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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

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

между правителството на Република България и правителството на Република Косово
за полицейско сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 51 от 25 януари
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
29 януари 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Косово, оттук
нататък наричани „Договарящи страни“,
като желаят по-нататъшно консолидиране
и развитие на приятелските отношения между
Република България и Република Косово,
водени от желанието да засилят полицейското сътрудничество между Договарящите
страни,
убедени, че сътрудничеството е изключително важно за ефективната превенция и
борба с престъпността, особено тежката и
организираната престъпност, тероризма, престъпленията, свързани с наркотици, трафика на
оръжие, нелегалната миграция и незаконната
контрабанда на хора,
водени от желанието да защитават ефективно гражданите на своите държави и другите лица на тяхна територия от престъпни
посегателства,
имайки предвид целите и принципите
на международните споразумения, по които
двете държави са страни, и резолюциите на
ООН и нейните специализирани организации
в областта на превенцията на престъпността,
се договориха за следното:

Член 1
Предмет на сътрудничество
Настоящото Споразумение определя реда
и условията, при които Договарящите страни си сътрудничат чрез своите компетентни
органи и в съответствие с националното си
законодателство при предотвратяването на
заплахи за обществения ред и сигурност и при
предотвратяване, разкриване и разследване
на престъпления.
Член 2
Области на сътрудничество
(1) Договарящите страни си сътрудничат,
чрез техните компетентни органи, в
превенцията, борбата и разкриването на
тежката и организираната престъпност
и тероризма.
(2) По-специално Договарящите страни си
сътрудничат, в съответствие с националното си законодателство, в предот
вратяването, разкриването и разследва
нето на:
1.

престъпления против живота и здравето на личността, както и против
личната свобода;
2. тероризъм и финансиране на тероризма;
3. незаконно отглеждане, производство,
извличане, обработка и съхранение на
наркотични вещества и прекурсори;
4. износ, внос или транзитно пренасяне,
или трафик на наркотични вещества
и прекурсори;
5. сводничество и трафик на хора;
6. контрабанда на хора и нелегална миграция;
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незаконно производство, търговия и
контрабанда на оръжия, боеприпаси,
експлозиви и радиоактивни материали;
незаконна търговия със стоки и технологии с потенциална двойна употреба;
незаконна търговия с културни ценности;
изнудване;
изготвяне и разпространение на подправени парични знаци, подправяне
на средства за безкасово плащане
или ценни книжа или използване на
подправени средства за безкасово
плащане или ценни книжа;
подправка или изготвяне на неистински
официални документи и сертификати;
престъпления против собствеността;
международен незаконен трафик на
автомобили;
измама;
укриване на данъци и митнически
такси;
измами със субсидии;
корупция;
игри на доверие и незаконни залагания;
изпиране на пари;
престъпления против околната среда;
компютърни престъпления;
престъпления против интелектуалната
собственост.

(3) Договарящите ст рани си сът рудничат най-вече по случаи, свързани с
извършването на престъпна дейност
или подготовка за престъпна дейност
на суверенната територия на една от
двете Договарящи страни и ако има
доказателство, че тези дейности могат
за окажат вреден ефект върху другата
Договаряща страна или представляват
заплаха за нейната сигурност.
Член 3
Видове сътрудничество
Договарящите страни си сътрудничат в
съответствие с чл. 5 по-долу с оглед превенцията и борбата с организираната престъпност,
тероризма и другите престъпни деяния по
смисъла на чл. 1. За тази цел Договарящите
страни, доколкото е възможно:
1. обменят специалисти, в съответствие с
необходимостта, за да си предоставят
взаимно информация, свързана със средствата и методите за превенция и пресичане на престъпността и с конкретни
методи за пресичане на престъпността
и на криминалистиката;
2. се уведомяват взаимно относно лицата,
замесени в престъпни прояви, особено
тези, които организират нещата в сянка,
структурите на престъпните групи и
организации и връзките между тях, типични модели на поведение на престъп
ниците и групите престъпници, факти,
свързани с престъпления, в частност,
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кога, къде и как са извършени престъп
ленията, използваните от извършителя
средства и ресурси, всички подробности,
наказателните разпоредби, които са нарушени, и мерките, които са предприети,
доколкото е необходимо, за превенция
на престъпления или за избягване на
значителна заплаха за обществената
сигурност, която може да съществува
в даден случай;
3. изп ъ л н я ват, п ри поиск ва не, мерк и,
които са допустими съгласно законодателството на замолената Договаряща
страна; те могат да дадат разрешение
на представители на компетентните органи на другата Договаряща страна да
присъстват при изпълнението на такива
оперативни мерки;
4. си сътрудничат в хода на оперативни
ра зс лед ва н и я ч рез коорд и н и ра не т о
на полицейски мерки, осигуряването
на подкрепа под формата на човешки
ресурси, материално и организационно
подпомагане;
5. обменят опит и информация по-конкретно за общи методи на международната
престъпност и специфични и нови форми
на извършване на престъпления;
6. обменят резултати от криминалистичес
ки и криминологични изследвания при
необходимост;
7. си сътрудничат в областта на криминологичните оценки;
8. предоставят на дру гата Договаряща
страна проби на предмети и субстанции,
придобити или използвани за престъпна дейност или с които може да бъде
злоупотребено;
9. изпращат експерти за обучение за напреднали и обмен на опит;
10. си сътрудничат в областта на начално
и последващо полицейско обучение в
рамките на обхвата на сътрудничеството
по чл. 1;
11. провеждат работни срещи при необходимост и като част от конкретни разследвания за подготовка и изпълнение
на съвместни мерки.
Член 4
Сътрудничество в превенцията и борбата с
престъпленията, свързани с наркотици
С цел превенция и борба с незаконното
отглеждане, производство, извличане, обработка, съхранение, внос, износ или транзитен
пренос или трафик на наркотични вещества
и прекурсори Договарящите страни в съответствие с чл. 5, по-специално:
1. предоставят детайлите и другите свързани със случая разкрития относно лица,
участващи в незаконно производство
на наркотични вещества и прекурсори
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и трафика на такива вещества, относно
тайниците и средствата за транспорт,
методите, местата на произход и дест инаци я та на вещест вата и вси чк и
подробности по случая, доколкото са
необходими за борба с престъпленията
или за предотвратяване на значителна
заплаха за обществената сиг у рност,
която може да съществува в дадения
случай;
провеждат, при поискване, контролирани доставки и други специални мерки
за разследване, свързани с незаконния
т рафи к на нарко т и ч н и вещес т ва и
прекурсори, и предоставят на другата
Договаряща ст рана всичк и събрани
полезни разкрития;
предоставят информация относно общи
методи на незаконен трансграничен
трафик на наркотични вещества и прекурсори;
обменят резултати от криминалистични
и криминологични изследвания, свързани с трафика и употребата на наркотици;
предоставят на дру гата Договаряща
страна информация относно нови вещества, водещи до зависимост, или
опасни в друго отношение естествени
или синтетични вещества, с които се
злоупотребява;
споделят опит по отношение на наблюдението на законната търговия с наркотични вещества и прекурсори, които
могат да бъдат отклонени незаконно;
съвместно изпълняват мерки за предот
вратяване на незаконното отклонение
на наркотици от законна търговия и
мерки, които надхвърлят задълженията им, произтичащи от приложимите
споразумения за контрол на наркотични
вещества;
изпълняват съвместни мерки за борба
с незаконното производство на синтетични наркотици;
си сътрудничат в областта на защитата
на свидетели.
Член 5
Молби за информация

(1) Информация се предоставя в съответствие с националното законодателство
от компетентния орган на Договарящата
страна съгласно чл. 6 при писмена молба от компетентния орган на другата
Договаряща страна. В спешни случаи
молби те могат да бъдат о т п равяни
устно. Устните молби трябва да бъдат
потвърдени писмено без забавяне.
(2) Молбите по ал. 1 се изготвят на английски език и съдържат следното:
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1. наименование на компетентния орган,
който отправя молбата, и наименование на компетентния орган, до който
е отправена;
2. предмет на молбата;
3. цел и основание за молбата;
4. цялост на доказателствата;
5. описание на действието, което съдържа
предмета на молбата и правната класификация на тези престъпления;
6. краен срок за изпълнение на молбата,
както и основание за спешност;
7. данни в необходимия обем за изпълнение на молбата, самоличност на лицето,
което е свързано с престъплението,
доколкото е известна;
8. всички данни, които служат за даден
въпрос, които са полезни за ефективното
изпълнение на молбата.

(3) Компетентните органи на всяка Договаряща страна в съответствие с националните правни разпоредби, дори и
при отсъствие на искане, предоставят
на компетентните органи на другата
Договаряща страна всяка информация,
която може да бъде от значение за борбата или разкриването на организирани
или тежки престъпления.
(4) Всяка информация, която е била предадена, не трябва да бъде разкривана на
трети страни без предварително писмено
съгласие от изпращащата Договаряща
страна.
Член 6
Съответствие със законодателството на Договарящите страни и отношение към други
международни договори
(1) Сътрудничеството между Договарящите
страни във всички области, упоменати в
настоящото Споразумение, се ръководи
от тяхното национално законодателство.
(2) Настоящото Споразумение не засяга
правата и задълженията на Договарящите страни, произтичащи от други
международни договори, които са в сила
за техните държави.
Член 7
Компетентни органи
(1) Компетентни органи за изпълнение на
това Споразумение са:
1.

