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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 24
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за пътищата, приет от ХLIІ Народно събрание
на 11 февруари 2014 г.
Издаден в София на 20 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14
от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82
и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55
и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г. и
бр. 15 и 66 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 7 се създава т. 4:
„4. да е подадена декларация от собственика
или ползвателя на пътното превозно средство
по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните
размери, общата маса и натоварването на ос.“
§ 2. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение
второ: „Агенцията осъществява дейностите
по текущ ремонт и зимно поддържане на
републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с
население до 100 000 души.“
§ 3. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. (1) Лице, което не посочи или
невярно посочи данни или обстоятелства в
декларацията по чл. 26, ал. 7, т. 4, се наказва
с глоба или с имуществена санкция в размер
от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на потежко наказание.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер
от 2000 до 6000 лв.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1,
т. 1 точка 2 се изменя така:

„2. Таксите за ползване на инфраструкт у рата от пътните превозни средства по
чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на
продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година.
Месечният размер не надвишава 10 на сто
от годишния размер, седмичният размер не
надвишава 5 на сто от годишния размер, а
дневният размер не надвишава 2 на сто от
годишния размер.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Този закон въвежда разпоредбите на
чл. 1, параграф 2, чл. 7а от Директива 2011/76/
EС на Европейския парламент и на Съвета от
27 септември 2011 г. за изменение на Директива
1999/62/ЕО относно заплащането на такси от
тежкотоварни автомобили за използване на
определени инфраструктури (ОВ, L 269/1 от
14 октомври 2011 г.).
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 февруари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1055

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Владислав
Иванов Горанов като народен представител
от 24. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 19 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1160

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с ескалацията на напрежение на
етническа, религиозна и политическа основа
Народното събрание на Република България:
Отхвърля и се противопоставя на проявите
на екстремизъм и вандалщина, публичното
оправдаване на събития и признаване на лич-
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ности от българската история, изповядвали
фашистка идеология.
Осъж да всякак ви посегателства срещу
религиозни храмове и обругаването им по
брутален начин в съчетание с недопустими
ксенофобски послания.
Призовава за висока отговорност на всички политически сили, на първо място – на
парламентарните групи, да не допускат техни
представители с неприемливи и провокативни
изказвания да създават напрежение, омраза
и засягане на националното единство и интересите на българските граждани.
Настоятелно призовава в Деня на Апостола на свободата Васил Левски всички български граждани и политически формации
да се ангажират да следват неговия завет за
„демократска република“, в която „българи,
турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във
всяко отношение… и всички ще спадат под
един общ закон…“.
Призовава парламентарните и извънпарламентарните политическ и сили и дру ги
организации да се въздържат от действия,
които биха могли да се определят като партийно или друг вид неприемливо използване
на Деня на Левски.
Декларацията е приета от 42-то Народно
събрание на 19 февруари 2014 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1183

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 2009 г. за
създаване на Съвет за административната
реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г.
и бр. 30, 62 и 69 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и децентрализацията“
се заличават.
2. В ал. 2, т. 2 след думата „съгласува“ се
добавя „преди внасянето им за разглеждане
на заседание на Министерския съвет“.
§ 2. В чл. 2, изречение второ след думите
„съответния министър“ се добавя „заместник-директор на Центъра за превенция и

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

противодействие на корупцията и организираната престъпност, определен от директора,
изпълнителният директор на Института по
публична администрация, двама областни
управители, определени от председателя на
съвета“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 3. В Правилника за организацията и
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г.
и бр. 30, 62 и 69 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, изречение второ след думите
„младежта и спорта“ се добавя „заместникдиректор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност, изпълнителният директор на
Института по публична администрация, двама
областни управители“, а думите „определени
от съответния министър“ и запетаята след
тях се заличават.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пои мен н и я т с ъс та в на с ъвета се
определя, както следва: заместник-министрите – по предложение на съответния министър, заместник-директорът на Центъра за
превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност – по предложение на директора на центъра, областните
управители – от председателя на съвета, на
ротационен принцип на всеки шест месеца.“;
б) в ал. 4 думите „въз основа на писмено
уведомление от съответния орган по ал. 1
до председателя на съвета“ се заменят с „по
реда на ал. 1“.
3. В чл. 7, ал. 1 думите „най-малко веднъж
месечно“ се заменят с „въз основа на работна
програма, приета на заседание на съвета“.
4. В чл. 8, ал. 1 думите „на хартиен носител
и“ се заличават.
5. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съветът може да вземе решение и
неприсъствено чрез протокол, който се представя за подпис на всички членове на съвета
с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск. Решението се
счита за прието, ако е подкрепено с „да“ от
повече от половината от тях.“
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1162
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РЕШЕНИЕ № 85
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока
на Разрешението за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок Провадия“, разположена на територията на Североизточна
България – областите Варна, Шумен, Търговище и Разград
На основание чл. 5, т. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 31,
ал. 3 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 9 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 6 от 2010 г.), чл. 2,
т. 2.4 и чл. 4, т. 4.1.20 от сключения договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в площта „Блок Провадия“, разположена
на територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище
и Разград, подписан на 22 февруари 2010 г.,
и мотивирано предложение от министъра на
икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площта „Блок Провадия“, разположена на
територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище и Разград,
с две години.
2. Размерът на площта „Блок Провадия“
се намалява от 1787 кв. км на 1664 кв. км и
се определя с координатите на граничните
точки от № 1 до № 28 включително съгласно
приложение № 1.
3. Изключва от територията на площта
„Блок Провадия“ обекти, свързани със сигурността и отбраната на страната, описани
в приложение № 2.
4. Дава разрешение на „Болкан Експлорърс
(България) Лимитид“ и на „Джей Кей Екс
България Лимитид“, учредени като дружества
с ограничена отговорност по силата на Закона
за дружествата на Англия – титуляри на Разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площта „Блок Провадия“, да
прехвърлят изцяло правата и задълженията
си по разрешението на „Овергаз Инк.“ – АД,
София – титуляр на разрешението за търсене
и проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок Провадия“.
5. Титулярят на разрешението се задължава
да извърши търсещо-проучвателни работи:
5.1. по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене
и проучване;
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5.2. съобразени с изискуемите по чл. 7 във
връзка с чл. 26 от Закона за пътищата минимални отстояния до пътища и съоръжения от
републиканската пътна мрежа и да не нанася
повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
5.3. при спазване на условията, определени от Министерството на културата при
откриване на процедурата по предоставяне
на разрешението за търсене и проучване в
площта, и спазване на изискванията на Закона
за културното наследство.
6. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката да сключи с титулярите
допълнително споразумение към Договора за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площта „Блок Провадия“, разположена на
територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище и Разград,
в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение № 1
към т. 2
Списък с координати на точките, описващи
площ за търсене и проучване на нефт и газ
„Блок Провадия“
Географски координати, Система WGS84
№

Географска
дължина

Географска
ширина

1.

26°31'04.96"

43°21'57.53"

2.

26°45'53.58"

43°22'01.47"

3.

26°45'54.58"

43°17'42.14"

4.

27°00'42.18"

43°17'44.15"

5.

27°00'42.16"

43°15'34.49"

6.

27°09'34.41"

43°15'34.78"

7.

27°09'34.75"

43°14'58.14"

8.

27°36'07.44"

43°14'58.62"

9.

27°36'03.50"

43°02'33.55"

10.

27°23'18.18"

43°02'35.53"

11.

27°23'16.72"

43°00’59.46"

12.

27°15'54.94"

43°01'00.73"

13.

27°15'55.22"

43°02'05.56"

14.

27°13'42.64"

43°02'05.86"

15.

27°13'42.88"

43°03'10.68"

16.

27°11'30.26"

43°03’10.93"

17.

27°11'30.47"

43°04'15.76"

18.

27°09'17.81"

43°04'15.96"

19.

27°09'17.98"

43°05'20.80"

20.

27°07'05.28"

43°05'20.96"
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№

Географска
дължина

Географска
ширина

6.

26°54'34.481"

43°13'26.263"

7.

26°54'49.680"

43°13'14.757"

21.

27°07'05.41"

43°06'25.79"

8.

26°54'31.368"

43°12'57.372"

22.

27°04'52.68"

43°06'25.91"

9.

26°53'59.719"

43°13'13.037"

23.

27°04'52.81"

43°08’03.16"

10.

26°53'54.150"

43°13'07.374"

24.

26°48'00.00"

43°08'00.00"

11.

26°54'03.460"

43°13'03.306"

25.

26°48'00.00"

43°11'13.53"

12.

26°54'01.022"

43°12'20.254"

26.

26°45'56.07"

43°11'13.14"

13.

26°53'53.091"

43°12'20.239"

27.

26°45'55.43"

43°14'00.20"

14.

26°53'49.535"

43°12'28.505"

28.

26°31'04.00"

43°14'00.00"

15.

26°53'35.516"

43°12'35.780"

16.

26°53'34.976"

43°12'41.861"

Приложение № 2
към т. 3
От площта за търсене и проучване са
изключени следните площи:

17.

26°53'21.635"

43°12'51.804"

18.

26°53'21.188"

43°13'05.916"

19.

26°53'14.968"

43°13'06.557"

Площ № 7

Площ № 1
1.

26°48'07.074"

43°11'05.521"

1.

26°52'49.055"

2.

26°48'08.813"

43°11'29.371"

2.

26°53'03.645"

43°15'52.747"

26°53'03.746"

43°15'45.209"

26°52'50.102"

43°15'44.719"

3.

26°48'18.378"

43°11'35.808"

3.

4.

26°48'24.624"

43°11'35.624"

4.

5.

26°48'24.491"

Площ № 8

43°11'06.313"

Площ № 2

43°15'52.070"

1.

26°54'40.475"

43°15'27.806"

1.

26°48'25.899"

43°12'52.034"

2.

26°55'00.289"

43°15'40.039"

2.

26°48'34.081"

43°13'04.591"

3.

26°55'42.402"

43°15'09.230"

3.

26°48'59.749"

43°13'02.690"

4.

26°55'24.046"

43°14'52.872"

4.

26°48'57.438"

43°12'46.332"

5.

26°48'50.983"

43°12'41.782"

1.

26°48'49.100"

43°10'14.322"

2.

26°48'57.035"

43°10'14.059"

3.

26°48'56.920"

43°10'11.521"

4.

26°48'48.798"

43°10'11.769"

Площ № 3

Площ № 4

Площ № 9
1.

26°54'11.311"

43°16'45.952"

2.

26°54'18.216"

43°16'45.415"

3.

26°54'17.935"

43°16'37.265"

4.

26°54'11.160"

43°16'37.585"

Площ № 10
1.

26°55'37.571"

43°16'21.925"

2.

26°57'05.465"

43°15'57.438"

1.

26°33'49.244"

43°14'23.956"

3.

26°57'03.020"

43°15'34.607"

2.

26°34'06.773"

43°14'13.970"

3.

26°33'51.923"

43°14'00.467"

4.

26°55'39.464"

43°16'00.541"

4.

26°33'35.669"

43°14'08.858"

1.

26°56'25.116"

43°16'55.891"

2.

26°56'52.465"

43°17'17.192"

Площ № 5
1.

26°32'27.258"

43°14'43.882"

2.

26°32'34.627"

43°14'33.273"

3.

26°32'21.854"

43°14'28.561"

4.

26°32'14.074"

43°14'38.857"

Площ № 6
1.

26°53'15.010"

43°13'20.910"

2.

26°54'01.656"

43°13'32.995"

3.

26°54'44.640"

4.
5.

Площ № 11

3.

26°57'13.622"

43°17'05.244"

4.

26°57'41.882"

43°17'29.407"

5.

26°58'16.946"

43°17'08.567"

6.

26°57'18.212"

43°16'26.072"

Площ № 12
1.

27°00'32.756"

43°10'35.872"

43°13'55.520"

2.

27°00'48.701"

43°10'36.023"

26°54'49.730"

43°13'50.394"

3.

27°00'57.744"

43°10'12.043"

26°54'33.386"

43°13'37.967"

4.

27°00'48.539"

43°10'10.149"

С Т Р.
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Площ № 13

1.

27°08'59.870"

43°12'15.404"

2.

27°09'46.796"

43°11'41.942"

3.

27°09'21.776"

43°11'19.666"

4.

27°08'31.034"

43°11'51.655"

Площ № 14
1.

27°19'22.436"

43°01'25.107"

2.

27°20'15.583"

43°01'24.744"

3.

27°20'14.532"

43°00'59.961"

4.

