЗУТ ведно с изискуемите
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани страни по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. По оспорването е образувано адм.д.
№ 320/2012 г. по описа на Административния
съд – Шумен.
9937
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Даниела Белева Тодорова с адрес
Шумен, ул. Цар Петър 5, ет. 1, ап. 1, срещу Заповед
№ РД-25-1292 от 18.06.2012 г. на кмета на община
Шумен, с която на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ е
одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XV-2859
и УПИ XVI-2858 от кв. 161 по плана на гр. Шумен, по което е образувано адм.д. № 257/2012 г.
по описа на Административния съд – Шумен. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им в качеството
на ответници в производството по оспорване на
Заповед № РД-25-1292 от 18.06.2012 г. на кмета на
община Шумен, като следва да подадат заявление
по реда на чл. 218, ал. 4 ЗУТ ведно с изискуемите
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани страни по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. По оспорването е образувано адм.д.
№ 257/2012 г. по описа на Административния
съд – Шумен.
9938
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 11463/2011 г. по иск с правно основание чл. 135
ЗЗД, заведен от Касинка Емилова Фикова срещу
Росица Димитрова Табакова, с последен известен
адрес София, бул. Васил Левски 123, която като
ответница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
9985
Варненският районен съд, гражданска колегия, ХХХ състав, призовава Наталия Леонидовна
Стоянова с последен адрес Варна, ул. Хан Кубрат
9, ап. 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 6.12.2012 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр. д. № 10861/2012 г., заведено от Велин Емилов
Стоянов. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
10040
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Олег Константинович Утешев, роден
на 17.03.1985 г. в гр. Прага, гражданин на Руска
федерация, с неизвестен адрес, като ответник
по гр. д. № 7411/2012 г. по описа на Варненския
районен съд, ХХХІІІ състав, заведено от „Миг
Маркет“ – ООД, ЕИК 813208824, чрез адв. Мартина Петрова, ВАК, с цена на иска 2349,97 лв., да
се яви в съда в канцеларията на деловодството
на 33-ти състав, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и при-
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ложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9983
Мездренският районен съд, 2 гр. състав, съобщава на Лидия Даниелс, с неизвестен адрес, че в
двуседмичен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да
получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 985/2011 г. за делба на съсобствен имот по чл. 69
ЗН, подадена от Антоанета Борисова Лалова.
Ако въпреки обнародването ответницата не се
яви, съдът ще му назначи особен представител.
10037
Самоковският районен съд призовава Мухамад
Мунавър Мущак Миан, роден на 19.02.1982 г. в
гр. Сиалкот, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Самоковския районен съд, за да получи препис от искова молба и приложенията по гр.д.
№ 932/2012 г., III състав, заведено от Ани Генчева
Илиева от Самоков, за прекратяване на брак на
основание чл. 49 СК. В случай че не се яви, за
да получи съдебните книжа в указания срок и не
посочи съдебен адрес, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10039
Софийският районен съд, гр. отделение, 36 състав, призовава Веселка Кирилова Димитрова с
последен адрес София, ж.к. Бояна, ул. Георги
Войтех (734-та) 8, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 28.11.2012 г. в 11 ч. като страна по
гр. д. № 33946/2008 г., заведено от Ботьо Тодоров
Благоев и др. Призованата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10038
Хасковският районен съд уведомява Галина Николаевна Савова (Голубенко), родена на
8.04.1962 г., с гражданство – Руска федерация, с
последен адрес гр. Хасково, ул. Св. св. Кирил и
Методий 96, вх. В, ап. 10, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
за получаване на съобщението с приложените
книжа като ответница по гр. д. № 2533/2012 г.,