за правителството на Република България:
– Министерството на вътрешните
работи на Република България;
2. за правителството на Република Косово:
– Министерството на вътрешните
работи на Република Косово.
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(2) В рамките на своите правомощия и
в съответствие с националното си законодателство компетентните органи
си сътрудничат пряко, като договарят
конкретни форми на сътрудничество и
начини на връзка.
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Член 8
Консултации и протокол за прилагане
Договарящите страни провеждат консултации, за да се подобри сътрудничеството
по чл. 1 – 4, ако е необходимо. Детайлите и
процедурите по отношение на сътрудничеството по чл. 1 – 4 могат да бъдат заложени в
отделен Протокол за прилагане.
Член 9
Защита на информацията
(1) Всяка страна гарантира, че обменената
информация, с изключение на тази, която
е изрично маркирана като обществено
достъпна, е предмет на защита като служебна информация съобразно нейното
национално законодателство.
(2) Страните обменят класифицирана информация след сключването на споразумение за обмен и защита на класифицираната информаци я съгласно
националното им законодателство.
(3) Предоставянето на т рета ст рана на
информация, материали, данни и техническо оборудване, получени в рамк и т е на дейс т вие т о на нас т оя що т о
Споразумение, става само с изричното
предварително писмено съгласие на
компет ен т ни я орга н на замолената
Договаряща страна.

4.

5.

Член 10
Защита на личните данни
В съответствие с вътрешното законодателство на всяка от Договарящите страни
личните данни, оттук нататък наричани „данни“, се изпращат и използват в рамките на
настоящото Споразумение от компетентните
органи на Договарящите страни, посочени в
чл. 7, съгласно следните разпоредби:
1. Получаващият орган на едната Договаряща страна уведомява, при поискване,
изпращащия орган на другата Договаряща страна относно това как ще
бъдат използвани данните и за всички
постигнати резултати.
2. Получаващият орган използва данните
само за целите, заложени в настоящото
Споразумение, и при условията, определени от изпращащия орган. Наред
с това е допустимо използването на
всички подобни данни за превенция
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и преследване на тежки престъпления
и с цел предотвратяване на сериозна
опасност за обществената сигурност.
Изпращащи ят орган гарантира точността на данните, които се изпращат,
и че целта на изпращането на данните
е едновременно необходима и уместна.
При предоставянето изпращащият орган спазва забраните за предоставяне,
приложими съгласно съответния национален закон. Данните няма да бъдат
предоставяни, в случай че изпращащият
орган има каквито и да са основания
да счита, че по този начин би могъл
да наруши национален закон или да
накърни интересите на засегнатите
лица, които подлежат на защита. Ако
се установи, че са изпратени данни,
които са неточни или които не трябва
да бъдат изпращани, получателят трябва незабавно да бъде уведомен за това.
Получаващият орган трябва незабавно
да коригира или заличи данните.
При поискване субектът на данните
получава информация за изпратените
данни, отнасящи се за него, и за планираното използване на тези данни.
Неговото право на информация се основава на националните закони на Договарящата страна, на чиято територия е
подадена молба за информация. Подобна
информация може да бъде отказана,
ако интересът на страната, изискваща
информаци ята, е по-незначителен в
сравнение с интереса на държавата да
откаже да предостави информация.
Ако в резултат на изпращане на информация на основата на настоящото Споразумение бъде незаконно причинена вреда
на дадено лице, получаващият орган е
задължен да предостави обезщетение
на лицето за вредите в съответствие с
националното си законодателство. Получаващият орган може да не насочва
засег нат о т о л и це к ъм изп ра ща щ и я
орган, който е причинил вредата. Ако
получаващият орган обезщети вредите,
причинени от използването на неправилно или незаконно изпратени данни,
изпращащият орган възстановява на
пол у чаващи я орган ц ялата су ма на
платеното обезщетение.
Когато предоставя данни, изпращащият
орган посочва всички срокове за съхранение на тези данни в съответствие с
националното си законодателство, след
изтичането на които данните трябва да
бъдат заличени. Независимо от тези
срокове, изпратените данни се заличават
веднага, след като вече не са необходими
за целта, за която са изпратени.
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7. Изпращащите и получаващите органи
са задължени да водят писмен регистър
за предоставянето и получаването на
лични данни.
8. Изпращащият орган и получаващият
орган осигуряват ефективна защита на
предоставяните данни срещу неразрешен достъп, неразрешена промяна или
неразрешено разкриване.
Член 11
Изпращане на офицери за връзка
(1) Договаряща страна може да изпрати
офицери за връзка към полицейските
органи на другата Договаряща страна,
при условие че последната е дала съгласие за това.
(2) Тези офицери за връзка подпомагат и
съветват, като не могат да упражняват
независимо правомощия. Те предоставят
информация и изпълняват своите задачи
съгласно указанията на изпращащата
Договаряща страна в съответствие с
вътрешното законодателство на приемащата Договаряща страна.
Член 12
Сигурност на документите за пътуване
Договарящите страни се задължават да
гарантират най-високо ниво на защита на документите за пътуване срещу подправяне. Те
ги преглеждат за съответствие с минималните
стандарти за сигурност за машинночитаеми документи за пътуване, препоръчани от
Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ИК АО) и ако е необходимо,
ги адаптират възможно най-скоро. Те също
така въвеж дат необходими те тех ни ческ и
подобрения с оглед включването на биометрични характеристики в документите си за
пътуване, ако все още не са направили това.
Договарящите страни подкрепят усилията за
стандартизиране на ИК АО, отчитайки съответните препоръки на ИК АО. Договарящите
страни се информират една друга относно
предприетите мерки по отношение на своите
документи за пътуване.
Член 13
Рамки на сътрудничеството
(1) Всяка Договаряща страна може да откаже частично или изцяло сътрудничество
по настоящото Споразумение или да го
подчини на определени изисквания, ако
това сътрудничество:
1. накърнява нейния суверенитет, сигурност или други важни интереси,
2. е в противоречие на вътрешното є
законодателство,
3. излага на опасност разследванията є
или текущи мерки,
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4. противоречи на съдебна заповед, издадена на нейна територия,
5. е свързано с дейност, която не е наказуема по законодателството на която
и да е от Договарящите страни.

(2) Договарящата страна, която отказва
сътрудничество, информира писмено
молещата Договаряща страна относно
причините за този отказ.
Член 14
Разрешаване на спорове