27°19'21.317"

43°01'00.239"

Площ № 15
1.

27°20'52.235"

43°02'50.039"

2.

27°21'00.173"

43°02'44.257"

3.

27°20'56.688"

43°02'41.870"

4.

27°20'48.944"

43°02'46.493"

Площ № 16
1.

27°26'19.503"

43°11'40.985"

2.

27°26'32.885"

43°11'41.093"

3.

27°26'36.992"

43°11'15.867"

4.

27°26'22.387"

43°11'15.597"

Площ № 17
1.

27°24'47.923"

43°13'31.371"

2.

27°25'05.516"

43°13'15.135"

3.

27°24'42.120"

43°12'35.564"

4.

27°24'23.123"

43°12'48.229"

Площ № 18
1.

27°24'02.326"

43°14'46.705"

2.

27°24'40.698"

43°14'41.240"

3.

27°24'29.207"

43°14'18.967"

4.

27°24'06.440"

43°14'22.877"

5.

27°23'37.197"

43°13'58.134"

6.

27°23'31.877"

43°14'00.373"

7.

27°23'59.986"

43°14'27.225"

27°23'55.435"

43°14'32.071"

8.
1091

РЕШЕНИЕ № 88
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали
(метапсамити), от находище „Долината“, община „Тунджа“, област Ямбол, на „ИНМАТ“ –
ООД, София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката и енергетиката

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – метапсамити, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Долината“, разположено в землището на с. Межда, община
„Тунджа“, област Ямбол.
2. Определя концесионна площ в размер
329 347 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 4 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Долината“ с
размер 284 910 кв. м, индивидуализирана
с координати на точки от № 1 до № 14 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложение – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху
околната среда и оценка за съвместимостта
на проекта с предмета и целите на опазване
на защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизане в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Оп редел я п ря ко за кон цесионер
„ И Н М АТ “ – О ОД , С о ф и я , т и т у л я р н а
Удостоверение за търговско откритие № 0298
от 9 юни 2007 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
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7.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
и плановете по това решение, съобразени с
мерките и препоръките от решението по т. 4.1.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда;
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди;
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и да
не предоставя на трети лица придобитата
геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на икономиката и енергетиката.
7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост или върху които
има учредено право на ползване или договор
за наем със собственика на земята, и след
приключване на съответните процедури за
промяна на предназначението на поземлените имоти.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.

ВЕСТНИК
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8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – метапсамити, от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – метапсамити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. да управлява отпадъците от добива
и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, съгласуван с министъра
на икономиката и енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, в срокове, при условия и по ред, определени в концесионния договор:

С Т Р.
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8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по околна среда
преди одобряването на проекта от министъра
на икономиката и енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
икономиката и енергетиката планът за управ
ление на минните отпадъци става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества метапсамити и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане
на отчетния период;

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Ямбол;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане в срокове и при условия, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично
задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 26 568 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е сума в размер 100 % от стойността
на концесионното плащане с начислен ДДС
за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
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10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съо т вет ни я о т чет ен период, съгласно
чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаг ра ж дение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 8100 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 27 000 тона/шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 – 0,30 лв./тон.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
„Тунджа“ част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, по ред и при условия,
определени в концесионния договор.
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12. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ИНМАТ“ – ООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионна площ
на находище „Долината“, община „Тунджа“,
област Ямбол, в координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4626235,0

9487208,0

2.

4625765,0

9487178,0

3.

4625801,0

9486431,0

4.
1092

4626186,0

9486414,0

РЕШЕНИЕ № 89
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г.,
бр. 73 от 2012 г. и бр. 59 от 2013 г.)
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотната лента под 9 – 19.95 kHz
се изменя така:
„
ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

ВЕСТНИК
11.3 – 14 РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележка 73
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ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

14 – 19.95 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
МОРСКА ПОДВИЖНА Н А Ц ИОН А Л Н А
Забележки 2, 73, 259
СИГУРНОСТ

“
2. Радиочестотната лента 20.05 – 70 kHz се
изменя така:
„
20.05 – 70 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
МОРСКА ПОДВИЖНА Н А Ц ИОН А Л Н А
Забележки 2, 73, 259
СИГУРНОСТ

“
3. Радиочестотната лента 72 – 84 kHz се
изменя така:
„
72 – 84 НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 2, 5, 73, 259

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

“
4. Радиочестотната лента 86 – 90 kHz се
изменя така:
„
86 – 90 НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 2, 6, 73, 259

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

“
5. Радиочестотната лента 148.5 – 1625 kHz
се изменя така:
„
148.5 – 255 РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележки 1, 8, 73
255 – 283.5 РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
ВЪЗДУШНА РАДИО СИГУРНОСТ
НАВИГАЦИЯ
Забележка 73
283.5 – 315 ВЪ ЗД У Ш Н А РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
МОР С К А РАДИОН А СИГУРНОСТ
ВИГАЦИЯ (радиофарове)
Забележки 8, 10, 73, 238,
239
315 – 325

ВЪ ЗД У Ш Н А РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
Морска радионавигация СИГУРНОСТ
(радиофарове)
Забележки 8, 73, 238

325 – 405

ВЪЗДУШНА РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
Забележки 8, 73
СИГУРНОСТ

Под 8.3

Неразпределена
Забележки 256, 257

8.3 – 9

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ГРАЖДАНСКИ
СРЕДСТВА
Забележка 258

405 – 415

РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 8, 23, 73

9 – 11.3

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ГРАЖДАНСКИ
СРЕДСТВА
Н А Ц ИОН А Л Н А
РАДИОНАВИГАЦИЯ СИГУРНОСТ
Забележки 73, 258

415 – 435

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
ВЪ ЗД У Ш Н А РАДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 8, 73, 240, 242

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
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435 – 472

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
Възду шна радионавигация
Забележки 8, 73, 240, 242

472 – 479

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
Любителска
Възду шна радионавигация
Забележки 8, 73, 240,
242, 260

479 – 495

495 – 505

МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
Възду шна радионавигация
Забележки 8, 73, 240,
241, 242
ПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ

505 – 526.5 МОРСКА ПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
ВЪЗДУШНА РАДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 8, 17, 73, 240,
241
526.5 – 1606.5 РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележка 73
1606.5 – 1625 НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
6. Радиочестотната лента 1635 – 2160 kHz
се изменя така:
„
1635 – 1800

1800 – 1810

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
МОРСК А ПОДВИЖ- НАЦИОНАЛНА
НА
СИГУРНОСТ
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележка 73
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

1810 – 1850

ЛЮБИТЕЛСКА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ

1850 – 2000

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна
Любителска
Забележки 73, 246

2000 – 2025 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележки 73, 246
2025 – 2045

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележки 73, 246

2045 – 2160

НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
МОРСК А ПОДВИЖ- НАЦИОНАЛНА
НА
СИГУРНОСТ
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележка 73

“
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7. Радиочестотната лента 2194 – 2300 kHz
се изменя така:
„
2194 – 2300 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с из- Н А Ц ИОН А Л Н А
ключение на въздуш- СИГУРНОСТ
на подвижна (R)
Забележки 73, 246

“
8. Радиочестотната лента 2502 – 2850 kHz
се изменя така:
„
2502 – 2625 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из - НАЦИОНА ЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележки 73, 246
2625 – 2650 МОРСК А ПОДВИЖ- ГРАЖДАНСКИ
НА
НАЦИОНА ЛНА
МОРСКА РАДИОНА- СИГУРНОСТ
ВИГАЦИЯ
Забележка 73
2650 – 2850 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из - НАЦИОНА ЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележки 73, 246

“
9. Радиочестотната лента 3500 – 3800 kHz
се изменя така:
„
3500 – 3800 ЛЮБИТЕЛСКА
ГРАЖДАНСКИ
НЕПОДВИЖНА
Н А Ц ИОН А Л Н А
ПОДВИ Ж Н А, с из- СИГУРНОСТ
ключение на въздушна подвижна
Забележки 21, 73

“
10. Радиочестотната лента 4438 – 4650 kHz
се изменя така:
„
4438 – 4488 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна под- СИГУРНОСТ
вижна (R)
Радиолокация
Забележки 73, 261
4488 – 4650 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна под- СИГУРНОСТ
вижна (R)
Забележка 73

“
11. Радиочестотната лента 5250 – 5450 kHz
се изменя така:
„
5250 – 5275 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из - НАЦИОНАЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна
Радиолокация
Забележки 73, 261, 298
5275 – 5450 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОД ВИ Ж Н А , с из - НАЦИОНАЛНА
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна
Забележки 73, 298

“
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12. Радиочестотната лента 7450 – 8100 kHz
се изменя така:
„
7450 – 8100 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИ Ж Н А , с из- Н А Ц ИОН А Л Н А
ключение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележка 73

“
13. Радиочестотната лента 9040 – 9400 kHz
се изменя така:
„
9040 – 9305 НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

9305 – 9355 НЕПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 73, 262

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

9355 – 9400 НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

“
14. Радиочестотната лента 13 410 – 13 570 kHz
се изменя така:
„
13 410 – 13 450 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Подвижна, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележка 73
13 450 – 13 550 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Подвижна, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Радиолокация
Забележки 73, 261
13 350 – 13 570 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Подвижна, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна СИГУРНОСТ
подвижна (R)
Забележки 67, 73

“
15. Радиочестотната лента 15 800 – 16 360 kHz
се изменя така:
„
15 800 – 16 100 НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

16 100 – 16 200 НЕПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 73, 262

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

16 200 – 16 360 НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
Н А Ц ИОН А Л Н А
СИГУРНОСТ

“
16. Радиочестотната лента 24 000 – 24 890 kHz
се изменя така:
„
24 000 – 24 450 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМНА ПОДВИЖНА НАЦИОНАЛНА
Забележка 73
СИГУРНОСТ
24 450 – 24 600 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМНА ПОДВИЖНА НАЦИОНАЛНА
Радиолокация
СИГУРНОСТ
Забележки 73, 261

ВЕСТНИК
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24 600 – 24 890 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМНА ПОДВИЖНА НАЦИОНАЛНА
Забележка 73
СИГУРНОСТ

“
17. Радиочестотната лента 26 175 – 27 500 kHz
се изменя така:
„
26 175 – 26 200 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздуш- СИГУРНОСТ
на подвижна
Забележка 73
26 200 – 26 350 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздуш- СИГУРНОСТ
на подвижна
Радиолокация
Забележки 73, 261
26 350 – 27 500 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с из- НАЦИОНАЛНА
ключение на въздуш- СИГУРНОСТ
на подвижна
Забележки 27, 67, 73

“
18. Радиочестотната лента 38.25 – 40.02 MHz
се изменя така:
„
38.25 – 39

ПОДВИЖНА
Забележки 29, 73

ГРАЖДАНСКИ

39 – 39.5

ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Радиолокация
Забележки 29, 35, 73,
261

39.5 – 39.986

ПОДВИЖНА
Забележки 35, 73

ГРАЖДАНСКИ

39.986 – 40.02 ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Космически изследвания
Забележки 35, 73

“
19. Радиочестотната лента 41.015 – 44 MHz
се изменя така:
„
41.015 – 42 ПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ

42 – 42.5

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 73, 261

НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

42.5 – 44

ПОДВИЖНА
Забележка 73

НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
20. Радиочестотната лента 48.5 – 52 MHz
се изменя така:
„
48.5 – 50

ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележки 48, 73, 75

ГРАЖДАНСКИ

50 – 51

ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележки 63, 73

ГРАЖДАНСКИ

51 – 52

ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележки 48, 73

ГРАЖДАНСКИ

“
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21. Радиочестотната лента 68 – 74.8 MHz
се изменя така:
„
68 – 70.45

ПОДВИЖНА
Забележки 31, 73, 298

ГРАЖДАНСКИ

ВЕСТНИК
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156.7625 – 156.7875 МОРСКА ПОД- ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА (сигнали за бедствия и
повиквания)
Забележки 46, 66,
73, 263

70.45 – 74.8 ПОДВИЖНА, с изклю- ГРАЖДАНСКИ
чение на въздушна подвижна
Радиоастрономия
Забележ к и 30, 31, 73,
87, 298

156.7875 – 156.8125 МОРСКА ПОД- ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА (сигнали за бедствия и
повиквания)
Забележки 46, 66,
73, 105

“
22. Радиочестотната лента 150.05 – 174 MHz
се изменя така:
„

156.8125 – 156.8375 МОРСКА ПОД- ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА
Забележки 46, 66,
73, 263