заведено от Никола Георгиев Савов от гр. Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 96, вх. В, ап. 10,
с правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
9941
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че има образувано гр.д. № 498/2012 г., гр. отд., І състав,
въз основа на постъпило мотивирано искане от
КУИППД, срещу Владимир Андонов Ангелов с
постоянен адрес гр. Дупница, ул. Велико Търново 22, и Красимира Атанасова Ангелова с адрес
гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 45, вх. А, ет. 2,
за постановяване на съдебно решение, с което да
бъде отнето в полза на държавата имущество на
обща стойност 309 500 лв., а именно:

С Т Р. 1 2 4

ДЪРЖАВЕН

От Владимир Андонов Ангелов на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– ІІ етаж от северозападната половина от
масивната двуетажна къща-близнак, построена в
парцел ХІV, за имот планоснимачен номер 5209
в квартал 161 по плана на гр. Станке Димитров,
ул. Иван Димиревски 22, ведно с гаража, по документ за собственост, а съгласно скица № 3029
от 5.07.2012 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил,
посоченият недвижим имот се намира в сграда
с идентификатор 68789.15.61.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.15.61, застроена
площ 124 кв. м, брой етажи: 2, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, и е с адрес
гр. Дупница, ул. Велико Търново 22, придобит
от Владимир Андонов Ангелов с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 5,
том І, дело № 9 от 15.01.1992 г. на нотариус Олег
Велинов, с район на действие при Районния
съд – гр. Дупница, вписан в СВ – гр. Дупница,
с вх. рег. № 12 от 13.01.1992 г., том 73, стр. 228.
– Мотоциклет „Хонда 450“ с рег. № 0594 А, рама
№ СХ5002020650, двигател № СХ500Е2020701,
цвят: син, първоначална регистрация: 1.06.1994 г.
– 50 дружествени дяла в размер 2500 лв. от
капитала на „Сити Транс“ – ООД, ЕИК 109067478,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Велико Търново 41,
притежавани от Владимир Андонов Ангелов.
– 100 дружествени дяла в размер 500 лв. от
капитала на „Елмаз – 67“ – ЕООД, ЕИК 201516477,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница,
ул. Велико Търново 22, с едноличен собственик
на капитала Владимир Андонов Ангелов.
От Владимир Андонов Ангелов на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 6200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, с
рег. № КН 0889 Н, първоначална регистрация:
1.01.1988 г., рама № WAUZZZ89ZJA277904, двигател № JN811706, цвят: син.
– Сумата от 23 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил „Мазда 626“, с рег. № КН 8626 ТВ,
рама № JMZGC121201514298, двигател № F6102133,
цвят: черен, собственост до 10.07.1997 г. съгласно
справка КАТ.
От Красимира Атанасова Ангелова и Владимир
Андонов Ангелов на основание чл. 9 във връзка с
чл. 10 и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 11 на ІV етаж в жилищен блок
№ 91, построен върху държавна земя, намиращ
се в гр. Дупница, ж.к. Бистрица, състоящ се от:
спалня, дневна, кухня, сервизни помещения, със
застроена площ 64,75 кв.м, ведно с прилежащото му избено помещение № 11, с полезна площ
4,50 кв.м, ведно с 5,227 % идеални части от общите
части на сградата, при съседи на жилището: от
изток – апартамент № 10, от запад – апартамент
№ 12, от север – стълбище, от юг – дворно място,
отгоре – апартамент № 14, и отдолу – апартамент
№ 8, придобит от Владимир Андонов Ангелов с
нотариален акт за покупко-продажба на жилище – апартамент № 145, том І, рег. № 1506, дело
№ 138 от 2001 г., на нотариус Сийка Милева, с
район на действие Районния съд – гр. Дупница,
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област Кюстендил, вписан в СВ – гр. Дупница, с
вх. рег. № 1889 от 30.07.2001 г. като акт № 184, том
ІІІ, дело № 888/2001 г. и със съдебно решение № 321
от 14.06.2010 г., постановено по бракоразводно
гр.д. № 777/2010 г. по описа на РС – гр. Дупница,
Красимира Атанасова Ангелова получава в дял
и става изключителен собственик на описания
по-горе недвижим имот.
– Лек автомобил „Мерцедес Г 320“ с рег.