Всек и спор о т носно т ъ л к у ва нет о и л и
прилагането на настоящото Споразумение се
урежда чрез консултации и преговори между
компетентните органи на Договарящите страни. Ако спорът не може да бъде разрешен по
този начин, въпросът се отнася за решаване
по дипломатически път.
Член 15
Влизане в сила
Настоящото Споразумение влиза в сила в
деня, в който Договарящите страни се уведомят взаимно писмено по дипломатически
път, че вътрешните изисквания за влизане
в сила са изпълнени. За дата на влизане в
сила се приема датата, на която е получено
последното уведомление.
Член 16
Срок на действие
Настоящото Споразумение се сключва за
неопределен срок от време. То може да бъде
прекратено от всяка от Договарящите страни
чрез писмено уведомление по дипломатически
път. Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича три месеца след получаване
на уведомлението за прекратяване от другата
Договаряща страна.
Член 17
Регистрация
Регистрацията на настоящото Споразумение в Секретариата на ООН съгласно чл. 102
от Хартата на ООН ще бъде осъществена от
Република България незабавно след влизане
в сила на Споразумението.
Подписано в София на 13 септември 2012 г.
в два оригинални екземпляра, всеки на български, албански, сръбски и английски език,
по един за всяка от Договарящите страни.
При нееднозначно тълкуване на разпоредбите
на настоящото Споразумение предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Косово:
Цветан Цветанов,
Байрам Реджепи,
заместник министърминистър на
председател и министър
вътрешните
на вътрешните работи
работи
3442
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от
2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1 думата „Разрешителното“
се заменя с „Разрешението“.
§ 2. Член 20 се изменя така:
„Ч л. 2 0. (1) Ра з решен ие т о за корабна
ра д ио с т а н ц и я на кораби т е, п ла ва щ и по
вът реш н и т е вод н и п ът и ща на Европа
(п р и л о ж е н и е № 8) , у д о с т о в е р я в а , ч е
монтираните на кораба радиостанции отговарят
освен на изискванията на Радиорегламента на
Международния съюз за далекосъобщения
и на тех ни ческ и те и експ лоатационни те
изиск ва н и я, ус та новен и в Рег иона л но т о
споразу мение от носно ра дио телефонната
служба по вътрешните водни пътища.
(2) До к у м е н т ъ т п о а л . 1 с е и з д а в а
о т Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я „Морск а
администрация“, като текстовете в документа
се изписват на български и английски език.
(3) При промяна на корабните излъчващи
радиосредства заинтересованото лице отправя
искане до Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за издаване на нов документ.“
§ 3. Създава се нов чл. 36б:
„Чл. 36б. (1) Международното свидетелство
за енергийна ефективност (International Energy
Efficiency Certificate – IEEC) (приложение
№ 62) и Допълнението към Международното свидетелство за енергийна ефективност
(��������������������������������������������
Supplement����������������������������������
to�������������������������������
���������������������������������
the���������������������������
������������������������������
International�������������
��������������������������
Energy������
������������
Effi�����
ciency Certificate – IEEC) (приложение № 63)
удостоверяват, че корабът е прегледан в
съответствие с Правило 5.4 и Правило 5.1А
на Анекс VI към Международната конвенция
за предотвратяване замърсяване на морето
от кораби, 1973 г., и отговаря на съответните
изисквания.
(2) Свидетелството по а л. 1 се издава
еднократно от дирекция „����������������
�����������������
Морска администрация – Бургас����������������������������
“���������������������������
или дирекция �������������
„������������
Морска администрация – Варна“ на английски език след
извършване на преглед за установяване на
съответствието с изискванията на конвенцията
по ал. 1. Преиздаване на IEEC се налага при:
1. промяна на знамето, под което плава
корабът;
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2. след съществена реконструкция (след
която администрацията счита кораба за практически „нов“);
3. след смяна на главен двигател.
(3) Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно само ако към
него са приложени:
1. конст ру ктивен индекс за енергийна
ефективност на
��������������������������������
кораба (���������������������
Energy���������������
Efficiency����
��������������
De���
sign Index – EЕDI), посочен в свидетелството;
изискването се отнася за новите кораби;
2. корабен план за управление на енергийната
ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP); изискването се отнася
за всички кораби; планът може да бъде част
от системата за управление на безопасната
експлоатация на кораба и за предотвратяване
на замърсяването (Safety Management System – SMS).“
§ 4. Създава се нов чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Морското трудово свидетелство
(Мaritime Labour Certificate) (приложение
№ 64) удостоверява, че корабът е инспектиран
и проверен за съответствие с изискванията
на Морската трудова конвенция от 2006 г. и
с изложеното в приложената Декларация за
съответствие с Морската трудова конвенция.
(2) Документът по ал. 1 се издава след
предоставяне на декларация за съответствие
с Морската трудова конвенция.“
§ 5. Създава се нов чл. 58б:
„Чл. 58б. Декларацията за съответствие с
Морската трудова конвенция част I (Declaration
of Mar iti me L abou r C ompl iance – Par t I)
(приложение № 65) удостоверява, че корабът
е поддържан в съответствие с изискванията
на Стандарти A5.1.3 на конвенцията.“
§ 6. Създава се нов чл. 58в:
„Чл. 58в. Декларацията за съответствие с
Морската трудова конвенция част II (Declaration
of Maritime L abour Compliance – Par t I I)
(п р и л о ж е н и е № 6 6 ) у д о с т о в е р я в а , ч е
корабоп ри тежател я т, у казан в Морско т о
трудово свидетелство, е предприел мерки,
гарантиращи продължаващото съответствие
на кораба с изискванията между инспекциите.“
§ 7. Създава се нов чл. 58г:
„Ч л. 58г. Времен но т о морско т ру дово
свидетелство (Interim Maritime Labour Certificate) (приложение № 67) удостоверява, че:
1. корабът е инспектиран по отношение
посоченото в Приложение-I A5 към Морската
трудова конвенция от 2006 г. и че е изпълнено
указаното в т. 2 – 4 по-долу;
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2. корабопритежателят е представил в ИА
„МА“ или в призната от нея организация
доказателства, че на кораба има действащи
п р оцед у ри , г ара н т и ра щ и с п а зв а не т о н а
конвенцията;
3. к а п и та н ът на кораба е за познат с
изискванията на конвенцията и отговорностите
по изпълнението є;
4. на И А „М А“ и л и п ризната о т нея
организация е предоставена информацията,
съдържаща се в Декларацията за съответствие
с Морската трудова конвенция.“
§ 8. В чл. 65 се създава ал. 4:
„(4) Корабите за спорт, туризъм и развлечение
и к о р а б и т е д о 5 0 0 Б Т, н е и з в ъ р ш в а щ и
международно плаване, отразяват дейността на
корабната радиостанция в корабния дневник.“
§ 9. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:
„�����������������������������������������
(2) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за
съставяне на планове за управление на твърди
отпадъци, прието с Резолюция MEPC.201(62).“
§ 10. Създава се нов чл. 77а:
„Чл. 77а. (1) Корабният план за управление
на енергийната
����������������������������������������
ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) се изготвя
от корабособственика.
(2) Планът по ал. 1 се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за разработване на корабен план
за управление на енергийната ефективност
(„2012 Guidelines for the development of a Ship
Energy Efficiency Management Plan“), прието с
Резолюция MEPC.213(63) от 2.03.2012 г., приета
на 63-та сесия на Комитета по опазване на
морската среда към Международната морска
организация.
(3)��������������������������������������
Планът по ал. 1 се представя в дирекция „Морска администрация – Бургас“ или
дирекция „Морска администрация – Варна“
за проверка по време на първия междинен
или подновителен преглед, извършен след
1.01.2013 г.
(4) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ по ал. 3 или упълномощено
от него лице.“
§ 11. В чл. 80, ал. 1 т. 5 се заличава.
§ 12. В чл. 81, ал. 1 т. 6 се заличава.
§ 13. В чл. 82 т. 8 се изменя така:
„8. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400
БТ, когато има повече от 15 души на борда;“.
§ 14. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се заличава.
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2. Точка 7 се изменя така:
„7. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400
БТ, когато има повече от 15 души на борда;“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„�����������������������������������������
14. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency
Certificate – IEEC) за кораби над 400 БТ;
1 5. ко р а б е н п л а н з а у п р а в л е н и е н а
енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби
над 400 БТ.“
§ 15. В чл. 84, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 20 се изменя така:
„20. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400
БТ, когато има повече от 15 души на борда;“.
2. Създават се т. 21 – 23:
„�����������������������������������������
21. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency
Certificate – IEEC) за кораби над 400 БТ;
2 2 . ко р а б е н п л а н з а у п р а в л е н и е н а
енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби
над 400 БТ;
2 3. м о р с к о т р у д о в о с в и д е т е л с т в о и
дек лара ц и я за с ъо т ве т с т вие с Морск ата
трудова конвенция за кораби с 500 БТ и поголям от 500 БТ.“
§ 16. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. план и дневник за операции с твърди
отпадъци;“.
2. Създават се т. 27 – 29:
„�����������������������������������������
27. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency
Certificate – IEEC) за кораби над 400 БТ;
2 8 . ко р а б е н п л а н з а у п р а в л е н и е н а
енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби
над 400 БТ;
2 9. м о р с к о т р у д о в о с в и д е т е л с т в о и
дек лара ц и я за с ъо т ве т с т вие с Морск ата
трудова конвенция за кораби с 500 БТ и поголям от 500 БТ.“
§ 17. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „Разрешително“ се заменя
с „Разрешение“.
2. В т. 6 думата „Удостоверение“ се заменя
с „Разрешение“.
3. Създават се т. 78 – 83:
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„

78.

Привеждане в изпълнение на промените в Анекс VI на МеждународМеж д у народ но сви де т елс т во за енерг и й на ната конвенция за предотвратяване
ефек тивност (International Energy Efficiency замърсяването на морето от кораби
Certificate – IEEC)
(MARPOL 73/78)
Разпореждане № 116 на изпълнителния директор

№ 60

79.

Привеждане в изпълнение на промените в Анекс VI на МеждународДопълнение към Международното свидетелство
ната конвенция за предотвратяване
за енергийна ефективност (Supplement to the
замърсяването на морето от кораби
International Energy Efficiency Certificate – IEE
(MARPOL 73/78)
Certificate)
Разпореждане № 116 на изпълнителния директор.

№ 61

80.

Привеждане в изпълнение член V
Морско трудово свидетелство (Мaritime Labour и Глава 5 от Морската трудова конCertificate)
венция (Maritime labour Convention,
2006)

№ 62

81.

Привеждане в изпълнение член V
Декларацията за съответствие с Морската трудова
и Глава 5 от Морската трудова конконвенция част I (Declaration of Maritime Labour
венция (Maritime labour Convention,
Compliance – Part I)
2006)

№ 63

82.

Привеждане в изпълнение член V
Декларацията за съответствие с Морската труи Глава 5 от Морската трудова кондова конвенция част II (Declaration of Maritime
венция (Maritime labour Convention,
Labour Compliance – Part II)
2006)

№ 64

83.

Привеждане в изпълнение член V
Временното морско трудово свидетелство (Interim
и Глава 5 от Морската трудова конMaritime Labour Certificate)
венция (Maritime labour Convention,
2006)

№ 65

“

§ 18. Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1

REPUBLIC OF BULGARIA
M I N I S T RY O F T R A N S P O RT,
I N F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y A N D C O M M U N I C AT I O N S
B U L G A R I A N M A R I T I M E A D M I N I S T R AT I O N
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОРАБНА РАДИОСТАНЦИЯ
SHIP RADIO STATION LICENCE
No. …………………….
Име на кораба
Name of ship

Повиквателен
сигнал
Call Sign

Притежател на разрешението
Licensee
Адрес
Address

MMSI

Друга
идентификация
Other identification

Радиокомпания
AAIC

GMDSS
Район на
плаване
Sea area
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На основание чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България и съгласно Радиорегламента на Меж дународния съюз за
далекосъобщения министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България разрешава монтирането и използването на корабната радиостанция, която
съдържа следните радиосъоръжения:
Based on the ground of Art. 60b from the Law on maritime spaces, inland waterways and the ports of the
Republic of Bulgaria, and the provisions of the Radio Regulations of the International Telecommunication Union,
the Minister of Transport, Information Technology and Communications of the Republic of Bulgaria grants this
permission for installation and operation of the Ship Radio Station which consists of the following equipment:
№

Апаратура
Equipment

Марка и модел
Type and model

Модулация
Modulation

Мощност
Power (W)

Честотен диапазон
Frequency band (MHz)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Разрешението е валидно при условие, че се спазват изискванията на чл. 18 от Радиорегламента
на МСД или докато то не бъде от теглено от издаващата го администрация.
This License shall be in effect if the requirements of the art. 18 of the ITU Radio Regulations are respected or
until suspended by the issuing authority.
Издаден на:
Issued on:
София, България
Sofia, Bulgaria

Изпълнителен директор:
Executive Director:

Seal
к.д.п. ...………………..
Capt. ………...…………“

§ 19. Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 8
към чл. 20, ал. 1

REPUBLIC OF BULGARIA
M I N I S T RY O F T R A N S P O RT,
I N F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y A N D C O M M U N I C AT I O N S
B U L G A R I T I M E A D M I N I S T R AT I O N
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОРАБНА РАДИОСТАНЦИЯ
SHIP RADIO STATION LICENCE
НА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА
FOR VESSELS SAILING IN THE EUROPEAN INLAND WATERWAYS
No. …………………………..
Име на кораба
Name of ship