150.05 – 153

153 – 154

154 – 156.4875

ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна
РА ДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 30, 48,
73, 87
ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна (R)
Забележки 30, 48,
66, 73
ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна (R)
Забележки 46, 48,
66, 73

156.4875 – 156.5125 МОРСКА ПОД- ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА (сигнали за бедствия и
повиквания чрез
Цифр ово селективно повикване – DSC)
Забележки 46, 66,
73, 280
156.5125 – 156.5375 МОРСКА ПОД- ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА (сигнали за бедствия и
повиквания чрез
Цифрово селективно повикване – DSC)
Забележки 46, 66,
73, 105, 280
156.5375 – 156.5625 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна (R)
МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и
повиквания чрез
Цифрово селективно повикване – DSC)
Забележки 46, 66,
73, 280
156.5625 – 156.7625 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна
Забележ к и 46,
66, 73

156.8375 – 161.9625 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на НАЦИОНАЛНА
в ъ з д у ш н а под- СИГУРНОСТ
вижна
Забележки 30, 46,
66, 73
161.9625 – 161.9875 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна
Забележки 46, 48,
66, 73
161.9875 – 162.0125 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна
Забележки 46, 48,
66, 73
162.0125 – 162.0375 ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на
в ъ з д у ш н а подвижна
Забележки 46, 48,
66, 73
162.0375 – 174

ПОДВИЖНА, с ГРАЖДАНСКИ
изк л ючен ие на НАЦИОНАЛНА
в ъ з д у ш н а под- СИГУРНОСТ
вижна
Забележ к и 46,
66, 73

“
23. Радиочестотната лента 460 – 1164 MHz
се изменя така:
„
460 – 470

ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Забележ к и 11, 69, 73, НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
85, 183

470 – 478

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележка 73

478 – 494

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
Забележки 70, 73
СИГУРНОСТ

494 – 502

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележка 73

502 – 510

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
Забележки 70, 73
СИГУРНОСТ

510 – 590

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележка 73
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590 – 608

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
Забележки 70, 73
СИГУРНОСТ

608 – 614

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
Радиоастрономия
СИГУРНОСТ
Забележки 70, 73, 87

614 – 646

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележка 73

646 – 686

ВЪЗДУШНА РА ДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
РА Д И О РА З П Р Ъ С К  СИГУРНОСТ
ВАНЕ
Забележки 70, 73

686 – 726

726 – 758

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележки 73, 264
ВЪЗДУШНА РА ДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
РА Д И О РА З П Р Ъ С К  СИГУРНОСТ
ВАНЕ
Забележки 70, 73, 264

758 – 766

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
Забележки 73, 264

766 – 790

ВЪЗДУШНА РА ДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
РА Д И О РА З П Р Ъ С К  СИГУРНОСТ
ВАНЕ
Забележки 70, 73, 264

790 – 814

ВЪЗДУШНА РА ДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
РА Д И О РА З П Р Ъ С К  СИГУРНОСТ
ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 70, 73, 265, 281

814 – 822

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265, 281

822 – 862

РА Д И О РА З П Р Ъ С К  ГРАЖДАНСКИ
ВАНЕ
НАЦИОНАЛНА
ПОДВИЖНА, с изклю- СИГУРНОСТ
чение на въздушна подвижна
ВЪЗДУШНА РА ДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 70, 73, 265, 281

862 – 880

ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ВЪЗДУШНА РА ДИО НАЦИОНАЛНА
НАВИГАЦИЯ
СИГУРНОСТ
Забележки 45, 73, 138, 281

880 – 915

ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 73, 281

915 – 925

ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ВЪЗДУШНА РА ДИО НАЦИОНАЛНА
НАВИГАЦИЯ
СИГУРНОСТ
Радиолокация
Забележки 45, 73, 138, 281

925 – 942

ПОДВИЖНА
Радиолокация
Забележки 73, 281

ГРАЖДАНСКИ

ГРАЖДАНСКИ

ВЕСТНИК
942 – 960
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ПОДВИЖНА
Забележки 73, 281

ГРАЖДАНСКИ

960 – 1164 ВЪЗДУШНА РА ДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
В Ъ З Д У Ш Н А П О Д - СИГУРНОСТ
ВИЖНА (R)
Забележки 8, 73, 169, 266

“
24. Радиочестотната лента 1535 – 1559 MHz
се изменя така:
„
1535 – 1559 ПОДВИЖНА – СПЪТ- ГРАЖДАНСКИ
Н И КОВА (Ко с мо с – НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
Земя)
Забележки 73, 135, 136,
156, 157, 158, 159, 160, 254

“
25. Радиочестотната лента 1610 – 1660 MHz
се изменя така:
„
1610 – 1610.6 ВЪЗДУШНА РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖН А –
СП ЪТ НИКОВА
(Земя – Космос)
Забележки 73, 146, 157,
267, 282, 283, 284, 285
1610.6 – 1613.8 ВЪЗДУШНА РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖН А –
СП ЪТ НИКОВА
(Земя – Космос)
РА Д ИОАС Т Р ОНО МИЯ
Забележки 73, 87, 146,
157, 282, 283, 267, 284, 285
1613.8 – 1626.5 ВЪЗДУШНА РАДИО ГРАЖДАНСКИ
НАВИГАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА
П О Д В И Ж Н А – СИГУРНОСТ
СП ЪТ НИКОВА
(Земя – Космос)
Подви ж на – спътникова (Космос – Земя)
Заб е леж к и 73, 14 6 ,
157, 254, 267, 282, 283,
284, 286
1626.5 – 1660

П О Д В И Ж Н А – ГРАЖДАНСКИ
С П Ъ Т Н И К О В А НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
(Земя – Космос)
Забележки 73, 135, 156,
157, 158, 159, 160, 162

“
26. Радиочестотната лента 1710 – 2110 MHz
се изменя така:
„
1710 – 1785 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 87, 292

ГРАЖДАНСКИ

1785 – 1800 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 73, 155

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

1800 – 1805 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележка 16

ГРАЖДАНСКИ

1805 – 1880 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 87

ГРАЖДАНСКИ
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1880 – 1885 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 16, 86

ДЪРЖАВЕН
ГРАЖДАНСКИ

1885 – 1900 ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Неподвижна
НАЦИОНАЛНА
Забележки 86, 293, 294 СИГУРНОСТ
1900 – 1930 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 293, 294

ГРАЖДАНСКИ

1930 – 1970 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 293, 294

ГРАЖДАНСКИ

1970 – 1980 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 293, 294

ГРАЖДАНСКИ

1980 – 2010 ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Земя – Космос)
Неподвижна
Забележки 157, 293, 295
2010 – 2025 ПОДВИЖНА
Неподвижна
Забележки 293, 294

ГРАЖДАНСКИ

2025 – 2110 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
НАЦИОНАЛНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ - СИГУРНОСТ
СЛЕДВАНИЯ (Земя –
Космос) (Космос – Космос)
КОСМИЧЕСК А ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Земя –
Космос) (Космос – Космос)
ИЗСЛЕДВА НЕ Н А
ЗЕМ ЯТА – СП ЪТНИКОВО (Земя – Космос)
(Космос – Космос)
Забележки 73, 155, 296,
297

“
27. Радиочестотната лента 2483.5 – 2500 MHz
се изменя така:
„
2483.5 – 2500 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
ПОДВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
Забележки 67, 73, 157,
287

“
28. Радиочестотната лента 3400 – 4200 MHz
се изменя така:
„
3400 – 3500 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е П О Д В И Ж Н А – НАЦИОНАЛНА
СПЪТНИКОВА (Кос- СИГУРНОСТ
мос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска
Радиолокация
Забележки 7, 73
3500 – 3600 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е П О Д В И Ж Н А – НАЦИОНАЛНА
СПЪТНИКОВА (Кос- СИГУРНОСТ
мос – Земя)
ПОДВИЖНА
Забележки 7, 73

ВЕСТНИК
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3600 – 3800 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Забележка 73
3800 – 4200 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
Забележка 73

“
29. Радиочестотната лента 5000 – 5250 MHz
се изменя така:
„
5000 – 5010 В Ъ З Д У Ш Н А П О Д - ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РА ДИО
НАВИГАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ –
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
Радиоастрономия
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 73, 268
5010 – 5030 В Ъ З Д У Ш Н А П О Д - ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РА ДИО
НАВИГАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя) (Космос –
Космос)
Радиоастрономия
Космически изследвания (пасивни)
Забележки 73, 166, 170, 268
5030 – 5091 В Ъ З Д У Ш Н А П О Д - ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА (R)
В Ъ З Д У Ш Н А ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РА ДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 147, 270, 269
5091 – 5150 В Ъ З Д У Ш Н А П О Д - ГРАЖДАНСКИ
ВИЖНА
В Ъ З Д У Ш Н А ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РА ДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 147, 195,
268, 288
5150 – 5250 НЕПОДВИЖНА –
ГРАЖДАНСКИ
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 185, 196,
197, 198, 199, 201, 271

“
30. Радиочестотната лента 5725 – 5850 MHz
се изменя така:
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„
5725 – 5830

Н Е П О Д В И Ж Н А – ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СПЪТНИКОВА
СИГУРНОСТ
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Подвижна
Забележки 67, 73

5830 – 5850

Н Е П О Д В И Ж Н А – ГРАЖДАНСКИ
СПЪТНИКОВА
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Любителска – спътникова
Подвижна
Забележки 67, 73

“
31. Радиочестотната лента 5925 – 6700 MHz
се изменя така:
„
5925 – 6700 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е П О Д В И Ж Н А – НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Изследване на Земята – спътниково (пасивно)
Забележки 73, 87, 145,
209, 210

“
32. Радиочестотната лента 7750 – 8400 MHz
се изменя така:
„
7750 – 7900 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА, с изклю- НАЦИОНАЛНА
чение на въздушна под- СИГУРНОСТ
вижна
МЕТЕОРОЛОГИЧНА –
СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)
Забележки 73, 289
7900 – 8025 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е П О Д В И Ж Н А – НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 151
8025 – 8175 И З С Л Е Д В А Н Е Н А ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМ ЯТА – СПЪТНИ- НАЦИОНАЛНА
КОВО (Космос – Земя) СИГУРНОСТ
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 290, 291
8175 – 8215 И З С Л Е Д В А Н Е Н А ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМ ЯТА – СПЪТНИ- НАЦИОНАЛНА
КОВО (Космос – Земя) СИГУРНОСТ
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
М ЕТ ЕОРОЛОГ И ЧНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 290, 291
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8215 – 8400 И З С Л Е Д В А Н Е Н А ГРАЖДАНСКИ
ЗЕМ ЯТА – СПЪТНИ- НАЦИОНАЛНА
КОВО (Космос – Земя) СИГУРНОСТ
НЕПОДВИЖНА
Н Е ПОД ВИ Ж Н А –
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
Забележки 290, 291

“
33. Радиочестотната лента 15.4 – 15.7 GHz
се изменя така:
„
15.4 – 15.43 РАДИОЛОКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИ
ВЪЗДУШНА РАДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 272, 273
15.43 – 15.63 Н Е П О Д В И Ж Н А – ГРАЖДАНСКИ
СПЪТНИКОВА (Земя –
Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
ВЪЗДУШНА РАДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 130, 272, 273
15.63 – 15.7 РАДИОЛОКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИ
ВЪЗДУШНА РАДИО
НАВИГАЦИЯ
Забележки 272, 273

“
34. Радиочестотната лента 21.4 – 22 GHz
се изменя така:
„
21.4 – 22 РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ – ГРАЖДАНСКИ
СПЪТНИКОВО
НЕПОДВИЖНА
Забележки 73, 254, 274, 275,
276, 277

“
35. Радиочестотната лента 22.55 – 23.55 GHz
се изменя така:
„
22.55 – 23.15 НЕПОДВИЖНА
Г РА Ж Д А Н ПОДВИЖНА
СКИ
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 73, 87, 189, 278
23.15 – 23.55 НЕПОДВИЖНА
Г РА Ж Д А Н ПОДВИЖНА
СКИ
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 73, 189

“
36. Радиочестотната лента 24.65 – 25.25 GHz
се изменя така:
„
24.65 – 24.75 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележки 73, 279

ГРАЖДАНСКИ

24.75 – 25.25 НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
Забележки 73, 279

ГРАЖДАНСКИ

“
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37. Радиочестотната лента 36 – 38 GHz се
изменя така:
„
36 – 37

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕ- НАЦИОНАЛНА
МЯТА – СПЪТНИКОВО СИГУРНОСТ
(пасивно)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 87, 299