№ К Н 4455 А К , п ървонача лна рег ист рац и я
27.09.2000 г., рама № WDB46323317111740, двигател
№ 11294530144781, цвят: тъмносин; придобит от
Владимир Ангелов на 15.08.2002 г. с договор за
покупко-продажба на МПС за сумата 1500 лв., или
15 МРЗ. Съгласно бракоразводното решение № 321
от 14.06.2010 г., постановено по гр.д. № 777/2010 г. по
описа на РС – гр. Дупница, Красимира Атанасова
Ангелова (бивша съпруга на проверяваното лице)
получава в дял и става изключителен собственик
на описаното по-горе МПС.
От Красимира Атанасова Ангелова на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ К Н 8838 А К, първоначална регистраци я:
19.04.1993 г., рама № W V WZZZ1HZPB134665,
двигател № 2Е335271, цвят: черен металик.
– Мо т о ц и к л е т м а р к а „ K WA NG “, м од е л
„YANG – GAKD“, с рег. № КН 0800 М, първ он ач а л н а р ег ис т ра ц и я 12 .12 .19 9 9 г., ра м а
№ RFBL2000021000118, двигател № LA101000123,
цвят: син.
От Владимир Андонов Ангелов и Красимира
Атанасова Ангелова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Мотоциклет „Сузуки ДР600С“ с рег. № КН
1815 А, първоначална регистрация 5.04.1997 г., рама
№ DGM515460M110275, двигател № N401126913,
цвят: син.
– Мотоциклет марка „Сузуки“, модел АF (по
договор за покупко-продажба на МПС), а съгласно протокол за съответствие № 02224014-02 от
21.05.2002 г. на акредитирана изпитвателна лаборатория е мотоциклет „Сузуки VZ 800 MARAUDER“,
с рег. № КН 2122 А, първоначална регистрация:
1.04.1998 г., рама № JS1AF111100105182, двигател
№ S506117355, цвят: зелен/черен.
– Лек автомобил „Ауди А8“, с рег. № КН 4455
АВ, рама № WAUZZZ4DZXN008561, двигател
№ AFB111369, цвят: тъмносин, първоначална
регистрация: 17.06.1999 г.
– Товарен автомобил „Фолксваген 245“ с
рег. № КН 6038, първоначална регистрация:
16.02.1981 г., рама № WV2ZZZ24ZBH014097, двигател № 5549CT467335, цвят: зелен.
– Мотоциклет „Ямаха ХВС 650 ДРАГ СТАР“,
с рег. № КН 2688 А, първоначална регистрация:
21.05.2002 г., рама № JYAVM035000004260, двигател № M602E028842, цвят: пясъчнобежов металик.
– Лек автомобил „БМВ Х 5“ с рег. № КН
5544 АМ, първоначална регистрация: 6.09.2000 г.,
р а м а № W B A FA 51 0 6 0 L M 2 1 9 1 5 , д в и г а т е л
№ 306S322989496, цвят: светлосив металик.
От Владимир Андонов Ангелов и Красимира
Атанасова Ангелова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 6500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Чероки“, модел „Джип“, с
рег. № КН 5253 АВ, рама № 1J4GZ58S5RC105209,
двигател № 605MXOICDCDCC96, цвят: зелен,
първоначална регистрация: 10.10.1994 г.
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– Сумата от 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро – Спорт
Вагон“, с рег. № КН 7744 АВ, първоначална регистрация: 30.04.1999 г., рама № JMB0NK940ХP006331,
двигател № 4D56JP0635, цвят: черен, отчислен на
10.12.2002 г. съгласно справка КАТ.
– Сумата от 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил „Москвич 21412“, с рег. № КН 7043
Н, първоначална регистрация: 29.09.1989 г., рама
№ 071631, двигател № 0055484, цвят: бежов.
– Сумата от 3700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Пежо“, модел „106 ХR“, с рег.
№ КН 0300 АВ, рама № NVF31АKDX850386269,
двигател № NK DX PSA10F W1Z022860 0, цвят:
тъмносив, първоначална регистрация: 9.02.1993 г.