Повиквателен
сигнал
Call Sign

MMSI

Друга
идентификация
Other identification

Радиокомпания
AAIC

Район на плаване
Sea area

С Т Р.
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Притежател на разрешението
Licensee
Адрес
Address
На основание чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и съгласно Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения министърът на транспорта на Република България разрешава монтирането и използването
на корабната радиостанция, която съдържа следните радиосъоръжения:
Based on the ground of Art. 60b from the Law on maritime spaces, inland waterways and the ports of the Republic
of Bulgaria, and the provisions of the Radio Regulations of the International Telecommunication Union, the Minister
of Transport of the Republic of Bulgaria grants this permission for installation and operation of the Ship Radio Station which consists of the following equipment:
№

Апаратура
Equipment

Марка и модел
Type and model

Модулация
Modulation

Мощност
Power (W)

Честотен диапазон
Frequency band
(MHz)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Разрешението е валидно при условие, че се спазват изискванията на чл. 18 от Радиорегламента на
МСД и Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища
или докато то не бъде оттеглено от издаващата го администрация.
This License shall be in effect if the requirements of the art. 18 of the ITU Radio Regulations and the Regional
Arrangement concerning the Radiotelephone service on Inland Waterways are respected, or until suspended by the
issuing authority.
Издаден на:
Issued on:
София, България
Sofia, Bulgaria

Изпълнителен директор:
Executive Director:

Seal

§ 20. Приложение № 57 към чл. 70, ал. 1 се изменя така:

к.д.п. ...………………..
Capt. ………...…………“

„Приложение № 57
към чл. 70, ал. 1
РЕП У БЛИК А БЪЛГА РИ Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
THE REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
ДНЕВНИК ЗА ОПЕРАЦИИ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ
GARBAGE RECORD BOOK
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
THE REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
Име на кораба: ................................................................................................................................................................
Ship’s name
Отличителен номер или позивни: ………….................................................................................................................
Distinctive number or letters
IMO номер: ....................................................................................................................................................................
IMO number
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ДНЕВНИК ЗА ОПЕРАЦИИ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ
GARBAGE RECORD BOOK
За времето
от ….........………………...............
Period
from

С Т Р. 1 1

до .................................................
to

Бележки: С Дневника за операции с твърди отпадъци се снабдява всеки кораб с 400 тона бруто тонаж
и повече, всеки кораб, освидетелстван да вози 15 или повече лица, както и фиксираните и плаващите
платформи.
Note: Garbage Record Book shall be provided to every ship of 400 gross tonnage and above, every ship which is certified
to carry 15 or more persons and every fixed or floating platform.

1. Увод
Introduction
В съответствие с правило 10 от Анекс V на
Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973, как то е
изменена с Протокола от 1978, свързан с нея
(М А РПОЛ 73/78), т рябва да се води за пис
на всяка операция, свързана с предаване на
твърдите отпадъци или приключенo изгаряне.
Това включва изхвърляне в морето, предаване
на приемни съоръжения или на други кораби,
а така също и инцидентно загубване в морето.
In accordance with regulation 10 of Annex V of the
International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
(MARPOL), a record is to be kept of each discharge
operation or completed incineration. This includes discharges into the sea, to reception facilities, or to other
ships, as well as the accidental loss of garbage.
2. Твърди отпадъци и тяхното управление
Garbage and garbage management
Твърди отпадъци са всички видове хранителни
отпадъци, битови и експлоатационни корабни
отпадъци, пластмаси, остатъци от товара, мазнина за готвене, риболовни принадлежности
и животински трупове, отделени по време на
нормалната работа на кораба и подлежащи на
изхвърляне, непрекъснато или периодично с изключение на тези субстанции, които са предмет
на други анекси на тази конвенция. Твърдите
отпадъци не включват прясна риба или части от
нея, генерирани в резултат на риболовна дейност,
извършена по време на пътуването, или в резултат
на дейности, свързани с аквакултури, включващи
транспорт на риба, включително миди, за поставяне в съоръжение за аквакултури и транспорта
на уловената риба, включително миди, от такива
съоръжения до брега за преработка.
Garbage means all kinds of food wastes, domestic
wastes and operational wastes, all plastics, cargo residues,
cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated
during the normal operation of the ship and liable to
be disposed of continuously or periodically except those
substances which are defined or listed in other Annexes
to the present Convention. Garbage does not include fresh
fish and parts thereof generated as a result of fishing
activities undertaken during the voyage, or as a result of
aquaculture activities which involve the transport of fish
including shellfish for placement in the aquaculture facility
and the transport of harvested fish including shellfish
from such facilities to shore for processing.

За доп ъ лни телна информац и я т рябва да
се обърнете към Указанията за прилагане на
Анекс V на MARPOL.
The Guidelines for the Implementation of Annex
V of MARPOL3 should also be referred to for relevant
information.
3. Описание на твърдите отпадъци
Description of the garbage
За целите на Дневника за операции с твърди
отпадъци последните се групират в следните
категории:
Garbage is to be grouped into categories for the
purposes of the Garbage Record Book (or ship‘s official
log-book) as follows:
A
Пластмаси
Plastics
B
Хранителни отпадъци
Food wastes
C
Битови отпадъци
Domestic Wastes
D	 Мазнина за готвене
Cooking Oil
E
Пепел от инсинератора
Incinerator ashes
F
Експлоатационни отпадъци
Operational wastes
G
Остатъци от товара
Cargo residues
H
Животински труп/трупове
Animal Carcass(es)
I
Риболовни принадлежности
Fishing Gear
4. Записи в Дневника за операции с твърди
отпадъци
Entries in the Garbage Record Book
4.1. Записите в Дневника за операции с твърди отпадъци трябва да бъдат правени в
следните случаи:

		

Entries in the Garbage Record Book shall be
made on each of the following occasions:

4.1.1. Когато твърдите отпадъци са разтоварени/предадени на приемни
съоръжения на брега или на друг
кораб:
		
When garbage is discharged to a reception
facility ashore or to other ships:
1.
Дата и време на разтоварването/
предаването.
		
Date and time of discharge.
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Пристанище или приемно съоръжение, или името на кораба.
		
Port or facility, or name of ship.
3.
Категория на разтоварените/предадените твърди отпадъци.
		
Categories of garbage discharged.
4.
Приблизително разтоварено/предадено количество за всяка отделна
категория в кубични метри.
		
Estimated amount discharged for each
category in cubic metres.
5.
Подпис на отговорния офицер за
операцията.
		
Signature of officer in charge of the
operation.
4.1.2. Когато твърдите отпадъци са изгорени в инсинератора:
		
When garbage is incinerated:
1.
Дата и време на започване и завършване на изгарянето.
		
Date and time of start and stop of
incineration.
2.
Координати на кораба (широта и
дългота) на началото и края на
изгарянето.
		
Position of the ship (latitude and longitude)
at the start and stop of incineration.
3.
Категории на изгорените твърди
отпадъци.
		
Categories of garbage incinerate.
4.
Приблизително количество на изгорените твърди отпадъци в кубични
метри.
		
Estimated amount incinerated in cubic
metres.
5.
Подпис на отговорния офицер за
операцията.
		
Signature of the officer in charge of the
operation.
4.1.3. Когато твърдите отпадъци са изхвърлени в морето в съответствие
с правила 4, 5 или 6 от Анекс V на
MARPOL:
		
When garbage is discharged into the sea
in accordance with regulations 4, 5 or 6
of Annex V of MARPOL:
1.
Дата и време на изхвърлянето.
		
Date and time of discharge.
2.
Координати на кораба (широта и
дългота). Забележка: За изхвърляне
на остатъци от товара трябва да се
включат координатите на началото
и края на изхвърлянето.
		
Position of the ship (latitude and longitude).
Note: for cargo residue discharges, include
discharge start and stop positions.
3.
Категория на изхвърлените твърди
отпадъци.
		
Category of garbage discharged.
4.
Приблизително изхвърлено количество за всяка отделна категория
в кубични метри.

ВЕСТНИК
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Estimated amount discharged for each
category in cubic metres.
5.
Подпис на отговорния офицер за
операцията.
		
Signature of officer in charge of the
operation.
4.1.4. Инцидентно или друго извънредно
изхвърляне или загуба на твърди
отпадъци в морето, включително
такива в съответствие с правило 7
от Анекс V на MARPOL:
		
Accidental or other exceptional discharges
or loss of garbage into the sea, including
in accordance with regulation 7 of Annex
V of MARPOL:
1.
Дата и време на случая.
		
Date and time of occurrence.
2.
Пристанище или координати на
кораба по време на случая (широта,
дългота и дълбочина, ако е известна).
		
Port or position of the ship at time of
occurrence (latitude, longitude and water
depth if known).
3.
Категори я на изхвърлените или
изгубените твърди отпадъци.
		
Categories of garbage discharged or lost.
4.
Приблизително количество за всяка
отделна категория в кубични метри.
		
Estimated amount for each category in
cubic metres.
5.
Причина за изхвърлянето или загубата и общи забележки.
		