37 – 37.5 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
К О С М И Ч Е С К И И З - НАЦИОНАЛНА
СЛЕДВАНИЯ (Космос – СИГУРНОСТ
Земя)
Забележка 224
37.5 – 38 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н Е П О Д В И Ж Н А – НАЦИОНАЛНА
СПЪТНИКОВА (Космос – СИГУРНОСТ
Земя)
КОС М И Ч ЕС К И ИЗ СЛЕДВАНИЯ (Космос –
Земя)
Изследване на Земята –
с п ът н и ков о (Ко с мо с –
Земя)
Забележка 224

“
38. Радиочестотната лента 81 – 84 GHz се
изменя така:
„
81 – 84 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н ЕПОД ВИ Ж Н А СП ЪТ- НАЦИОНАЛНА
НИКОВА (Земя – Космос) СИГУРНОСТ
ПОДВИЖНА
ПОДВИ Ж Н А СП ЪТНИКОВА (Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Космически изследвания
(Космос – Земя)
Забележки 73, 87, 189, 235
84 – 86 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
Н ЕПОД ВИ Ж Н А СП ЪТНИКОВА (Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 189

“
39. Радиочестотната лента 92 – 94 GHz се
изменя така:
„
92 – 94 НЕПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
НАЦИОНАЛНА
РА Д ИОАС Т Р ОНО - СИГУРНОСТ
МИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 87, 189

“
40. Радиочестотната лента 275 – 1000 GHz
се изменя така:
„
275 – 3000 Неразпределена
Забележка 134

ГРАЖДАНСКИ
Н А ЦИОН А ЛН А
СИГУРНОСТ

41. Забележка 7 се изменя така:

“
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„7. Радиочестотната лента 3400 – 3600 MHz
е разпределена за подвижна, с изключение
на въздушна подвижна радиослужба на първична основа, предмет на координация по
№ 9.21 с други администрации, и е определена без приоритет за ІМТ след 17.11.2010 г.,
което не изключва използването є за други
приложения на радиослужбите, за които е
разпределена. При координацията се прилагат също условия № 9.17 и 9.18. Преди пускане
в действие на станция в подвижната радио
служба (базова или мобилна) плътността на
потока на мощността (PFD), създавана на
височина 3 м над земната повърхност, не
трябва да надвишава –154.5 dB (W/(m 2 /4 kHz)
за повече от 20 % от времето на границата
на територията на която и да е друга администрация. Това ограничение може да бъде
надвишено на територията на тази държава, която е дала съгласие за това. За да се
осигури съответствието с ограничението за
PFD на границата на друга администрация,
трябва да се направят изчисления, които да
се потвърдят с отчитане на цялата информация по въпроса, при взаимно съгласие
на двете администрации (администрацията,
отговаряща за наземната станция, и администрацията, отговаряща за земната станция)
и със съдействие на Бюрото, ако е необходимо. В случай на несъгласие изчисленията
и доказването на стойността на PFD трябва
да бъдат извършени от Бюрото с отчитане
на необходимата информация. Станции от
подвижната радиослужба в радиочестотна
лента 3400 – 3600 MHz не трябва да изискват
от спътникови станции по-голяма защита
от предвидената в Таблица 21-4 на Международния радиорегламент (Издание 2004).
Това разпределение е в сила от 17 ноември
2010 г.“
42. Забележка 9 се заличава.
43. Забележка 15 се заличава.
44. Забележка 36 се заличава.
45. Забележка 37 се заличава.
46. Забележка 47 се заличава.
47. Забележка 51 се заличава.
48. Забележка 58 се заличава.
49. Забележка 60 се заличава.
50. Забележка 77 се заличава.
51. Забележка 81 се заличава.
52. Забележка 45 се изменя така:
„45. Радиочестотните ленти 876 – 880 MHz
и 921 – 925 MHz се използват за клетъчна подвижна мрежа от подвижната радиослужба за
железопътни приложения GSM-R за покриване
на участъка от жп линията София – Калотина
(границата) и жп линията Пловдив – Свиленград (границата).“
53. Забележка 70 се изменя така:
„70. В радиочестотните обхвати 478 – 494 MHz,
502 – 510 MHz, 590 – 614 MHz, 646 – 686 MHz,
726 – 758 MHz, 766 – 814 MHz и 822 – 862 MHz
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определени радиочестотни ленти се използват
за радиоразпръскване в отделни райони на
страната след съгласуване с Министерството
на отбраната.
Следните радиочестотни ленти могат да се
използват за радиоразпръскване в зоните на
обслужване, определени в Плана за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България,
както следва:
478 – 486 MHz – в зони на обслу ж ване
Варна и Стара Загора;
486 – 494 MHz – в зона на обслу ж ване
София;
502 – 510 MHz – в зони на обслу ж ване
Благоевград, Пловдив и Бургас;
590 – 598 MHz – в зона на обслу ж ване
София;
598 – 606 MHz – в зони на обслужване
Благоевград, Видин, Стара Загора, Бургас,
Смолян и Кърджали;
606 – 614 MHz – в зони на обслу ж ване
Бургас, Странджа и Смолян;
646 – 654 MHz – в зони на обслужване
София-град и Пловдив;
654 – 662 MHz – в зона на обслу ж ване
Бургас;
662 – 670 MHz – в зони на обслу ж ване
Кърджали, Благоевград и Видин;
670 – 678 MHz – в зони на обслу ж ване
Благоевград и Видин;
678 – 686 MHz – в зона на обслу ж ване
Стара Загора;
726 – 734 MHz – в зони на обслужване
София, Варна-град и Видин;
742 – 750 MHz – в зони на обслу ж ване
Бургас, Смолян и София-град;
750 – 758 MHz – в зона на обсл у ж ване
Шумен;
766 – 774 MHz – в зони на обслу ж ване
Смолян и Русе;
782 – 790 MHz – в зони на обслужване Вар
на и Кърджали.“
54. Забележка 110 се изменя така:
„110. Земните станции в радиослужбите за
изследване на Земята – спътниково или космически изследвания не трябва да изискват
защита от станциите в неподвижната и подвижната радиослужба на други администрации.
Освен това земните станции в радиослужбите
за изследване на Земята – спътниково или
космически изследвания трябва да работят с
отчитане на последната версия на Препоръка
ITU-R SA.1862 (WRC-12).“
55. Забележка 134 се изменя така:
„134. Радиочестотната лента 275 – 1000 GHz
може да се използва за пасивни радиослужби,
както следва:
– радиоастрономия: 275 – 323 GHz, 327 –
371 GHz, 388 – 424 GHz, 426 – 442 GHz, 453 –
510 GHz, 623 – 711 GHz, 795 – 909 GHz и 926 –
945 GHz;
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– изследване на Земята – спътниково (пасивно) и космически изследвания (пасивни):
275 – 286 GHz, 296 – 306 GHz, 313 – 356 GHz,
361 – 365 GHz, 369 – 392 GHz, 397 – 399 GHz,
409 – 411 GHz, 416 – 434 GHz, 439 – 467 GHz,
477 – 502 GHz, 523 – 527 GHz, 538 – 581 GHz,
611 – 630 GHz, 634 – 654 GHz, 657 – 692 GHz,
713 – 718 GHz, 729 – 733 GHz, 750 – 754 GHz,
771 – 776 GHz, 823 – 846 GHz, 850 – 854 GHz,
857 – 862 GHz, 866 – 882 GHz, 905 – 928 GHz,
951 – 956 GHz, 968 – 973 GHz и 985 – 990 GHz.
Използването на радиочестотната лента
275 – 1000 GHz от пасивните радиослужби не
изключва и използването є от активните радио
служби. Администрациите, които желаят да
предоставят честоти за активните радиослужби, се насърчават да предприемат всякакви
практически стъпки за защита на тези пасивни
радиослужби от вредни смущения до датата,
когато бъдат установени разпределенията в
посочената по-горе радиочестотна лента.
Всички честоти в радиочестотната лента 1000 – 3000 GHz могат да се използват и
от активните, и от пасивните радиослужби
(WRC-12)“.
56. Забележка 136 се изменя така:
„136. Използването на радиочестотна лента
1544 – 1545 MHz от подвижната спътникова
радиослужба (Космос – Земя) се ограничава
само до съобщения за бедствия и безопасност
в съответствие с чл. 31.“
57. Забележка 139 се заличава.
58. Забележка 146 се изменя така:
„14 6 . Р а д и о ч е с т о т н а т а л е н т а 1610 –
1626.5 MHz е разпределена и за въздушната
подвижна – спътникова (R) радиослужба на
първична основа при условие на съгласие,
получено в съответствие с чл. 9.21.“
59. Забележка 147 се изменя така:
„147. Радиочестотната лента 5030 – 5150 MHz
трябва да се използва за работата на международната стандартна система за прецизен
подход и кацане MLS (микровълнова система за
кацане). Изискванията на тази система трябва
да имат предимство пред други ползватели на
лентата 5030 – 5091 MHz. За използването на
лентата 5091 – 5150 MHz се прилагат Забележка 195 и Резолюция 114 (изменена WRC-12).“
60. Забележка 158 се изменя така:
„158. Използването на радиочестотните
ленти 1525 – 1559 MHz и 1626.5 – 1660.5 MHz от
подвижната спътникова радиослужба подлежи
на координация в съответствие с № 9.11А.“
61. Забележка 159 се изменя така:
„159. При прилагане на процедурите на чл. 9,
секция II от Международния радиорегламент
към радиослужба подвижна – спътникова в
радиочестотните ленти 1545 – 1555 MHz и
1646.5 – 1656.5 MHz трябва да бъде даван приоритет на въздушната подвижна спътникова
(R) радиослужба за предаване на съобщения
с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44. Това
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предаване трябва да има приоритетен достъп
и незабавна готовност и ако е необходимо,
предимства спрямо всички други видове връзки в подвижната спътникова радиослужба,
действащи в рамките на мрежата. Системите
от подвижната спътникова радиослужба не
трябва да създават недопустими радиосмущения на системите от въздушната подвижна
спътникова (R) радиослужба за предаване на
съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно
чл. 44 или да изискват защита от тях. Регулирането на приоритета в радиочестотната
лента се подчинява на клаузите на Резолюция
222 (изменена WRC-12).“
62. Забележка 166 се изменя така:
„166. За да не се причиняват вредни радиосмущения на микровълновата система за кацане (MLS), работеща над 5030 MHz, сумарната
плътност на потока на мощността, получена
на земната повърхност в радиочестотната
лента 5030 – 5150 MHz от всички космически
станции в която и да е радионавигационна
спътникова система (Космос – Земя), работеща в радиочестотната лента 5010 – 5030 MHz,
не трябва да превишава –124.5dB (W/m 2) в
лента от 150 kHz. За да не се причиняват
вредни радиосмущения на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента
4990 – 5000 MHz, системите в радионавигационната спътникова радиослужба, работещи в
лента 5010 – 5030 MHz, трябва да изпълняват
изискванията за нормите в радиочестотната
лента 4990 – 5000 MHz, определени в Резолюция 741 (изменена WRC-12).“
63. Забележка 168 се заличава.
64. Забележка 185 се изменя така:
„185. Радиочестотните ленти 5150 – 5350 MHz
и 5470 – 5725 MHz се използват от станции в
подвижната, с изключение на въздушна подвижна, радиослужба в съответствие с Резолюция 229 (изменена WRC-12) за граждански
нужди.“
65. Забележка 189 се изменя така:
„189. В ра д иочес т о т н и т е лен т и 1350 –
1400 MHz, 1427 – 1452 MHz, 22.55 – 23.55 GHz,
30 – 31.3 GHz, 49.7 – 50.2 GHz, 50.4 – 50.9 GHz,
51.4 – 52.6 GHz, 81 – 86 GHz и 92 – 94 GHz се
прилагат условията на Резолюция 750 (изменена WRC-12).“
66. Забележка 195 се изменя така:
„195. Радиочестотната лента 5091 – 5150 MHz
е разпределена и за неподвижната спътникова
радиослужба (Земя – Космос) на първична
основа. Това разпределение се ограничава
до фидерните линии на негеостационарни
мобилни спътникови системи в подвижната
спътникова радиослужба и подлежи на координация в съответствие с № 9.11A.
В радиочестотна лента 5091 – 5150 MHz
важат и следните условия:
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– преди 1 януари 2018 г. използването на
радиочестотната лента 5091 – 5150 MHz от
фидерните линии на негеостационарните
спътникови системи в подвижната спътникова
радиослужба трябва да бъде в съответствие с
Резолюция 114 (изменена WRC-03);
– след 1 януари 2016 г. не трябва да се предоставят за ползване нови радиочестоти за
земни станции, осигуряващи фидерни линии
на негеостационарни мобилни спътникови
системи;
– след 1 януари 2018 г. неподвижната спътникова радиослужба ще премине на вторична
основа по отношение на въздушната радионавигационна радиослужба.“
67. Забележка 242 се изменя така:
„242. Радиочестотата 490 kHz в морската
подвижна радиослужба трябва да се използва
от бреговите станции изключително за предаване на навигационни и метеорологични
предупреждения и спешна информация до
корабите чрез теснолентова телеграфия с
непосредствено отпечатване (NBDP). Условията за използване на радиочестота 490 kHz
са предписани в чл. 31 и 52. При използване
на радиочестотната лента 415 – 495 kHz от
въздушната радионавигационна радиослужба
и на радиочестотната лента 472 – 479 kHz от
любителската радиослужба не трябва да се
причиняват вредни радиосмущения на радио
честота 490 kHz (WRC-12).“
68. Забележка 243 се заличава.
69. Забележка 244 се заличава.
70. Създават се нови забележки 256 – 299:
„256. При използването на радиочестоти
под 8.3 kHz не трябва да се причиняват вредни
радиосмущения на радиослужбите, за които
са разпределени радиочестотите над 8.3 kHz.
257. При извършване на научни изследвания с използване на радиочестоти под 8.3 kHz
ведомствата са длъжни да информират за
това Съвета по националния радиочестотен
спектър, който да информира другите администрации, които могат да бъдат засегнати, за
да се вземат всички възможни практически
мерки за защита на такива изследвания от
вредни радиосмущения.
258. Използването на радиочестотната лента 8.3 – 11.3 kHz от станции на радиослужба
метеорологични средства се ограничава само
до пасивно използване. В радиочестотната
лента 9 – 11.3 kHz тези станции не трябва да
изискват защита от станциите от радиослужба
радионавигация, заявени в Бюрото до 1 януари 2013 г. За осигуряване на съвместното
използване на радиочестотите от станциите
на радиослужба метеорологични средства и
станциите на радиослужба радионавигация,
заявени след тази дата, трябва да се прилага последната версия на Препоръка ITU-R
RS.1881.
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259. Използването на радиочестотните ленти 14 – 19.95 kHz, 20.05 – 70 kHz, 72 – 84 kHz и
86 – 90 kHz от морската подвижна радиослужба
се ограничава до брегови радиотелеграфни
станции (само А1А и F1B). По изключение
използването на клас на излъчване J2B или
J7B се разрешава, при условие че необходимата
лента не превишава нормално използваната
за клас на излъчване А1А и F1B.
260. Максималната еквивалентна изотропно
излъчвана мощност (e.i.r.p.) на станциите от
радиолюбителската радиослужба, използващи
честоти в радиочестотната лента 472 – 479 kHz,
не трябва да превишава 1 W. Този праг може да
се увеличава до 5 W в частите на територията
на страната, разположени на разстояние над
800 km от границите на Руската федерация и
Украйна. В тази радиочестотна лента станциите на радиолюбителската радиослужба не
трябва да причиняват вредни радиосмущения
на станциите на въздушната радионавигация
или да изискват защита от тях.
261. Станциите на ра диолокационната
служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната
или подвижната радиослужба или да изискват
защита от тях. Приложенията на радиолокационната служба се ограничават до океанографски радари, работещи в съответствие с
Резолюция 612 (WRC-12).
262. Станциите на радиолокационната
служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната
радиослужба или да изискват защита от тях.
Приложенията на радиолокационната служба се ограничават до океанографски радари,
работещи в съответствие с Резолюция 612
(WRC-12).
263. Използването на радиочестотните ленти 156.7625 – 156.7875 MHz и 156.8125 – 156.8375
MHz от подвижната спътникова радиослужба
(Земя – Космос) се ограничава до приемането на радиоразпръсквателни съобщения от
автоматични системи за разпознаване (AIS)
с голям радиус на действие (Съобщение 27,
виж последната версия на Препоръка ITU-R
M.1371). С изключение на AIS излъчванията,
излъчванията на системите, работещи в морската подвижна радиослужба в тези радиочестотни ленти, не трябва да превишават 1 W.
264. Използването на радиочестотните ленти 694 – 790 MHz от подвижната радиослужба,
с изключение на въздушната подвижна радио
служба, се регулира с Резолюция 232 (WRC12). Виж също Резолюция 224 (редактирана
WRC-12).
265. Разпределението на подвижната, с
изключение на въздушната подвижна, радиослужба на първична основа в радиочестотната
лента 790 – 862 MHz влиза в сила от 17 юни
2015 г. при условие на съгласие, получено в
съответствие с чл. 9.21 по отношение на въз-
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душната радионавигационна радиослужба в
страните, споменати в чл. 5.312. За страните,
които са страни по Споразумението GE06,
използването на станциите на подвижната
радиослужба се осъществява и при условие на успешно прилагане на процедурите,
посочени в Споразумението. Трябва да се
прилагат Резолюция 224 (изменена WRC-12)
и Резолюция 749 (изменена WRC-07) според
случая.
266. Използването на радиочестотната лента 960 – 1164 MHz от въздушната подвижна
(R) радиослужба се ограничава до системи,
които работят в съответствие с признати
международни въздухоплавателни стандарти
и с Резолюция 417 (изменена WRC-12).
267. Радиочестотната лента 1610 – 1626.5 MHz
(Земя – Космос) е разпределена и за радиосл у жба радиоопредел яне – спътниково на
вторична основа при условие на съгласие,
получено в съответствие с № 9.21 (WRC-12).
2 68. В ра д иоче с т о т н и т е лен т и 50 0 0 –
5030 MHz и 5091 – 5150 MHz възд у шната
подвижна спътникова (R) радиослужба се
използва след координация по чл. 9.21. Това
използване се ограничава до международно
стандартизирани въздушни системи.
269. Използването на радиочестотната лента 5030 – 5091 MHz от въздушната подвижна
(R) радиослужба се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи.
Нежеланото излъчване от страна на въздушната подвижна (R) радиослужба в лентата
5030 – 5091 MHz трябва да се ограничава с цел
защита на връзките на приемане на системите
на радионавигационната спътникова радиослужба в съседната лента 5010 – 5030 MHz.
Докато в съответната Препоръка на Бюрото
по радиосъобщения на МСД не бъде зададена
подходяща стойност, границата на плътността
на e.i.r.p. на всяко нежелано излъчване от
станция във въздушната подвижна (R) радио
служба в лентата 5010 – 5030 MHz трябва да
бъде –75 dBW/MHz (WRC-12).
270. В радиочестотната лента 5030 – 5091 MHz
въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба може да се използва след координация
по № 9.11А. Това използване се ограничава
до международно стандартизирани въздушни
системи.
271. Радиочестотната лента 5150 – 5250 MHz
е разпределена и за въздушната подвижна
радиослужба на първична основа и се ограничава до предаването на въздушна телеметрия
от станции на въздухоплавателни средства
в съответствие с Резолюция 418 (WRC-07).
Тези станции не трябва да изискват защита
от други станции, работещи в съответствие
с чл. 5.5.43А.
272. В радиочестотната лента 15.4 – 15.7 GHz
станциите, работещи в радиолокационната
радиослужба, не трябва да причиняват вредни
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радиосмущения на станциите, работещи във
въздушната радионавигационна служба, или
да изискват защита от тях.
273. З а о с и г у р я в а не н а з а щ и т ат а н а
р а д и о а с т р о н о м и ч е с к а т а р а д и о с л у ж б а в
ра д иоче с т о т н ат а лен т а 1 5. 35 – 1 5.4 GH z
изл ъчвани я та о т ра диолока ц ионни т е с та нц и и, рабо т ещ и в ра д иочес т о т ната лен та
15.4 – 15.7 GHz, не т рябва да п ревиша ват
ниво на п л ът ност та на по т ока на мощ нос тта –156 dB(W/m 2) в лен та с ш и рочина 50
MHz в ра диочест о т ната лен та 15.35 – 15.4