– Сумата от 11 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, с рег. № 0700
АВ, рама № WAUZZZ4A ZSN055298, двигател
№ AEL004630, цвят: масленозелен, първоначална
регистрация: 12.01.1995 г.
– Сумата от 8500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Нисан“, модел „Терано“, с рег.
№ КН 0400 АВ, рама № VSKTVUR2000213724,
двигател № TD27AHH15870X, цвят: тъмносив,
първоначална регистрация: 22.09.1993 г., собственост до 21.03.2001 г. съгласно справка КАТ.
– Сумата от 34 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 230“, с
рег. № КН 4477 АВ, рама № WDB2083471F008501,
двигател № 11197512004002, цвят: черен, първоначална регистрация: 12.08.1997 г.
– Сумата от 18 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек
автомобил „Мицубиши Паджеро“, модел „Джип“,
с рег. № КН 9991 АВ, първоначална регистрация:
26.03.1993 г., рама № JMB0NV44OMJ307241, двигател № 4D56EJ4104, цвят: бордо.
– Сумата от 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на
лек автомобил марка „Сеат“, модел „Толедо“, с
рег. № КН 7868 АВ, първоначална регистрация:
23.01.1992 г., рама № VSSZZZ1LZZD023285, двигател № RP817855, цвят: сив металик.
– Сумата от 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега“, с
рег. № КН 0700 НН, първоначална регистрация:
5.12.1994 г., рама № W0L000025S1073990, двигател
№ X20SE14328824, цвят: бял.
– Сумата от 1200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.
№ КН 2120 НН, рама № WVWZZZ19ZHW085699,
двигател № НМ067547, цвят: бежов, първоначална
регистрация: 4.09.1986 г.
– Сумата от 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на
мотоциклет „Поларис“, с рег. № 44Т721, рама
№ ZKSTB033003100001, цвят: син, първоначална
регистрация: 21.04.2003 г.
– Сумата от 16 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на
лек автомобил „Ланд Роувър Фриландер“, с
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рег. № КН 5544 АВ, първоначална регистрация:
26.03.1999 г., рама № SALLNABA8ХА667414, двигател № 18K4FJ79202300, цвят: черен.
Първото открито съдебно заседание е на
6.03.2013 г. от 10 ч. в Кюстендил. Указва на
трети лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, че могат да встъпят
в делото, като предявят иск срещу останалите
страни, както и че искът може да бъде предявен
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
9986

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
145. – Управителният съвет на Българската
федерация по водна топка – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на федерацията на 7.12.2012 г. в 9 ч. в София в
заседателната зала на хотел „Диана 3“, София, ул.
Никола Габровски 1, кв. Дианабад, при следния
дневен ред: 1. приемане на колективната оставка на
управителния съвет; 2. други. Поканват се всички
спортни клубове – редовни членове на БФВТ, да
вземат участие в работата на ОИС чрез своите
законни представители или упълномощени за целта
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10057
34. – Управителният съвет на Фондация за
литература, изкуство и реализация на слепи
„Т. Сент“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква конферентно събрание на върховния си
орган – настоятелството, на 9.12.2012 г. в 10 ч.
в София, ул. Любен Каравелов 90, при следния
дневен ред: 1. отчет за досегашната дейност на
фондацията; 2. вземане на решения за бъдещата
дейност на фондацията; 3. други.
10060
10. – Управителният съвет на „Национален
форум за професионално обучение и образование“
(НФПОО), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 8 от устава на сдружението по инициатива на зам.-председателя свиква общо събрание
на 15.12.2012 г. в 10 ч. в офиса на сдружението,
София, ул. Гео Милев 20А, при следния дневен ред:
1. информация за изтеклата година и проблемите,
възникнали в процеса на прекратяване дейността
на „Национален форум за професионално обучение и образование“ (НФПОО) и обявяването му
в ликвидация; 2. вземане на решения.
10061
1. – Управителният съвет на СНЦ Асоциация
на производителите на хранителни добавки в
България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 и 24 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 21.12.2012 г. в 11 ч. в София, ул.