The reason for the discharge or loss and
general remarks.
4.2. Количество на твърдите отпадъци.
		 Amount of garbage.
Количеството на твърдите отпадъци на борда на кораба трябва да се определя в кубични
метри, ако е възможно поотделно в зависимост
от категорията. Дневникът за операции с твърди
отпадъци съдържа много указния за определяне
на приблизителното количество на твърдите
отпадъци. Точността за определяне на приблизителното количества на твърди отпадъци е обект
на интерпретация. Приблизителните обеми могат
да се различават преди и след обработката. Някои
процедури на обработка може да не позволяват
практическо определяне на обема, като непрекъснатата преработка на хранителни отпадъци.
Тези фактори трябва да се вземат предвид, когато
се прави и интерпретира записът.
The amount of garbage on board should be estimated
in cubic metres, if possible separately according to category.
The Garbage Record Book contains many references to
estimated amount of garbage. It is recognized that the
accuracy of estimating amounts of garbage is left to
interpretation. Volume estimates will differ before and
after processing. Some processing procedures may not
allow for a usable estimate of volume, e.g., the continuous
processing of food waste. Such factors should be taken
into consideration when making and interpreting entries
made in a record.
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ЗАПИСИ ЗА ОПЕРАЦИИ С ОТПАДЪЦИ
RECORD OF GARBAGE DISCHARGES
Име на кораба: ..................................................................
Ship‘s Name

Отличителен номер или позивни: ............................
Distinctive No. or letters

ИМО №: ..............................................................................
IMO No.
Категории отпадъци:
Garbage Categories:
A

Пластмаси
Plastics

B

Хранителни отпадъци
Food wastes

C

Битови отпадъци (като хартия, парцали, стъкло, метали, бутилки, съдове и др.)
Domestic Wastes (e.g., paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

D	

Мазнина за готвене
Cooking Oil

E

Пепел от инсинератора
Incinerator ashes

F

Експлоатационни отпадъци
Operational wastes

G

Остатъци от товара
Cargo residues

H

Животински труп/трупове
Animal Carcass(es)

I

Риболовни принадлежности
Fishing Gear

Дата/ К о о р д и н а т и Категория Приблизително В мо - На приемни И з г а р я н е
Час
на кораба/
к о л и ч е с т в о , рето
съоръжения (инсинерация)
Забележки
предадено или
(и н ц и д е н т н о
изгорено
изхвърляне
или загуба)

Д л ъж нос т/
Подпис на
о т г ов о рно т о
лице

D a t e / Position of the Category
Time S h i p / R e m a r k s
(e.g., accidental
loss)

C e r t i f i c a t i o n/
Signature

Estimated Amount To Sea To Reception Incineration
Discharged or InFacility
cinerated

Подпис на капитана: ..............................................
Signature of Master

Дата:
Date:
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ПРАВИЛА
ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК А ЗА ОПЕРАЦИИ
С Т В ЪРД И О Т П А Д ЪЦ И Н А КОРА БИ Т Е ,
ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ
1. Дневник за операции с твърди отпадъци
се води на всички кораби с бруто вместимост
400 и повече тона и на всеки друг кораб, освидетелстван да превозва 15 и повече лица на борда.
2. Дневникът за операции с твърди отпадъци
се отпечатва във формат А4 по определената
форма. Дневникът се отпечатва по установената
форма и размери от съответната корабоплавателна компания. В началото на дневника трябва да
бъдат поместени тези правила, увод, Списък за
запознаване с правилата за попълване на дневника от упълномощените за това лица и петдесет
страници за извършване на записи. Дневникът
трябва да бъде прошнурован и прономерован.
3. Дневникът се регистрира в специална регистрова книга, поддържана от компанията. Той
получава контролен номер, съответстващ на ИМО
номера на кораба (или номера на регистрация
на кораба в регистъра на българските кораби),
и поредна номерация на дневника след ИМО
номера за всеки кораб.
4. Третирането на твърдите отпадъци на борда
на кораба се извършва в съответствие с корабния
план за управление на твърди отпадъци.
5. Попълването на дневника става по хронологичния ред на извършване на съответните
операции. Записите за времената на операциите
се правят по корабния часовник.
6. В дневника се записват всички операции
с твърди отпадъци, които са изброени в т. 4 на
увода.
7. Записите в дневника трябва да бъдат на
английски език за корабите в международно
плаване и на български език за корабите в
местно плаване.
8. В дневника се пише точно и сбито само
със син химикал. Записите следва да се излагат
в пределно ясна форма, без възможност да се
допускат грешни тълкувания или съмнения. Изтривания в текста категорично се забраняват. Поправки се правят след зачертаване с една черта
на сгрешения текст, запис на новия и подпис на
лицето, извършило поправката.
9. Лице, което впише или нареди да се впишат в дневника неверни данни за извършени
операции, носи отговорност съгласно чл. 313 от
Наказателния кодекс на Република България.
10. Незабавно се прави запис в дневника при
инцидентно или друго извънредно изхвърляне
или загуба на твърди отпадъци в морето. Записват се мястото, обстоятелствата и причините за
изхвърляне или загуба, подробности за твърдите
отпадъци – категория и количество, и разумните
предпазни мерки, предприети за предотвратяване
или свеждане до минимум на такова изхвърляне
или случайна загуба.
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11. Док у мент ът за предадени на брегови
приемни съоръжения или друг кораб твърди
отпадъци се съхранява в продължение на две
години заедно с дневника за операции с твърди
отпадъци.
12. След запълването дневникът се съхранява
на кораба 2 години, след което се предава в архивния фонд на корабоплавателната компания.
13. Дневникът за операции с твърди отпадъци
подлежи на проверка от надлежно упълномощени
инспектори на съответната администрация на
държавата.
14. Инспекторите могат да поискат от капитана на кораба да направят копие на дневника,
което да бъде заверено от капитана. Капитанът
не може да откаже изпълнението на това искане.
15. Завереното от капитана копие на дневника
за операции с твърди отпадъци може да бъде
използвано в съдебен процес като доказателство
на фактите.
Удостоверявам, че съм научил правилата за
водене на дневника и че ще ги спазвам найточно
Дата

Длъжност

Име и
фамилия

Подпис

Удостоверявам, че съм научил правилата за
ескплоатация на корабния инсинератор и че ще
ги спазвам най-точно.
Дата

Длъжност

Име и
фамилия

Подпис

“
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§ 21. Създава се приложение № 62 към чл. 36б:

„Приложение №
„Приложение
№ 60
62
към чл.
към
чл. 36б
36б

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

INTERNATIONAL ENERGY EFFIECIENCY
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction Relating to Energy Efficiency

Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.203(62), to
amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as „the Convention“ )
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Distinctive number
or letters

Name of ship

Type of ship:

IMO
number

Port of
registry

Gross
Tonnage
(GT)

tanker
ship other than a tanker

THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex VI of the Convention; and
2. That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements in regulation 20, regulation 21 and
regulation 22.
Completion date of survey on which this certificate is based: ____________________________________________
Issued at ____________________

on

the _______

day of ________________________________

No.

Seal

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - ……. : ___________________

(Signature of authorized official
issuing the certificate)“
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§ 22. Създава се приложение № 63 към чл. 36б:
„Приложение № 63
към чл. 36б

Supplement to International Energy Efficiency Certificate
(IEE Certificate)

RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY
Notes
1.

2.
3.
4.
1.

This Record shall be permanently attached to the IEE Certificate. The IEE Certificate
shall be available on board the ship at all times.
The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the
issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer “yes” and
“applicable” or a (-) for the answers “no” and “not applicable” as appropriate.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of
Annex VI of the Convention , and resolutions or circulars refer to those adopted by the
International Maritime Organization
This Record shall be permanently attached to the IEE Certificate. The IEE Certificate
shall be available on board the ship at all times.

1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

IMO Number

1.3

Date of building contract

1.4

Gross tonnage

1.5

Deadweight

1.6

Type of ship *

* Insert ship type in accordance with definitions specified in regulation 2. Ships falling into more than one of the ship types defined in
regulation 2 should be considered as being the ship type with the most stringent (the lowest) required EEDI. If ship does not fall into the
ship types defined in regulation 2, insert "Ship other than any of the ship type defined in regulation 2".

2

Propulsion system

2.1

Diesel propulsion

2.2

Diesel-electric propulsion

2.3

Turbine propulsion

2.4

Hybrid propulsion

2.5

Propulsion system other than any of the above

3

Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI)

3.1

The Attained EEDI in accordance with regulation 20.1 is calculated based on
information contained in the EEDI technical file which also shows the process
calculating the Attained EEDI .
..........................................................................................................................
The Attained EEDI is: ........................................................... grams-CO2/tone-mile

3.2

The Attained EEDI is not calculated as:
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3.2.1

the ship is exempt under regulation 20.1 as it is not a new ship as defined
in regulation 2.23
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

3.2.2

the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3
…...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………

3.2.3

the requirement of regulation 20 is waived by the ship's Administration in
accordance with regulation 19.4
......................................................................................................................
......................................................................................................................

3.2.4

the type of ship is exempt in accordance with regulation 20.1
......................................................................................................................
......................................................................................................................

4

Required EEDI

4.1

Required EEDI is .......................................................grams-CO2/tone-mile

4.2

The required EEDI is not applicable as:

4.2.1

the ship is exempt under regulation 21.1 as it is not a new ship as
defined in regulation 2.23 .............................................................................

4.2.2

the type of propolsion system is exempt in accordance with
Regulation 19.3
.......................................................................................................................

4.2.3

the requirement of regulation 21 is waived by the ship’s Administration
In accordance with regulation 19.4
......................................................................................................................

4.2.4

the ship is exempt in accordance with regulation 21.1
......................................................................................................................
......................................................................................................................

4.2.5

the ship’s capacity is below the minimum capacity threshold in Table
1 of regulation 21.2
......................................................................................................................

5

Ship Energy Efficientcy Management Plan

5.1

The sip is provided with a Ship Energy Efficientcy Management Plan
(SEEMP) in compliance with regulation 22
.....................................................................................................................

6

EEDI technical file

6.1

The IEE Certificate is acciompanied by the EEDI technical file in
compliance with regulation 20.1
.....................................................................................................................
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The EEDI technical file identification/verification number
......................................................................................................................