GHz п ри как во т о и да е мес т оположение
на ра д иоас т роном и ческ ата обсерват ори я
за повече о т 2 % о т времет о.
274. Ако не е съгласувано друго от заинтересованите администрации, всяка станция от
неподвижната или подвижната радиослужба
не трябва да създава плътност на потока на
мощността, по-голяма от –120,4 dB(W/(m 2.MHz)
на височина 3 m над земната повърхност във
всяка точка на територията на всяка друга
администрация за повече от 20 % от времето.
При извършването на изчисленията трябва да
се използва последната версия на Препоръка
ITU-R R.452 (вижте Препоръка ITU-R BO.1898)
(WRC-12).
275. В радиочестотната лента 21.4 – 22 GHz
с цел подпомагане на развитието на спътниковото радиоразпръскване се препоръчва да
не се разгръщат станции от подвижната радиослужба и да се ограничава разгръщането
на станции от неподвижната радиослужба от
типа точка – до – точка (WRC-12).
276. Използването на радиочестотната
лента 21.4 – 22 GHz трябва да се извършва в
съответствие с Резолюция 755 (WRC-12).
277. Вижте Резолюция 555 (WRC-12).
278. При разполагането на земните станции
на радиослужбата за космически изследвания
трябва да се спазва разстояние не по-малко
от 54 km от границите на съседните страни
за защита на съществуващите и бъдещите
станции на неподвижната и подвижната радиослужба, ако съответните администрации
не са се договорили за по-малко разстояние.
Не се прилагат № 9.17 и 9.18.
279. Използването на радиочестотната лента
24.65 – 25.25 GHz от неподвижната спътникова
радиослужба (Земя – Космос) се ограничава
до земни станции с минимален диаметър на
антената 4.5 m (WRC-12).
280. Ра диочестот ни те лен т и 156.4875 –
156.5125 MHz и 156.5375 – 156.5625 MHz са
разпределени и за неподвижната и за земната
подвижна радиослужба на първична основа.
Използването на тези ленти от неподвижната
и от земната подвижна радиослужба не трябва да причинява вредни радиосмущения на
морската подвижна VHF радиослужба, нито
да изисква защита от нея.
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281. Частите от радиочестотната лента
790 – 960 MHz, които са разпределени за подвижната радиослужба на първична основа,
са определени за въвеждане на International
Mobile Telecommunications (IMT) – вижте резолюции 224 (изменена WRC-12) и 749 (изменена
WRC-12), според случая. Това определяне не
изключва използването на тази радиочестотна
лента от всяко приложение на радиослужбите,
за което тя е разпределена, и не установява
приоритет в Международния радиорегламент
(WRC-12).
2 82 . Използва не т о на ра д иочес т о т ната лента 1610 – 1626.5 MHz от подвижната
спътникова радиосл у жба (Зем я – Космос)
и о т ра диосл у жбата за ра диооп редел яне
сп ът н и ково (Зем я – Космос) под леж и на
координация по № 9.11А. Подвижна земна
станция, работеща в която и да е от радио
службите в тази радиочестотна лента, не
трябва да генерира плътност на върховата
e.i.r.p. повече от –15 dB(W/4 kHz) в частта от
лентата, използвана от системите, работещи
в съответствие с разпоредбите на № 5.366 (за
които важи № 4.10), освен ако не е договорено
другояче от засегнатите администрации. В
частта на лентата, в която не работят такива
системи, плътността на средната e.i.r.p. на
подвижна земна станция не трябва да надвишава –3 dB(W/4 kHz). Станциите на подвижната спътникова радиослужба не трябва
да изискват защита от станции във въздушната радионавигационна служба, работещи
в съответствие с разпоредбите на № 5.366,
и станции в неподви ж ната радиосл у жба,
работещи в съответствие с разпоредбите на
№ 5.359. Администрациите, отговарящи за
координацията на подвижните спътникови
мрежи, трябва да полагат максимални практически усилия, за да гарантират защитата
на станциите, работещи в съответствие с
разпоредбите на № 5.366.
283. Радиочестотната лента 1610 – 1626.5 MHz
е запазена на глобална основа за използване
и развитие на въздухоплавателни електронни
средства за въздушна навигация и всякакви
пряко свързани с нея земно-базирани или
спътникови съоръжения. Това използване на
спътниците подлежи на споразумение по 9.21.
284. В радиочестотната лента 1610 – 1626.5
MHz не важат разпоредбите на № 4.10 за
радиослужби радиоопределяне – спътниково
и подвижна – спътникова, с изключение на
въздушната радионавигационна спътникова
служба.
285. Станциите от радиослужби радиоопределяне – спътниково и подвижна – спътникова
не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от радиослужба радио
астрономия, използващи радиочестотната
лента 1610.6 – 1613.8 MHz (прилага се № 29.13).
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286. Използването на радиочестотната лента
1613.8 – 1626.5 MHz от подвижната спътникова
радиослужба (Космос – Земя) подлежи на
координация по № 9.11А.
287. Използванет о на ра диочес т о т ната
лента 2483.5 – 250 0 MHz от ра диосл у жби
Подвижна – спътникова и Радиоопределяне – спътниково подлежи на координация по
№ 9.11А. А дминистрациите се приканват да
предприемат всякакви практически стъпки
за предотвратяване на вредни радиосмущения на радиоастрономическата служба от
излъчвания в лентата 2483.5 – 2500 MHz, особено такива, предизвиквани от излъчвания
на втори хармоници, които биха попаднали
в радиочестотната лента 4990 – 5000 MHz,
разпределена по целия свят за радиоастрономия.
288. Използването на радиочестотната лента 5091 – 5150 MHz от въздушната подвижна
радиослужба се ограничава до:
– системи от въздушната подвижна (R)
радиослужба, работещи в съответствие с
международните авиационни стандарти, които се ограничават до наземни приложения в
летища, като използването им се подчинява
на Резолюция 748 (изменена WRC-12);
– предаване на въздушна телеметрия от
станции на въздухоплавателни средства в съответствие с Резолюция 418 (изменена WRC-12).
289. Използванет о на ра диочест о т ната
лента 7750 – 7900 MHz от метеорологичната
спътникова радиослужба (Космос – Земя) се
ограничава до негеостационарни спътникови
системи (WRC-12).
290. В радиочестотната лента 8025 – 8400 MHz
радиослужбата за изследване на Земята – спътниково, използваща геостационарни спътници,
не трябва без съгласието на засегнатите администрации да създава плътност на потока на
мощността, превишаваща следните стойности
за ъгли на пристигане (θ):
–135 dB(W/m 2) във всяка
лента 1 MHz
при 0° ≤ θ < 5°;
–135 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m 2)
във всяка лента 1 MHz
при 5° ≤ θ < 25°;
–125 dB(W/m 2) във всяка
лента 1 MHz
при 25° ≤ θ ≤ 90°.
291. В радиочестотната лента 8025 – 8400
MHz не се разрешават предавания от станции
на въздухоплавателни средства (WRC-97).
2 9 2 . Р а д и о ч е с т о т н а т а л е н т а 1718 . 8 –
1722.2 MHz е разпределена и за радиоастрономическата радиослужба на вторична
основа за наблюдения на спектрални линии
(WRC-2000).
293. Радиочестотните ленти 1885 – 2025 MHz
и 2110 – 2200 MHz са предназначени на глобална
основа за въвеждане на International Mobile
Telecommunications-2000 (IMT-2000). Това не
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изключва използването на тези ленти от други
радиослужби, за които те са разпределени.
Лентите би трябвало да бъдат предоставени
за IMT-2000 в съответствие с Резолюция 212
(изменена WRC-97 и WRC-07) (виж и Резолюция 223 (WRC-2000).
294. Радиочестотните
ленти
1885 – 198 0 M H z , 2 010 – 2 0 2 5 M H z и
2110 – 2170 MHz могат да се използват от
станции върх у високо ат мосферни п латформи като базови станции за International
Mobile Telecommunications 20 0 0 (IMT-20 0 0)
в съответствие с Резолюци я 221 (изменена
W RC- 03 и W RC- 07). Това използване не
изк лючва използването на тези ленти от
която и да е станци я на ра диосл у жбите, за
която те са разпределени, и не установява
приоритет в Меж д у народни я ра диорегламент (W RC- 03).
295. Използването на ра диочестот ни те
ленти 1980 – 2010 MHz и 2170 – 2200 MHz от
подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация по № 9.11A и клаузите
на Резол юц и я 716 (изменена W RC-20 0 0)
(WRC-07).
296. Когато се предоставят за ползване
радиочестоти за подвижната радиослужба
в радиочестотните ленти 2025 – 2110 MHz и
2200 – 2290 MHz, не трябва да се въвеждат
подвижни системи с висока плътност, както
е описано в Препоръка ITU-R SA.1154, и тази
Препоръка трябва да се взема под внимание при въвеждането на всякакъв друг тип
подвижни системи (WRC-97).
297. Препоръчва се вземането на всички
практически мерки, за да се гарантира, че
предаванията Космос – Космос между два
или повече негеостационарни спътника в
радиослужбите за космически изследвания,
космическа експлоатация и изследване на
З ем я т а – с п ът н и ков о в ра д иоче с т о т н и т е
ленти 2025 – 2110 MHz и 2200 – 2290 MHz не
налагат никакви ограничения върху предаванията Земя – Космос, Космос – Земя и
други предавания Космос – Космос на тези
радиослужби и в тези ленти между геостационарни и негеостационарни спътници.
298. Радиочестотните ленти 5250 – 5450 kHz
и 70.0 – 70.5 MHz се използват от любителската
радиослужба на вторична основа.
299. При съвместно ползване на радио
честотната лента 36 – 37 GHz от радиослужба
изследване на Земята – спътниково (пасивно)
и неподвижната и подвижната радиослужба
се прилага Резолюция 752.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1093
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между
правителството на Република България и
правителството на Черна гора
(Одобрен с Решение № 23 от 17 януари 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от 21 януари
2014 г.)
• Като се стремят да поощрят по-нататъшното развитие на приятелските отношения и да заздравят сътрудничеството в
области от взаимен интерес по линия
на европейската и евроатлантическата
интеграция;
• Като споделят общите европейски и
евроатлантически ценности и глобалния
дневен ред на НАТО;
• Като отчитат членството на Република
България в ЕС;
• Като припомнят заключенията на Европейския съвет от 29 юни 2012 г. за
откриването на преговорите за пълноправно членство на Черна гора в ЕС;
• Като отбелязват членството на Репуб
лика България в НАТО и участието на
Черна гора в Партньорство за мир и
Плана на действие за членство;
• Като приветстват напредъка на Черна
гора в евроинтеграционните процеси;
• Като се стремят да надградят установеното до момента сътрудничество в
областта на европейската и евроатлантическата интеграция,
правителството на Република България и
правителството на Черна гора (наричани подолу „Страни“) се споразумяха за следното:
Член 1
Република България ще продължи да подпомага интеграцията на Черна гора в ЕС и
в НАТО, при условие че страната изпълнява
необходимите критерии, посредством:
1. Поощряване на политиката на разширяване на ЕС в региона по време на
Българското председателство на регионални инициативи и Българското
председателство на ЕС;
2. Създаване или присъединяване към
тристранни или четиристранни регионални формати, целящи да съдействат
за подпомагане на европейската и евро
атлантическата перспектива на Черна
гора;
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3. Съвместни инициативи с други държави – членки на ЕС, целящи подпомагане
интеграцията на Черна гора в ЕС, като
например съвместни посещения на министри, съвместни декларации и т.н.
Член 2
Страните ще провеждат редовно политически консултации по регионалното сътрудничество и регионални въпроси.
Член 3
Страните ще си сътрудничат в областта на
европейската интеграция и по-специално при:
1. Стратегическата подготовка, изпълнението и прегледа на Програмата за
присъединяване на Черна гора към ЕС
(2014 – 2018 г.);
2. Привеждането на националното законодателство на Черна гора в съответствие с правото и достиженията на ЕС
и укрепването на институционалната
структура за европейски въпроси на
Черна гора;
3. Страните ще си сътрудничат в областта
на изпълнението на Плановете за действие по глави 23 и 24 от преговорния
процес на Черна гора;
4. Българската страна ще споделя ноу-хау
и експертиза в областта на енергетиката
с оглед съобразяването на Черна гора с
европейските стандарти в областта на
енергетиката;
5. Споделяне на опит в областта на Общата външна политика и политика на
сигурност на ЕС.
Член 4
Страните ще си сътрудничат в областта
на евроатлантическата интеграция. Това сът
рудничество ще се осъществява в следните
области:
1. Двустранни консултации на експертно
ниво в областта на участието на Черна
гора в Партньорство за мир и Плана
на действие за членство, както и по
въпроси от взаимен интерес, касаещи
регионалната сигурност;
2. Споделяне на опит от българската страна, придобит по време на преговорите
за присъединяване на България към
Н АТО/ЕС, в рамките на експертни
консултации и/или семинари;
3. Обмен на информация и опит в областта
на публичната дипломация и изготвянето на комуникационни стратегии за
информиране на широката общественост
по въпроси, свързани с международната
сигурност и НАТО;
4. Други въпроси по линия на евроатлантическата интеграция, които са важни
за двете Страни.
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Член 5
Страните ще си сътрудничат в областите,
споменати в чл. 3 и 4, както следва:
1. Обмен на информация и опит, както
и задълбочаване на сътрудничеството
между Страните в областта на европейската и евроатлантическата интеграция;
2. Предоставяне на експертиза по въпроси,
свързани с преговорния процес на Черна
гора;
3. Редовни консултации в област та на
европейската и евроатла н т и ческата
интеграция;
4. Организиране на съвместни мероприятия: срещи, конференции, кръгли маси
и други форуми с участието на експерти
и други представители от двете Страни;
5. Участие в съвместни туининг/ТАИЕКС
проекти и други мероприятия, финансирани по линия на програми на ЕС;
6. Преки контакти на министерско, парламентарно и НПО равнище меж ду
съответните лица от двете Страни, занимаващи се с интеграцията на Черна
гора в ЕС и НАТО;
7. Обучение посредством организирането
на семинари и курсове по въпроси,
свързани с европейската и евроатлантическата интеграция, и поощряване на
участието на експерти от всяка Страна
в международни и национални семинари и курсове, организирани от другата
Страна;
8. Сътрудничество между дипломатичес
ките мисии на двете държави към ЕС
в Брюксел;
9. Сътрудничество между мисиите на двете
държави към НАТО в Брюксел.
Член 6
Сътрудничество между Българския дип
ломатически институт и Дипломатическата
академия на Министерството на външните
работи и европейската интеграция на Черна
гора:
1. Меморандумът за сътрудничество между
правителството на Република България и
правителството на Черна гора в областта
на европейската и евроатлантическата
интеграция предвижда възможността
за сключване на договорености между
Българския дипломатически институт
и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи и
европейската интеграция на Черна гора;
2. Специална договореност между Българския дипломатически институт и
Дипломатическата академия на Министерството на външните работи и
европейск ата и н т ег ра ц и я на Черна
гора регулира конкретни дейности на
Академията и Института за развитие
на сътрудничеството;
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3. Участие на черногорски дипломати и
служители в курсове, семинари и обучения, организирани от Българския
дипломатически институт;
4. Провеждане на експертни срещи, консултации, конференции и обучения в
Черна гора за представители на черногорската държавна администрация,
които целят споделянето на българския
опит в процеса на присъединяването
към ЕС и НАТО, както и обсъждане
на актуални въпроси от областта на
евроатлантическата интеграция;
5. Подкрепа за институционалното укрепване на Дипломатическата академия на
Министерството на външните работи и
европейската интеграция на Черна гора с
акцент върху евроатлантическата интег
рация и регионалното сътрудничество;
6. Разработване на съвместни проекти
между Българския дипломатически институт и Дипломатическата академия на
Министерството на външните работи и
европейската интеграция на Черна гора
в областта на изследванията и анализа.
Член 7
Страните ще проучат възможностите за финансиране на дейностите по този Меморандум
посредством механизмите на институционалното сътрудничество и инструментите на ЕС.
Член 8
Страните могат да приемат годишни Планове за изпълнението на този Меморандум.
Член 9
Нищо в този Меморандум няма да препятства изпълнението на действащи или бъдещи
споразумения, сключени между Страните.
Този Меморандум не засяга правата и задълженията на Страните по международни
споразумения.
Изпълнението на този Меморандум ще се
осъществява от всяка Страна в съответствие
с националните є законодателни и админис
тративни изисквания, както и в рамките на
нейните компетенции и налични ресурси.
Член 10
Действащият Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството
на България и правителството на Черна гора,
подписан на 1 юли 2011 г., ще престане да
действа с влизането в сила на този Меморандум.
Член 11
Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му и ще остане в сила за
период от пет години. Впоследствие Меморандумът ще бъде автоматично продължаван
за периоди от три години, освен ако някоя от
Страните изпрати на другата писмено известие
за прекратяване в срок шест месеца преди
изтичането на валидността на Меморандума.
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Този Меморандум може да бъде допълван
или изменян с взаимно писмено споразумение
между Страните.
След изтичането на валидността на този
Меморандум или прекратяването му в съответствие с параграф 1 от този член неговите
разпоредби продължават да действат по отношение на текущи проекти и договори до
тяхното завършване, освен ако Страните се
договорят за друго.
Подписан в Подгорица на 21 януари 2014 г.
в два оригинала на английски език.
За правителството на
Република България:
Кристиан Вигенин,
министър на
външните
работи
1056