Плачковица 5А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. избор
на нов състав на УС на сдружението, определяне на мандат; 3. избор на председател на УС на
сдружението; 4. промяна на наименованието на
сдружението; 5. приемане на промени в устава
на сдружението; 6. разни. Писмените материали
по въпросите от дневния ред са на разположение
в адреса на управление на сдружението.
10017
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1. – Управителният съвет на сдружение „Фотоклуб Осмо изкуство“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2012 г. в
11 ч. в София, ул. Хемус 16, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на „Фотоклуб Осмо изкуство“ за периода май – декември
2011 г.; 2. приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на „Фотоклуб Осмо изкуство“
за периода май – декември 2011 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
Членовете на сдружението, които не могат да
участват в събранието, на основание чл. 16, ал. 5
от устава на „Фотоклуб Осмо изкуство“ могат да
упълномощят член на сдружението, който да ги
представлява.
10018
17. – Управителният съвет на сдружение за
реализация на инвалиди и слепи „Актерс М“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на върховния си орган – общото събрание, на членовете на сдружението на 29.12.2012 г.
в 11 ч. в София, ул. Любен Каравелов 90, при
следния дневен ред: 1. отчет за досегашната
дейност на сдружението; 2. вземане на решение
за бъдещата дейност на сдружението; 3. други.
10063
18. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на редовно заседание на 10.01.2013 г. в 13 ч.
в салона на център за гуми „Европа“, София, бул.
Овча купел 89, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. обсъждане на актуални
проблеми на бранша; 3. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10059
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.01.2013 г. в 10,30 ч.
в ПЧАГ „Уилям Шекспир“ – София, ул. Стара
планина 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейностите през 2012 г.; 2. планиране на дейности
за 2013 г.; 3. приемане на нова схема за качество
на езиковото обучение; 4. проектна дейност; 5.
прием на нови членове; 6. разни.
10019
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К Т М
„Юнак – 2005“, гр. Ардино, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на 11.01.2013 г. в 16 ч. в заседателната зала на
Община Ардино при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СКТМ „Юнак – 2005“ за периода
2009 – 2012 г.; 2. финансов отчет на контролната
комисия за периода 2009 – 2012 г.; 3. избор на
ръководни органи на клуба; 4. промени в устава
на клуба; 5. приемане на нови членове и освобождаване от членство; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
9997
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45. – Управителният съвет на Българската
федерация по таекуон-до ITF, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 15.12.2012 г. в 19 ч. в конферентната
зала на хотел „Езерец“ в Благоевград при следния дневен ред: 1. финансов отчет на Българска
федерация по таекуон-до ITF за 2012 г.; 2. отчет
за спортно-състезателната дейност на Българска федерация по таекуон-до ITF за 2012 г.; 3.
обсъждане и приемане на спортния календар за
2013 г.; 4. обсъждане и приемане на проектобюджет за 2013 г.; 5. обсъждане на домакинството
на 18-ото Световно първенство за мъже и жени
по таекуон-до ITF, 15 – 21.07.2013 – гр. София; 6.
връчване на традиционни награди на таекуондист
на годината (мъже и жени).
9994
5. – Управителният съвет на Таекуон-до клуб
„Фолкън“ – Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 22.12.2012 г. в 11 ч. в офиса на Таекуон-до клуб
„Фолкън“ в Благоевград, ул. Димитър Талев 5,
при следния дневен ред: 1. финансов отчет на
Таекуон-до клуб „Фолкън“ за 2012 г.; 2. отчет за
спортно-състезателната дейност на Таекуон-до
клуб „Фолкън“ за 2012 г.; 3. обсъждане и приемане на вътрешния спортен календар за 2013 г.;
4. обсъждане и приемане на проектобюджет за
2013 г.; 5. избор на нов управителен съвет на
Таекуон-до клуб „Фолкън“; 6. промени в устава
на Таекуон-до клуб „Фолкън“.