6.3

The EEDI technical file verification date
......................................................................................................................
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects
Issued at.........
on the ...............................
No. ................./IEEC-MP VI
MARITIME
Seal

§ 23. Създава се приложение № 624 към чл. 58а:

ADMINISTRATION _______________________________

REPUBLIC

OF

BULGARIA

“

„Приложение № 624
към чл. 58а

MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION

__________________________________________________________

MARITIME LABOUR CERTIFICATE

(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime labour Convention, 2006 (referred below as “Convention”)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Distinctive/
IMO number
or
letters

Name of ship

Port and Date
of
registry

Gross
Tonnage
(GT)

Type of ship

Name and address of shipowner1
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Company identification number
………………………………………………………………………………………………………………………...………..
This is to certify:
1. That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention,
and the provisions of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.
2. That the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found to
correspond to the abovementioned country’s national requirements implementing the Convention. These
national requirements are summarized in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.
This Certificate is valid until .................................... subject to inspections in accordance
with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention.
This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance
issued at ....................................................................... on ................................................................. is attached.
Completion date of the inspection on which this Certificate is based was …...............................................
Issued at ............................................................ on ....................................................................................
No.
DIRECTOR, MARITIME
Seal

ADMINISTRATION - ____________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)

1 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has
assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over
the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations
or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.
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Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection
This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the
Convention and that the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention
were found to correspond to the abovementioned country’s national requirements implementing the Convention.
Intermediate inspection:
………………………….…………….………
(to be completed between the second
and third anniversary dates)
…………………………………………..……

Signed
(Signature of authorized official)
Place
Date

...................................................................

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional endorsements (if required)
This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying that
the ship continued to be in compliance with the national requirements implementing the Convention, as required
by Standard A3.1, paragraph 3, of the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or
for other reasons.
Additional inspection:
....................................................................
(if required)
...................................................................
....................................................................

Additional inspection:
...................................................................
(if required)
...................................................................
...................................................................

Additional inspection:
....................................................................
(if required)
....................................................................
....................................................................

Signed
(Signature of authorized official)
Place
Date
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
Signed
(Signature of authorized official)
Place
Date
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
Signed
(Signature of authorized official)
Place
Date
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)“
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§ 24. Създава се приложение № 65 към чл. 58б:
„Приложение № 65
към чл. 58б

MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

referenced ship:

Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I
(Note: This Declaration must be attached to the ship’s Maritime Labour Certificate)
Issued under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria
by The Maritime Administration of Bulgaria
With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the following

Name of ship

IMO Number

Gross tonnage

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.
The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:
a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to
below;
b) these national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning the
content of those provisions are provided where necessary;
c) the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4, are provided <under the
corresponding national requirement listed below> <in
d) the section provided for this purpose below> (strike out the statement which is notapplicable);
e) any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the section
provided for this purpose below; and
f) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements concerned.
1. Minimum age (Regulation 1.1) ....................................................................................................................
2. Medical certification (Regulation 1.2) ..........................................................................................................
3. Qualifications of seafarers (Regulation 1.3) ..................................................................................................
4. Seafarers’ employment agreements (Regulation 2.1) ....................................................................................
5. Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement
service (Regulation 1.4) ................................................................................................................................
6. Hours of work or rest (Regulation 2.3) ........................................................................................................
7. Manning levels for the ship (Regulation 2.7) ...............................................................................................
8. Accommodation (Regulation 3.1) ................................................................................................................
9.
On-board recreational facilities (Regulation 3.1) ...................................................................................
10.
Food and catering (Regulation 3.2) ......................................................................................................
11.
Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3) ..................................................................
12.
On-board medical care (Regulation 4.1) ...............................................................................................
13.
On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5) ...............................................................................
14.
Payment of wages (Regulation 2.2) ......................................................................................................
Name: .....................................................................................................................
Title: ........................................................................................................................
Seal
Signature: .................................................................................................................
Place: ........................................................................................................................
Date: ........................................................................................................................
Substantial equivalencies
(Note: Strike out the statement which is not applicable)
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4, of the Convention,
except where stated above, are noted (insert description if applicable):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
No equivalency has been granted.
Name: .................................................................
Title: ...................................................................
Signature: ...........................................................
Place: ..................................................................
Date: ...................................................................
(Seal or stamp of the authority,as appropriate)
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Exemptions
(Note: Strike out the statement which is not applicable)
The following exemptions granted by the competent authority as provided in Title 3 of the Convention are noted:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
No exemption has been granted.
Name: .................................................................
Title: .................................................................“

§ 25. Създава се приложение № 646 към чл. 58в:
„Приложение № 64
6
към чл. 58в

MARITIME LABOUR CONVENTION 2006
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II

Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections

The following measures have been drawn up by the shipowner, named in the
Maritime Labour Certificate to which this Declaration is attached, to ensure ongoing
compliance between inspections:
(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)

1.

Minimum age (Regulation 1.1)
.................................................................................................................................................................

2.

Medical certification (Regulation 1.2)
.................................................................................................................................................................

3.

Qualifications of seafarers (Regulation 1.3)
.................................................................................................................................................................

4.

Seafarers’ employment agreements (Regulation 2.1)
.................................................................................................................................................................

5.

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service
(Regulation 1.4)
.................................................................................................................................................................

6.

Hours of work or rest (Regulation 2.3)
.................................................................................................................................................................

7.

Manning levels for the ship (Regulation 2.7)
.................................................................................................................................................................

8.

Accommodation (Regulation 3.1)
.................................................................................................................................................................

9.

On-board recreational facilities (Regulation 3.1)
.................................................................................................................................................................

10.

Food and catering (Regulation 3.2)
.................................................................................................................................................................
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Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3)
..................................................................................................................................................................

12.

On-board medical care (Regulation 4.1)
...............................................................................................................................................................

13.

On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5)
...............................................................................................................................................................

14.

Payment of wages (Regulation 2.2)
...............................................................................................................................................................

I hereby certify that the above measures have been drawn up to ensure ongoing compliance, between inspections,
with the requirements listed in Part I.
Name of shipowner1: .. ..............................................................................
....................................................................................................................
Company address: .....................................................................................
....................................................................................................................
(Seal of the shipowner1)

Name of the authorized signatory: .............................................................
....................................................................................................................
Title: ..........................................................................................................
Signature of the authorized signatory:
....................................................................................................................
Date: ..........................................................................................................

The above measures have been reviewed by Maritime Administration of Bulgaria and, following inspection of the
ship, have been determined as meeting the purposes set out under Standard A5.1.3, paragraph 10(b), regarding measures to
ensure initial and ongoing compliance with the requirements set out in Part I of this Declaration.
Name: .......................................................................................................
Title: .........................................................................................................
Address: ...................................................................................................
..................................................................................................................
(Seal of the authority)

..................................................................................................................
Signature: ................................................................................................
Place: ......................................................................................................
Date: .......................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1
Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has
assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over
the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations
or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.“
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§ 26. Създава се приложение № 67 към чл. 58г:
„Приложение № 67
към чл. 58г

REPUBLIC

OF

BULGARIA

MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION

__________________________________________________________

INTERIM MARITIME LABOUR CERTIFICATE
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime labour Convention, 2006 (referred below as “Convention”)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Distinctive/
IMO number
or
letters

Name of ship

Port and Date
of
registry

Gross
Tonnage
(GT)

Type of ship

Name and address of shipowner1
……………………………………………………………………………………..………………………………………….
Company identification number
……………………………………………………………………...……………………..…………………………………..
This is to certify, for the purposes of Standard A5.1.3, paragraph 7, of the Convention, that:
(a) this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-I to the
Convention, taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below;
(b) the shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organization that the ship has adequate
procedures to comply with the Convention;
(c) the master is familiar with the requirements of the Convention and the responsibilities for implementation; and
(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recognized organization to produce a Declaration
of Maritime Labour Compliance.
This Certificate is valid until .................................... subject to inspections in accordance with Standards A5.1.3 and
A5.1.4.
Completion date of the inspection referred to under (a) above was ...............................................................................
Issued at ....................................................................................... on ………………................................................................
No.

Seal

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - .............: _______________________
(Signature of authorized
official issuing the
interim Certificate)

1 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has
assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over
the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations
or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.“

3395

Министър:
Кристиан Кръстев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 220-ИП
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 във връзка с ал. 1,
чл. 14 и чл. 15, ал. 4 ЗПФИ и чл. 13, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията за
финансов надзор разширява обхвата на издадения
на „Авал Ин“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис I № 71, лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник с допълнителните услуги и дейности по чл. 5, ал. 3, т. 7 ЗПФИ,
които инвестиционният посредник има право да
извършва в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети
държави, както следва: услуги по чл. 5, ал. 2 и
ал. 3, т. 1 – 6 ЗПФИ във връзка с базовия актив
на деривативни финансови инструменти по чл. 3,
т. 2, букви „г“, „д“, „е“ и „и“ ЗПФИ, доколкото
са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5,
ал. 3, т. 1 – 6 и по ал. 2 ЗПФИ.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
За председател:
А. Джалъзов
3465
РЕШЕНИЕ № 260-ДФ
от 9 април 2013 г.
На основание чл. 157, ал. 5, предложение
второ ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 107, ал. 2
от Наредба № 44 и чл. 19, ал. 2 ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор разрешава на
управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Тодор Александров 141, прекратяването на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт
Консервативен Фонд“ съгласно взети решения
от извънредно общо събрание на акционерите
и от съвета на директорите на управляващото
дружество на заседания, проведени на 13.12.2012 г.
Отнема издаденото на управляващо дружество
„Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД, с Решение
№ 1064-ДФ от 2.11.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“, разрешение за поемане на управлението
на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд“.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което
не спира неговото изпълнение.