За правителството
на Черна гора:
Игор Лукшич,
министър на
външните работи
и европейската
интеграция

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛНИК

за устройството, функциите и дейността на
ДП „Ръководство на въздушното движение“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят устройството, функциите и дейността на Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), на английски език Bulgarian
Air Traffic Services Authority (BULATSA), наричано по-нататък „предприятието“.
Чл. 2. (1) Предприятието е създадено с
чл. 53, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване (ЗГВ).
(2) Предприятието е юридическо лице със
седалище в гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно
обслужване и изпълнява държавни функции
по предоставяне на аеронавигационни услуги
в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.
Чл. 3. Предприятието има собствен знак
и официален печат с кръгла форма, в средата
на който с главни латински букви е изписано
„BULATSA“, а около него е изписано ДП „Ръководство на въздушното движение – София“.
Чл. 4. (1) Основният предмет на дейност
на предприятието е:
1. управление на въздушното движение
за постигане на безопасност, ефективност и
редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство;
2. планиране, осигуряване, внедряване,
експлоатация и поддържане на съоръжения,
системи и оборудване за комуникационно,
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навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на
обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура;
3. комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора;
4. метеорологично обслужване;
5. аеронавигационно информационно обслужване;
6. метрологично обслужване;
7. информационно обслужване на дейнос
тите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства;
8. управление на системата за безопасност
на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност;
9. изпълнение на задълженията на Репуб
лика България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на
въздушното движение, по които Република
България е страна;
10. събиране на такси за аеронавигационно
обслужване по чл. 120, ал. 2 ЗГВ.
(2) Предприятието може да предоставя и
други услуги, свързани с предмета на дейността му.
Чл. 5. (1) При осъществяване на дейността си по чл. 4, ал. 1, т. 1 предприятието има
права и задължения по отношение на всички
въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство.
(2) За военните въздухоплавателни средства
предприятието осъществява дейностите по
чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 съгласувано с Министерството на отбраната.
Чл. 6. При изпълнение на своята дейност
предприятието си взаимодейства с Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, Военновъздушните сили и
други ведомства и организации в съответствие
с тяхната компетентност.
Чл. 7. За изпълнение на дейността си предприятието създава и поддържа центрове за
обучение и квалификация и изпитни езикови
центрове.
Чл. 8. (1) За осъществяване на дейността си
предприятието възлага обществени поръчки
по реда на Закона за обществените поръчки
освен за дейностите, свързани с безопасността на въздухоплаването, с управлението на
въздушното пространство и с осигуряването
на аеронавигационното обслужване.
(2) Предприятието може да бъде и изпълнител по договори за обществени поръчки,
които имат за предмет осъществяваната от
него дейност.
Г л а в а
в т о р а
УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. Органи на управление на предприятието са:
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1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. управителният съвет;
3. генералният директор.
Раздел II
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. у п ра ж н я ва п ра вата на собс т венос т
на държавата в предприятието и провежда политиката на държавата в областта на
организацията и контрола за използване на
въздушното пространство, както и осигуряването на безопасността, ефективността и
редовността на полетите;
2. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет;
3. назначава и освобождава генералния
директор на предприятието, който по право
е член на управителния съвет;
4. разрешава участието на предприятието
в търговски и граждански дружества;
5. утвърждава правилник за устройството,
функциите и дейността на предприятието;
6. утвърждава решенията на управителния
съвет за участие на предприятието в международни организации;
7. утвърждава програмата за развитие на
предприятието.
Раздел III
Управителен съвет
Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително генералния
директор, които се назначават от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за срок пет години.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключва
договор за управление с всеки член на управителния съвет.
(3) Не може да бъде член на управителния
съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в
сила присъда, което е съпруг или роднина по
права, по съребрена линия или по сватовство
до трета степен включително с друг член на
управителния съвет.
(4) Възнаграж денията на членовете на
управителния съвет се формират по методика
в съответствие със спецификата на дейността
на предприятието и вътрешните нормативни
документи на предприятието.
(5) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж на два месеца.
(6) Заседанията на управителния съвет се
организират и ръководят от председателя на
съвета, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
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(7) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от всички членове.
(8) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен
случай.
(9) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.
(10) Контролът по изпълнението на решенията на управителния съвет се осъществява
от председателя на съвета.
(11) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
(12) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията освобождава преди изтичането на срока на договора
за управление член на управителния съвет,
който:
1. не отговаря на изискванията на ал. 3;
2. нарушава условията, предвидени в договора за управление;
3. е подал писмено заявление за освобождаване;
4. по решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.
Чл. 12. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател;
2. приема правилник за организацията на
работата си;
3. приема проект на Правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието и го предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за утвърждаване;
4. приема програмата за развитие на предприятието в съответствие с международните
изисквания и я предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за утвърждаване;
5. приема годишния финансов план на предприятието в съответствие с международните
изисквания и го представя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за одобрение;
6. приема структурата, щата и средствата
за работна заплата на предприятието в съответствие с годишния финансов план;
7. приема вътрешните правила за работната заплата;
8. приема годишния финансов отчет на
предприятието след извършване на независим
финансов одит;
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9. назначава регистриран одитор за заверка
на годишния финансов отчет;
10. взема решения за разпределение на
печалбата и за покриване на загубата;
11. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи, за учредяване на вещни
права и за отдаване под наем на недвижими
имоти, собственост на предприятието;
12. взема решения за дарения на физически
и юридически лица и ги предлага на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за утвърждаване в случаите,
предвидени в издадените от него актове;
13. приема проекти на решения за участие на
предприятието в международни организации
и ги предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за утвърждаване;
14. взема решения за сътрудничество на
предприятието със сродни организации във
въздухоплаването;
15. приема правилата за възлагане и изпълнение на обществените поръчки, включително
по чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза
втора от ЗГВ;
16. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на предприятието, в съответствие с действащите нормативни актове или
възложени му от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Раздел IV
Генерален директор
Чл. 13. (1) Генералният директор:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
2. ръководи цялостната дейност на предприятието;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от предприятието;
4. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в
предприятието;
5. утвърждава длъжностното и поименното
щатно разписание;
6. издава правилници за атестиране и
оценяване на индивидуалното трудово изпълнение на работниците и служителите в
предприятието;
7. отчита се за своята дейност пред управителния съвет.
(2) Генералният директор може да делегира
някои от правомощията си по ал. 1 на други
служители от предприятието.
(3) При отсъствие на някое от длъжностните лица, на което са делегирани правомощия, неговите функции се изпълняват от
определен от генералния директор служител
от предприятието.
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Чл. 14. При осъществяване на правомощията по чл. 13, ал. 1 генералният директор
се подпомага от трима заместник генерални
директори.
Чл. 15. Заместник генералният директор
по оперативната дейност:
1. ръководи, координира и контролира
оперативната дейност на предприятието и
дейностите, свързани с европейски програми
и проекти и стратегическото планиране на
предприятието;
2. контролира спазването на изискванията
за безопасност при обслужване на въздушното
движение;
3. ръководи методически персонала, който
осигурява оперативната дейност в центровете
за обслужване на въздушното движение, и
пряко ръководи и контролира дейността на
директорите на тези центрове;
4. контролира взаимодействието между
центровете за обслужване на въздушното движение в страната и тяхното взаимодействие
с центровете за обслужване на въздушното
движение на съседните държави;
5. взаимодейства с ведомства и организации в страната и в чужбина във връзка с
оперативната дейност;
6. ръководи и контролира планирането на
човешките ресурси в оперативната дейност и
съвместно със заместник генералния директор
по административната дейност организира
подбора на персонала;
7. ръководи и контролира планирането и
съвместно със заместник генералния директор
по административната дейност организира
обучението за придобиване, поддържане и
повишаване на квалификацията и компетентността на персонала, който осигурява
оперативната дейност;
8. ръководи и контролира оценяването и
атестацията на персонала, който осигурява
оперативната дейност;
9. представя доклади, становища и предложения, свързани с оперативната дейност
на предприятието.
Чл. 16. Заместник генералният директор
по техническата дейност:
1. ръководи, координира и контролира
техническата дейност на предприятието;
2. ръководи методически персонала, който
осигурява техническата дейност в центровете
за обслужване на въздушното движение;
3. ръководи и контролира дейностите по
проучване, избор, въвеждане в експлоатация,
техническо обслужване, отстраняване на откази, проверка и калибриране на оперативни
и информационни системи, техническо оборудване, програмно осигуряване и средства
за измерване;
4. ръководи и контролира дейностите по
ремонта на техническата инфраструктура и
спомагателните системи на предприятието;
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5. взаимодейства с ведомства и организации
в страната и в чужбина във връзка с техническата дейност на предприятието;
6. ръководи и контролира планирането на
човешките ресурси в техническата дейност и
съвместно със заместник генералния директор
по административната дейност организира
подбора на персонала;
7. ръководи и контролира планирането и
съвместно със заместник генералните директори по административна и оперативна дейност организира обучението за придобиване,
поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността на персонала, който
осигурява техническата дейност;
8. ръководи и контролира оценяването и
атестацията на персонала, който осигурява
техническата дейност;
9. представя доклади, становища и предложения, свързани с техническата дейност на
предприятието.
Чл. 17. Заместник генералният директор
по административната дейност:
1. ръководи, координира и контролира административната дейност на предприятието;
2. ръководи методически персонала, който осигурява административната дейност в
центровете за обслужване на въздушното
движение;
3. ръководи и контролира планирането
на човешките ресурси и осъществяването на
подбора на персонала в административната
дейност и координира тези дейности в предприятието;
4. ръководи и контролира планирането и
организирането на обучението за придобиване,
поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността на персонала, който
осиг у рява админист ративната дейност, и
координира тези дейности в предприятието;
5. ръководи и контролира оценяването и
атестацията на персонала, който осигурява
административната дейност, и координира
тези дейности в предприятието;
6. координира осъществяването на социалната политика и диалога със синдикалните
организации в предприятието;
7. ръководи и контролира дейностите по
строителството, свързано с изграждането на
техническата инфраструктура и спомагателните системи и с ремонта на сградния фонд
на предприятието;
8. взаимодейства с ведомства и организации в страната и в чужбина във връзка с
административната дейност на предприятието;
9. представя доклади, становища и предложения, свързани с административната дейност
на предприятието.
Чл. 18. Финансово-икономическата дейност
на предприятието се ръководи, координира и
контролира от финансовия директор и главен
счетоводител, който:
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1. ръководи методически и контролира персонала, който осигурява финансово-икономическата и счетоводната дейност, включително
в центровете за обслужване на въздушното
движение;
2. координира и контролира планирането на
дейността на структурните звена по отношение
на техния ефект върху финансовото състояние на предприятието, като взаимодейства с
ръководителите на структурни звена на пряко
подчинение на генералния директор;
3. взаимодейства с ведомства и организации в страната и в чужбина във връзка с
финансово-икономическата и счетоводната
дейност на предприятието;
4. ръководи и контролира планирането на
човешките ресурси във финансово-икономическата дейност и съвместно със заместник
генералния директор по административната
дейност организира подбора на персонала;
5. ръководи и контролира планирането и
съвместно със заместник генералния директор
по административната дейност организира
обучението за придобиване, поддържане и
повишаване на квалификацията и компетентността на персонала, който осигурява финансово-икономическата и счетоводната дейност;
6. ръководи и контролира оценяването и
атестацията на персонала, който осигурява
финансово-икономическата и счетоводната
дейност;
7. представя доклади, становища и предложения, свързани с финансово-икономическата
и счетоводната дейност на предприятието.
Г л а в а