9995
38. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Пиргос“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събранеие на сдружението на 20.12.2012 г. в 18,30 ч. в
Бургас, в конферентната зала на хотел „Мираж“,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на сдружението за
периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.; проект за решение – общото събрание приема отчета на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.;
прокт за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им в периода
1.07.2011 – 30.06.2012 г.; проект за решение – общото събрание освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им в
периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.; 4. освобождаване
от длъжност на членовете на съвета на директорите считано от датата на изтичане на мандата
им – 30.06.2013 г.; проект за решение – общото
събрание освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите считано от датата на
изтичане на мандата им – 30.06.2013 г.; 5. избор
на нови членове на съвета на директорите за
периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; проект за решение – общото събрание приема предложенията за
избор на нови членове на съвета на директорите
за периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; 6. приемане
на изменения в конституцията на сдружението
и в правилника му; проект за решение – общото
събрание приема измененията в конституцията
на сдружението и в правилника му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10056
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1. – Управителният съвет на „Българска
АТВ – УТВ федерация“, Варна, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и в изпълнение на
решение на УС от 12.10.2012 г. свиква общото съб
рание на членовете на федерацията на 27.12.2012 г.
в 10 ч. на адрес: Варна, район „Приморски“, ул.
Прилеп 173, Бизнес център „Вее Garden“, офис 18,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна в състава на управителния съвет
на сдружението; проект на решение: ОС взема
решение за промяна в състава на управителния
съвет на сдружението; 2. вземане на решение за
допълнение на устава на сдружението в частта
му относно свикване на общо събрание; проект
на решение: ОС взема решение за допълнение
на устава на сдружението в частта му относно
свикване на общо събрание. Писмените материали
относно дневния ред на свиканото общо събрание,
включително проекти на решенията на общото
събрание, са достъпни за членовете на адреса
на управление на сдружението всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички членове на
федерацията да присъстват на общото събрание.
9996
77. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
ЗА свиква на 26 и 27.01.2013 г. в 8 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна редовно годишно общо
събрание на колегията при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчета за дейността на Адвокатския
съвет – Варна, през 2012 г. и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за 2013 г.; 5. определяне броя на членовете на
адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд; 6. избор на адвокатски съвет; 7. избор
на председател на адвокатския съвет; 8. избор на
контролен съвет; 9. избор на дисциплинарен съд;
10. избор на председател на дисциплинарния съд;
11. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 12. вземане на решение
за разпореждане с офиса на колегията, намиращ
се във Варна, ул. Пирот 8А.
9943
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство при
ЦДГ „Соня“, гр. Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 10.10.2012 г. свиква
редовно общо събрание на 10.01.2013 г. в 17,30 ч.
във Велико Търново, ул. Момина крепост 11, в
ЦДГ „Соня“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността; 2. вземане на решение за освобождаване на членовете на управителния съвет;
3. избор на управителен съвет; 4. приемане на
нов устав – изменен и допълнен; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18,30 ч. независимо
от броя на присъстващите.
9905
84. – Адвокатският съвет при Великотърновската адвокатска колегия на основание чл. 81,
ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква общо
събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 26.01.2013 г. в 9 ч. в Голямата зала на
Община Велико Търново при следния дневен
ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2012 г. и вземане
на решения по него; 2. разглеждане доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
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колегията за следващата 2013 финансова година;
5. определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
избиране на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд;
6. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 7. други.
10055
15. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при ОДЗ Радост –
гр. Калофер“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на УН свиква общо събрание
на 20.12.2012 г. в 17 ч. в ОДЗ Радост – Калофер,
при следния дневен ред: 1. подаване на оставката
на Мариана Мирчева – председател на сдружението; 2. обсъждане и вземане на решение относно
бъдещата дейност на сдружението; 3. обсъждане и
вземане на решение за изразходване на наличните
средства на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч на същото място и
при същия дневен ред.
9908
29. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при СОУ „Христо
Ботев“, Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.12.2012 г. в 17 ч. в
седалището на сдружението при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. промяна в устава на сдружението; 3. отчет на
дейността на управителния съвет; 4. приемане
проект за бюджет на сдружението за 2013 г.; 5.