3466

За председател:
А. Джалъзов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 617
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 594 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.06.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор № 68134.1386.407 (ПИ)
№ 407, УПИ-I 405, 406, 407, кв. 18-а, ж.к. Надежда, ул. Недко войвода 26, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 136 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.06.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата
на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3537

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 618
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 453 от 14.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.06.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски
и ул. Александър Стамболийски, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 27 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.06.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3538

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 619
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 577 от 8.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.06.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие № 3,
ж. к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 100 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.05.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3539

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 620
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.06.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2 (на партера на вътрешното триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3540

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 621
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 13.06.2013 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
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на сграда с УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски
21, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (38,18 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.06.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3541

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 630
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-02 от 29.01.2013 г., т. 12
на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните във връзка
с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)
и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за
подробен устройствен план (ПУП), което не е
приключило до влизането в сила на цитирания
ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
Подробен устройствен план – план за зас т роя ва не за П И № 0150 03, мес т нос т А ша
чаир, землище на с. Шемшево, относно пром яна предназначението на земеделска зем я
за неземеделски нужди – за производствени и
складови дейности – изграждане на Производствено-складова база за складиране и опаковане на строителни материали – предвижда се
свободно застрояване на сгради при следните
устройствени показатели: височина – 10 м, плътност на застрояване – 40 % – 80 %, коефициент
на застрояване – Кинт. – max. 2,5, минимално
озеленена площ – 20 %, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта; подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
за външен водопровод за ПИ № 015003 – трасето
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започва от съществуваща шахта на водопровод в
урбанизираната територия, попадаща в северната
част на сервитута на ПИ № 371 – път ІV клас,
продължава по същия път, излиза от регулацията и продължава на изток в сервитута на ПИ
№ 127 – път ІV клас, пресича го и навлиза в ПИ
№ 015003; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на
ПИ № 015003 – трасето започва от съществуващ
стълб в урбанизираната територия, попадащ в
южната част на сервитута на ПИ № 371 – път ІV
клас, продължава на изток в сервитута на същия
път, излиза от регулацията, продължава по ПИ
№ 127 – път ІV клас, и навлиза в ПИ № 015003;
план-схеми за водопровод и ел. кабел към ПУП.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
3475

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 233
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одоб
рява ПУП – ПП (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за трасе на ел.
кабел и трасе на водопровод за захранване на ПИ
(поземлен имот) с идентификатор 22767.207.403 по
КК (кадастрална карта) на с. Паничерево. Трасето
на ел. кабела преминава през ПИ с идентификатори 22767.190.406; 22767.193.599; 22767.193.740;
2 2 767. 2 0 6 . 2 2 6; 2 2 767. 2 0 6 . 3 0 9; 2 2 767. 2 0 6 .6 35;
22767.206.639; 22767.207.606; 22767.222.1; 22767.222.64
и 22767.501.745 по КК на с. Паничерево. Трасето
на водопровода преминава през ПИ с идентификатори 22767.206.99; 22767.206.635 и 22767.207.606
по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – гр. Стара
Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
3506

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 562
от 28 февруари 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6297-(1) от 11.02.2013 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1554 от 2012 г. от „Бонев транс“ – ЕООД, и след становище на ПК
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„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За машинно-тракторен парк“ на имот № 056010, местност Висо – П
в землището на с. Мусачево с ЕКАТТЕ 49388,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 30 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

3522

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 563
от 28 февруари 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6615 от 11.02.2013 г. по преписка вх. № УТ2_20-1541 от 2012 г. от „Нови хан
пропъртийс“ – ООД, и след становище на ПК
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно строителство и трафопост“
на имот № 055057, местност Краище в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно; пътен достъп – по имот
№ 000669 (полски път) по КВС на землището на
с. Нови хан;
б) ПП за електроснабдяване (подземна кабелна линия през имот № 000669 – полски път)
за захранване на обект „Вилно строителство и
трафопост“ в имот № 055057, всички имоти в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

3523

Председател:
Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 593
от 28 март 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6678 от 8.03.2013 г. по преписка
вх. № УТ2_20-1590 от 2013 г. от Николина Любенова Стамова и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 861 по
плана на новообразуваните имоти на земеделски
земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Елешница с ЕКАТТЕ 34120, община Елин Пелин, Софийска област, с който се образува УПИ І-861 в
нов кв. 34а по плана на с. Елешница, със следните
показатели: устройствена зона – Жм, височина
на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 50 %; Кинт. – до 0,8; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
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Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 594
от 28 март 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ и чл. 67а ППЗОЗЗ, доклад от
кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6691
от 11.03.2013 г. по преписка вх. № УТ2_20-1589 от
2013 г. от „Енигма“ – ЕООД, и след становище на
ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови сгради
за пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия
и боеприпаси за гражданска употреба“ на имот
№ 068077, местност Дереджик в землището на
гр. Елин Пелин с ЕКАТТЕ 27303, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15 м; плътност
на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,5; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
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Председател:
Г. Костов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 595
от 28 март 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6679 от 8.03.2013 г. по препис
ка вх. № УТ2_20-1247 от 2010 г. от „Виталфарма“ – ООД, и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За магазин, офис и
автомивка“ на имот № 002021, местност Коканец
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
2,0; минимална озеленена площ – 30 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
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Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 596
от 28 март 2013 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6680 от 8.03.2013 г. по преписка
вх. № УТ2_20-1235 от 2010 г. от „Соф – Строй
69“ – ЕООД, и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ на имот № 040015, местност Капаклия
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

3527

Председател:
Г. Костов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 597
от 28 март 2013 г.

Н а о с н о в а н и е ч л . 21, а л . 1, т. 11 и 1 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин
Пелин с вх. № ОА-6681 от 8.03.2013 г. по преписка
вх. № УТ2_20-978 от 2008 г. от Антон Иванов
Камберов и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За склад и офис“ на
имоти № 088020 и 088116, местност Исламица в
землището на гр. Елин Пелин с ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,8; минимална озеленена площ – 30 %; начин
на застрояване – свободно, и ИПР на улица с
ос. т. 15 – 106 – 107 за създаване на улица с ос.
т. 15 – 15а.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план ще бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
Председател:
Г. Костов
3528

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 338
от 26 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 132, чл. 134, ал. 1, т. 1,
чл. 126, ал. 6, т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 18 и чл. 21, ал. 1 и
5 ЗОЗЗ, чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУ П – ПРЗ) за поземлен имот
с идентификатор 43952.558.1082 по плана на
новообразуваните имоти на местност Синан
тепе, землище гр. Ловеч, който влиза в сила
с влизането в сила на решението на Общинския съвет.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите
по прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Председател:
К. Маринова
3405
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 339
от 26 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 132 ЗУТ, чл. 7, ал. 2
и чл. 34, ал. 6 ЗОС, чл. 15, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 126, ал. 6,
т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и
5 ЗСПЗЗ, чл. 17а, ал. 2, чл. 18 и чл. 21, ал. 1 и
5 ЗОЗЗ, чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с
идентификатор 43952.537.77 по плана на новообразуваните имоти на местност Синан тепе,
землище град Ловеч, и план-схема на трасе на
довеж да ща и нфрас т ру к т у ра – водоп ровод но
отклонение, който влиза в сила с влизането в
сила на решението на общинския съвет.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Председател:
К. Маринова
3406

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 456
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до поземлен имот 000584,
м. Хано, землище с. Марикостиново, с трасе и
сервитути към него, предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: ПИ № 000607, землище
с. Марикостиново.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване до имот 000584, м. Хано,
землище с. Марикостиново, с трасе и сервитути
към него, предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: имоти № 000606, 000607, 000605,
000356, землище с. Марикостиново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 280
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 48948.73.49; ПИ 48948.73.263; ПИ
48948.73.262; ПИ 48948.73.266; ПИ 48948.73.261
и ПИ 48948.73.264; схеми ел., ВиК и пътна, в
местността Савака по кадастралната карта на
с. Момино село, община Раковски, като се образуват УПИ 73.267; УПИ 73.268; УПИ 73.269; УПИ
73.270; УПИ 73.271; УПИ 73.272; УПИ 73.273; УПИ
73.274; УПИ 73.275; УПИ 73.276; УПИ 73.277; УПИ
73.278; УПИ 73.279; УПИ 73.280; УПИ 73.281; УПИ
73.282; УПИ 73.283; УПИ 73.284; УПИ 73.287; УПИ
73.290 и УПИ 73.291 за жилищно строителство и
УПИ 73.292 – трафопост. Определя се свободно и
ниско застрояване – с височина до 10 м. Определя
се зона „Жм“.
Одобрява изменение на П У П – ПРЗ от
УПИ VІІІ – общ.÷до УПИ ХХVІ – общ., в кв. 4;
УПИ І – общ., и УПИ ІІ – общ., в кв. 5 и УПИ
І – общ., в кв. 6 по регулационния план на с. Момино село, община Раковски, като отпадат УПИ
VІІІ – общ.; УПИ ІХ – общ.; УПИ ХІ – общ.; УПИ
ХІІ; УПИ ХІІІ – общ.; УПИ ХІV – общ.; УПИ
ХV – общ.; УПИ ХVІ – общ.; УПИ ХVІІ – общ.;
У ПИ Х V ІІІ – общ.; У ПИ ХІХ – общ.; У ПИ
ХХ – общ.; УПИ ХХІ – общ.; УПИ ХХІІ – общ.;
УПИ ХХІІІ – общ.; УПИ ХХІV – общ.; УПИ
ХХV – общ.; УПИ ХХVІ – общ.; в кв. 4; УПИ
І – общ., и УПИ ІІ – общ., в кв. 5 и УПИ І – общ.,
в кв. 6 и се образуват УПИ 617; УПИ 618; УПИ
602; УПИ 603; УПИ 604; УПИ 605; УПИ 606;
УПИ 607; УПИ 608; УПИ 609; УПИ 610; УПИ
611; УПИ 612; УПИ 613; УПИ 614; УПИ 615; УПИ
616; УПИ 617 и УПИ 618 в кв. 4, УПИ 285; УПИ
286; УПИ 288 и УПИ 289 в кв. 5Б и УПИ 619 в
кв. 6. Определя се свободно и ниско застрояване – с височина до 10 м. Определя се зона „Жм“.
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Председател:
Мл. Шишков

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 77
от 20 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Допълва Решение № 201 от 21.10.2010 г. (ДВ,
бр. 89 от 2010 г.) и Решение № 297 от 16.09.2011 г.
(ДВ, бр. 82 от 2011 г.) относно одобряване на
ПУП – парцеларен план за трасе на газопровод,
като допълнението включва преминаването на
трасето за газопровода през следните имоти:
65334.212.388 – земеделска нива, общинска собственост; 65334.212.380 – дига, частна държавна
собственост; 65334.212.396 – водни площи, частна
държавна собственост.

Председател:
Д. Танев
3429
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Председател:
Ат. Стоянов
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 17
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за ПИ 007095 по
КВС на землището на с. Йоаким Груево, като:
В плана за регулация се образува един УПИ
с отреждане: 007095 – цех за пелети, по сините
надписи и линии и линия и коти в червен цвят.
В плана за застрояване: за новообразувания
УПИ 007095 – цех за пелети, се одобрява ново,
свободно, средноетажно застрояване, разположено
в рамките на ограничителните линии, показани
с червен пунктир, и коти в черно и градоустройствени показатели: плътност на застрояване – до
80 %, Кинт. – до 2,4, кота корниз – до 15 м,
озеленяване – повече от 20 %, от които 1/3 с
дървесна растителност.
В ПП се одобряват план-схемите за водоснабдяване и електроснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община Стамболийски.
Председател:
Н. Дочев
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ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 247
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за регулация
(ПР), план за улична регулация (ПУР) и план за
застрояване (ПЗ) за УПИ IІ – „Текстилни влакна“,
в кв. 110 по плана на гр. Чирпан.
Проектът предвижда обособяване на улица
с о.т. 460б – 460в – 460г – 460д – 460е и улица с
о.т. 458 – 458г – 458д – 458е – 458ж – 458з – 458и –
458к – 458л. Вследствие обособяването на новите
улици се създават четири нови квартала – кв.
110, кв. 245, кв. 246 и кв. 247.
Пром яната на рег улаци ята е показана с
кафяви и зелени черти и надписи в чертежите
на плана за регулация (ПР) и плана за улична
регулация (ПУР).
В новообразувания кв. 110 се обособяват УПИ
ІІ – „Стопански дейности“, УПИ ІV – „Биогаз и
когенерация“, УПИ V – „Стопански дейности“,
УПИ VІ – „Трафопост“, УПИ VІІ – „Стопански
дейности“, УПИ VІІІ – „Стопански дейности“,
УПИ ІХ – „Стопански дейности“, УПИ Х – „Стопански дейности“, УПИ ХІ – „Стопански дейности“, УПИ ХІІ – „Стопански дейности“, УПИ
ХІІІ – „Стопански дейности“, и УПИ ХІV – „Стопански дейности“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

В новия кв. 245 се обособяват УПИ І – „Стопански дейности“, УПИ ІІ – „Стопански дейности“, УПИ ІІІ – „Стопански дейности“, УПИ
ІV – „Стопански дейности“, и УПИ V – „Стопански дейности“.
В новия кв. 246 се обособяват УПИ І – „Стопански дейности“, УПИ ІІ – „Стопански дейности“, УПИ ІІІ – „Стопански дейности“, УПИ
ІV – „Стопански дейности“, УПИ V – „Стопански
дейности“, УПИ VІ – „Стопански дейности“, и
УПИ VІІ – „Стопански дейности“.
В новия кв. 247 се обособява УПИ І – „Стопански дейности“.
В част застрояване (ПЗ) се конкретизира
възможността за застрояване при спазване на
устройствените показатели за зона „Пч“ (чисто
производствена) в съответствие с изискванията
на чл. 23, т. 1, чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от
2003 г. на МРРБ към прилагане на ЗУТ, показано
със задължителни и ограничителни линии на застрояване в проекта за ПЗ (план за застрояване).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

3516

Председател:
Хр. Стефанов

Станимир Цоцов – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. Освобождават се като
членове на Надзорния съвет: Тотю Младенов
Младенов, Зорница Димитрова Русинова, Минчо
Илиев Вичев, Росица Владимирова Павлова и
Владимир Теофилов Туджаров. 2. Определят се
за членове на Надзорния съвет: Деяна Георгиева
Костадинова, Петър Христов Стоянов, Мирослав
Ненков Ненков, Илияна Йорданова Владова и
Емилия Йосифова Янева.
3533
13. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обявява свободната длъжност за „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – гр. Силистра – вакантна.
В 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по
образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на
административни ръководители на органите на
съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че
желаят да участват в избора за административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
нотариално заверено копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; меди-
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цинско удостоверение, издадено в резултат от
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3397
72. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, анулира обявения в „Държавен вестник“, бр. 102 от 21.12.2012 г., конкурс за
главен асистент по научна специалност 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
3624

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Евгений Борисов Терзийски с
адрес Благоевград, ул. Даме Груев 32, вх. В, ап. 15,
против Заповед № 242 от 11.03.2013 г. на кмета
на община Благоевград в частта, с която е одобрено изменение на ПУП – ПЗ за новообразуван
УПИ ХVІ по плана на кв. 216а на Благоевград,
отреден за имот с идентификатор 04279.617.33
за ново средно застрояване за обществено обслужване и устройствена зона – Оо; височина
на застрояване – до 15 м; максимална стойност
на Кинт. – 2,5; плътност на застрояване – 60 %;
плътност на озеленяване – минимална озеленена
площ – 30 %, е образувано адм. дело № 307/2013 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 5.06.2013 г. в 10 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: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
3550
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 4276/2012 г. по оспорване, предявено от Анастасия Павлова Пиринджиева и Иван Михайлов Павлов срещу Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев за
поземлен имот № 2093. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Анастасия Павлова Пиринджиева и Иван Михайлов Павлов.
3551
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Лиляна
Аспарухова Чорбаджиева с предмет Решение №
552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна, с
което е приет ПУП – ПУР на кв. Изгрев относно ПИ № 10135.2552.4038, включващ се в ПИ
10135.2552.1327 Заинтересованите лица могат да
подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 4086/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
3585
А дминистративният съд – Русе, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
пост ъпило оспорване на Решение № 450 на
Общинския съвет – гр. Русе, прието протокол
№ 21 от 18.02.2013 г., с което е приет бюджетът
на Община Русе за 2013 г., по което оспорване
е образувано адм. дело № 78/2013 г. по описа на
Административния съд – Русе, 5 състав, насрочено за 27.05.2013 г. в 14 ч. Оспорваща страна по
делото е Мариян Йорданов Димитров от Русе.
3557
Административният съд – София-град, съобщава за направено по адм. д. № 10397/2012 г.
оспорване по жалба на ЕС на бл. 743, ж.к. Люлин
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7, с управител Георги Стефанов на Решение № 950
по протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно предвиденото
застрояване на УПИ VІІ-283 – „за обществено обслужване“ от кв. 7. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Делото е насрочено за 20.05.2013 г. от 15,30 ч.
3507
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 9671/2012 г.,
V троен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.06.2013 г. в 11 ч.,
по жалба на Яна Петрова Влахова срещу т. 2
(приета с Решение № 378 по протокол № 16 от
10.07.2008 г., доп. с Решение № 26 по протокол
№ 56 от 28.01.2010 г.) със съдържание „за признаване или отказ на чуждестранни съдебни решения
и други актове – 100 лв.“ от приложение № 13
към Наредбата за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
3508
Софийският районен съд, 44 състав, призовава Оля Серафимова Петрова с последен адрес
София, ж.к. Христо Смирененски 31А, ет. 15,
ап. 77, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 25.06.2013 г. в 15 ч. като ответница по гр. д.
№ 16293/2006 г., заведено от Йордан Чудомиров
Големинов, за вещен иск. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3549

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
72. – Управителният съвет на сдружение
„Толерантност“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.05.2013 г. в 11 ч. в хотел „Принцес“ – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
сдружението; 2. финансов отчет; 3. други доклади;
4. приемане на програма за работата на сдружението за 2013 г.; 4. разни.
3542
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Гражданска лига на България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 31.05.2013 г. в 18 ч. в
сградата на управление на сдружението, София
1505, ул. Черковна 80, при следния дневен ред:
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1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през изтеклия период; 2. приемане
на отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г.;
3. приемане на бюджет за 2013 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения на устава; 5. избиране и
освобождаване на членове на УС; 6. приемане на
проекти на УС за бъдеща дейност; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3504
19. – Управителният съвет на Българската
асоциация на спешните лекари, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на своите членове на 1.06.2013 г. в 14 ч. в София,
ул. Симеоновско шосе 6, хотел „Силвър хаус“,при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
асоциацията; 2. избор на нов състав на управителния съвет; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ началото на събранието
се отлага с един час и се провежда от наличните
членове при същия дневен ред.
3547
29. – Управителният съвет на фондация „Атанас Буров“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 6.06.2013 г. в 18 ч. в сградата на „Корпоративна търговска банка“ – АД, София, ул. Граф
Игнатиев 10, общо събрание на фондацията при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на фондация „Атанас Буров“ и
изпълнението на бюджета за 2012 г.; 2. приемане
програма за дейността и бюджет на фондация
„Атанас Буров“ за 2013 г.; 3. избор на управителен съвет на фондацията; 4. приемане на нови
настоятели на фондацията; 5. разни.
3534
Поправка. Поради допусната техническа грешка обявлението на Община Павликени, обнародвано в ДВ, бр. 38 от 2013 г., стр. 29, да се чете:
„36. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на
българска територия, с трасе на газопровода
през землищата на с. Бутово, с. Долна Липница,
с. Горна Липница, с. Недан и с. Патреш, община
Павликени. Проектът на ПУП – парцеларен план
е изложен за разглеждане в Община Павликени.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.“
3617
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