избор на членове на управителния съвет и КС;
6. определяне на размера на членския внос за
2013 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10062
8. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Хоризонти“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 18.12.2012 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението в Пазарджик, ул. Антим І
№ 19, при следния дневен ред: приемане на нов
член на сдружение с нестопанска цел „Хоризонти“; избор на нов управител; промени в устава
на сдружението.
10058
10. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб
Стрелец – 1893“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.12.2012 г. в 17 ч. в Пазарджик, ул. Виделина
8, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на „Стрелкови клуб Стрелец – 1893“,
Пазарджик, за изминалия период; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9906
10. – Управителният съвет на СКЛАТ „Тракия“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.01.2013 г. в 11 ч. в
Пловдив, бул. Марица 85, ресторант „Джъмп“,
при дневен ред: избиране на управителен и
контролен съвет поради изтичане на мандатите
им и промяна на седалището и адреса на управление. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
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ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на членовете започва в 10 ч.
и приключва в 11 ч. в Пловдив, бул. Марица 85.
9907
682. – Адвокатският съвет – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно годишно
общо отчетно-изборно събрание на Пловдивската
адвокатска колегия на 26 и 27.01.2013 г. в 9 ч. в
Конферентната зала на хотел „Санкт Петербург“,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през 2012 г.; 2.
доклад за дейността на контролния съвет; 3. отчет
за дейността на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане бюджета на адвокатския съвет
за 2013 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната; 7.
разни; 8. избор на адвокатски съвет, председател
на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд.
9904
1. – Управителният съвет на сдружение „Фехтовален клуб Диневи фехтовка“, гр. Свети Влас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 10.12.2012 г. в 13,30 ч. в
гр. Свети Влас, ул. Одеса 1, х-л „Лагуна“, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
членство на клуба в БФФ; 2. промяна в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
за събранието са на разположение на членовете
в седалището на сдружението.
10016
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Спортист 1948“,
с. Голям чардак, община Съединение, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.12.2012 г. в 17 ч. в с. Голям
чардак, община Съединение, област Пловдив,
сградата на кметството – с. Голям чардак, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет; 2. освобождаване
на ръководни органи и избор на нови ръководни
органи, предоставяне на мандат на органите на
управление; 3. приемане на промени в устава; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9944
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11. – Председателят на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на ОУ Св. св.
Кирил и Методий – с. Караджалово“ – с. Караджалово, област Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 29.12.2012 г. в 17 ч. на адрес – с. Караджалово, община Първомай, в сградата на
училището при следния дневен ред: 1. избор на
нов управител (председател) на сдружението; 2.
приемане на нови членове; 3. приемане на промени
в устава; 4. други. Писмените материали, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете на сдружението всеки работен ден
от 9 до 12 ч. на адрес: с. Караджалово, община
Първомай, в сградата на училището. Началото на
регистрацията на членовете, желаещи да участват,
е в 16,30 ч. в деня на събранието. За участие в
събранието членовете се легитимират с лична
карта, а упълномощените лица с лична карта и
писмено пълномощно за представителство на член
на ОС на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10054
Весела Любомирова Колева – ликвидатор на
„Училищно настоятелство при ОДЗ „Славей“ –
Пловдив“, в ликвидация по ф.д. № 153/2008 г. по
описа на ПОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“. Вземанията
се предявяват в офиса на сдружението – Пловдив,
ул. Полк. Сава Муткуров 40, всеки работен ден
от 9 до 17 ч.
10064
Мадлена Исак Леви-Примо – ликвидатор на
фондация „Нова Левица“, София, в ликвидация
по ф.д. № 14592/96, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
9894
Поправка. Медицинският университет – София, Медицински факултет, прави поправка в
обявление № 9379, ДВ, бр. 80 от 2012 г., стр.
54, като текстът „обявява конкурси“ да се чете
„обявява конкурс“.
9969
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