т р е т а

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Имущество
Чл. 19. (1) Имуществото на предприятието
се състои от имущество, предоставено по вид,
обем и стойност от Министерския съвет или от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, и от имущество,
придобито от предприятието.
(2) Предприятието управлява и се разпорежда с имуществото по ал. 1 по реда на Закона
за държавната собственост и на приложимите
нормативни актове.
(3) На ДП РВД се предоставят за управление земите и технологично обслужващите
терени – публична държавна собственост, по
смисъла на чл. 43а, ал. 4 ЗГВ.
Чл. 20. Предприятието застрахова отговорността си във връзка с основната си дейност
по управление на въздушното движение.
Раздел II
Финансиране и разходване на средствата
Чл. 21. (1) Дейността на предприятието се
финансира съгласно чл. 122а, ал. 2 ЗГВ.
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(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разрешава
сключване на кредитни договори.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват съгласно
чл. 122а, ал. 3 ЗГВ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Раздел I
Структура
Чл. 22. Предприятието се състои от централно управление и центрове за обслужване
на въздушното движение.
Чл. 23. Централно управление се състои
от обща и специализирана администрация.
Чл. 24. (1) Централно управление включва
следните структурни звена на пряко подчинение на генералния директор:
1. направление „Оперативна дейност“;
2. направление „Техническа дейност“;
3. направление „А дминистративна дейност“;
4. дирекция „Финанси и счетоводство“;
5. дирекция „Безопасност и качество“;
6. отдел „Правен“;
7. звено за вътрешен одит.
(2) Направление „Оперативна дейност“ се
ръководи от заместник генералния директор
по оперативната дейност и се състои от следните структурни звена:
1. дирекция „Управление на въздушното
движение“;
2. дирекция „Европейски програми, проекти и стратегии“;
3. сектор „Авиационен учебен център“.
(3) Направление „Техническа дейност“ се
ръководи от заместник генералния директор
по техническата дейност и се състои от следните структурни звена:
1. дирекция „Комуникации, навигация,
обзор и енерго-механично осигуряване“;
2. дирекция „Информационни системи“;
3. сектор „Лаборатория за калибриране и
проверка на средствата за измерване“.
(4) Направление „Административна дейност“ се ръководи от заместник генералния
директор по административната дейност и се
състои от следните структурни звена:
1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
2. дирекция „Управление на собствеността
и обществени поръчки“;
3. отдел „Сигурност и защита“.
Чл. 25. (1) Центровете за обслужване на
въздушното движение са:
1. районен център за обслужване на въздушното движение София;
2. летищен център за обслужване на въздушното движение Бургас;
3. летищен център за обслужване на въздушното движение Варна;
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4. летищен център за обслужване на въздушното движение Пловдив;
5. летищен център за обслужване на въздушното движение Горна Оряховица.
(2) Директорът на център за обслужване
на въздушното движение ръководи, координира и контролира дейността и персонала на
съответния център.
Раздел II
Звено за вътрешен одит
Чл. 26. (1) Дейността по вътрешен одит
в предприятието е организирана съгласно
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор и се осъществява от звено
за вътрешен одит, което:
1. извършва независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да
подобрява дейността на предприятието;
2. подпомага предприятието при постигането на целите му чрез прилагането на
систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на
процесите на управление на риска, контрол
и управление;
3. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
4. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността по вътрешен одит, които
представя за утвърждаване на генералния
директор и управителния съвет;
5. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
6. представя на генералния директор и на
управителния съвет независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
7. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на
предприятието;
б) съответствието със законодателството,
вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането
на целите;
8. консултира ръководството на предприятието, като предоставя съвети и мнения с
цел подобряване на процесите на управление
на риска и контрола;
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9. докладва и обсъжда с генералния директор и с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
10. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
на изпълнението на препоръките;
11. изготвя и представя на генералния
директор и на управителния съвет годишен
доклад за дейността по вътрешния одит;
12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите в
публичния сектор.
(2) Трудовите договори със служителите
на звеното за вътрешен одит се сключват, изменят и прекратяват от генералния директор
със съгласието на управителния съвет.
(3) Ръководител ят на вът решни я одит
докладва директно на генералния директор
и управителния съвет на предприятието, с
което се гарантира функционалната и организационната независимост на вътрешния одит.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 27. Общата администрация изпълнява
функции по административно-правното и
техническо осигуряване на дейността на органите на управление, на специализираната
администрация на предприятието и на районния и летищните центрове за обслужване на
въздушното движение. Общата администрация
включва:
1. дирекция „Финанси и счетоводство“;
2. отдел „Правен“;
3. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
4. дирекция „Управление на собствеността
и обществени поръчки“;
5. отдел „Сигурност и защита“.
Чл. 28. Дирекция „Финанси и счетоводство“:
1. организира и осъществява цялостната
финансова и счетоводна дейност на предприятието;
2. осъществява и контролира оперативната
счетоводна отчетност;
3. изготвя годишните финансови отчети
на предприятието;
4. изготвя месечните оперативни справки и
отчети, свързани с финансово-икономическата
и счетоводна дейност на предприятието;
5. разработва счетоводната политика на
предприятието и я предлага за утвърждаване
от генералния директор, организира и контролира прилагането є;
6. осъществява ц ялостната дейност по
определяне на средствата за работна запла-
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та, начисляване на индивидуалните работни
заплати, данъци, осигуровки и удръжките със
задължителен характер;
7. начислява и изплаща сумите по граждански договори и договори за управление;
8. осъществява безкасовото изплащане на
трудовите възнаграждения на персонала;
9. осъществява методическото ръководство
по прилагане на нормативните актове по труда
и работната заплата;
10. изготвя проект на поименно щатно
разписание на предприятието и необходимите
документи при възникването, изменението,
прекратяването и регистрирането на трудовите
правоотношения с работниците и служителите;
11. образува, води и съхранява личните трудови досиета на работниците и служителите,
издава и заверява трудовите книжки, подготвя
документи за пенсиониране на работниците
и служителите;
12. организира изготвянето на графици
за ползване на платените годишни отпуски,
изготвя заповедите за разрешаване на ползването им и осъществява тяхното отчитане;
13. обработва и проверява данните за обслужения трафик във въздушното пространство
на Република България;
14. докладва данни за обслужения трафик
в обслужваното въздушно пространство на
Република България към EUROCONTROL;
15. поддържа информацията за обслужения
и изчислен трафик в системата за фактуриране на предприятието, разглежда постъпващи
рекламации и дава становища по тях;
16. осъществява контрол върху фактурираните от EUROCONTROL полети, обслужени
във въздушното пространство на Република
България;
17. поддържа база данни за авиопарк, адрес
и юридически статут на авиокомпаниите, които получават аеронавигационно обслужване
от ДП РВД;
18. подготвя, изчислява и издава фактури
за аеронавигационно обслужване в зоните и
районите на летищата съгласно действащата
нормативна уредба и предприема необходимите действия за събираемостта им;
19. инициира предприемането на законни
мерки за принудително събиране на дългове
за аеронавигационно обслужване;
20. изпълнява задълженията на предприятието, свързани с финансовото изпълнение
и отчитане на проекти, финансирани със
средства по европейски програми;
21. осъществява координация със съответните ведомства и институции във връзка с
предявяване на искове на предприятието при
обявяване на авиокомпании в несъстоятелност;
22. разработва и докладва пред управителния съвет разходната база и таксовите
единици за предоставяното аеронавигационно
обслужване от предприятието;
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23. анализира изпълнението на приходната и разходната част на годишния и бизнес
планове на предприятието;
24. участва в изготвянето на договори с
български и чужди контрагенти;
25. участва в комисии и работни срещи с
Европейската комисия, EUROCONTROL, ICAO
и с организации на потребителите на въздушното пространство по финансови въпроси;
26. координира, контролира и участва в
изготвянето и отчитането на Националния/
DANUBE FAB план за ефективност в частта,
отнасяща се до предприятието;
27. организира разработването на годишния
финансов план и участва в изготвянето на
бизнес плана на предприятието.
Чл. 29. Отдел „Правен“:
1. оказва правна помощ за законосъобразно
осъществяване на правомощията на органите на управление и на администрацията на
предприятието;
2. осъществява процесуалното представителство на предприятието пред съдебни,
арбитражни и административни органи;
3. участва в подготовката на проекти на
вътрешни нормативни документи;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от
предприятието;
5. съгласува вътрешните актове в предприятието за законосъобразност;
6. осигурява в правно отношение дейността
по възлагането на обществени поръчки;
7. участва със свои представители в проектни екипи за изпълнение на приоритетни
задачи на предприятието;
8. изготвя становища по въпроси, свързани
с прилагането на законодателството;
9. у частва в разрешаването на правни
проблеми, свързани с дейността на предприятието, като следи за правилното прилагане
на законодателството;
10. участва при изготвянето и сключването
на договори, по които страна е предприятието;
11. при необходимост предлага мерки по
законосъобразност за предотвратяване на закононарушения в дейността на предприятието.
Чл. 30. Дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“:
1. организира и осъществява управлението
на човешките ресурси в предприятието;
2. изготвя проект на длъжностно разписание
и организационна структура на предприятието;
3. осигурява методическа, организационна
и техническа помощ при разработването и
актуализирането на длъжностните характеристики на работниците и служителите в
предприятието;
4. координира планирането на необходимите човешки ресурси, организира и участва в
осъществяването на дейностите по набиране
и подбор на персонал в предприятието;
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5. организира и обобщава необходимостта
и участва в организацията на обучението за
придобиване, поддържане и повишаване на
квалификацията и компетентността на персонала в предприятието;
6. координира и контролира процеса на
оценка на индивидуалното трудово изпълнение
и атестирането на работниците и служителите
в предприятието;
7. организира дейностите във връзка с
осъществяване на социалния диалог в предприятието, изпълнението на Колективния
трудов договор и решенията на Събранието
на пълномощниците;
8. подготвя доклади до управителния съвет за постъпилите молби от физически и
юридически лица за дарения и спонсорство;
9. организира прилагането на действащото
законодателство по отношение осигуряването
на безопасни и здравословни условия на труд
и защита на личните данни;
10. организира, подготвя и координира
официалната кореспонденция с международни
органи и организации, както и с други партньори на предприятието;
11. участва в подготовката и провеждането
на работни срещи и съвещания по въпроси
на международната дейност и по двустранни
инициативи със съседни доставчици на аеронавигационно обслужване и изготвя протоколи
и/или паметни записки от тях;
12. организира изготвянето на преводи на
нормативни актове, документи в областта
на въздухоплаването, както и документи за
нуждите на предприятието;
13. подготвя обобщени становища, резюмета и отчети за участието на представители
на предприятието и страната в работата на
международни организации в областта на
въздухоплаването и по двустранни инициативи
със съседни доставчици на аеронавигационно
обслужване;
14. изготвя информационни материали
във връзка с международната дейност на
предприятието;
15. осигурява протоколно и логистично
задграничните командировки на работниците и слу ж ителите на предпри ятието и
участва в изпълнение на задачи, свързани с
представителната и протоколната дейност на
предприятието;
16. участва в изработването на проекти за
популяризиране дейността на предприятието
в общественото пространство;
17. обработва и подготвя материалите и
осигурява организационно и протоколно заседанията на управителния съвет и кабинетите на
генералния директор, заместник генералните
директори и финансовия директор и главен
счетоводител;
18. организира цялостната дейност, свързана
с контрола на сроковете, документооборота
и архивирането на документацията;
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19. организира дейността в специализираната библиотека и размножителната база
на предприятието и поддържа постоянната
актуализация на корпоративния (външен)
интернет портал на предприятието;
20. организира и контролира дейността и
използването на учебно-възстановителните
центрове на предприятието;
21. организира и контролира провеждането на рехабилитационно-профилактичните и
оздравителни мероприятия;
22. организира и контролира дейността на
ведомствените столове, бюфети и др.
Чл. 31. Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол при управлението на предоставените
и придобитите недвижими имоти на предприятието, включително и на жилищата от
ведомствения жилищен фонд;
2. организира предвидените процедури в
Закона за държавната собственост за разпореждане с недвижимите имоти и движимите
вещи на предприятието, включително отдаването им под наем;
3. организира поддържането на регистър
на недвижимите имоти, собственост на предприятието;
4. води отчетност и организира поддръжката на жилищния фонд на предприятието;
5. осъществява инвеститорски контрол
при изграждане, реконструкция и ремонти
на обекти от инфраструктурата и сградния
фонд на предприятието;
6. организира възлагането, приемането
и контрола на изпълнението на проектите,
свързани със строителство, основни и текущи
ремонти;
7. организира и под държа тех ни ческ и
архив на проекти, свързани със строителномонтажни работи;
8. организира възлагането и контрола на
изпълнението на външни услуги, свързани
с поддържането на имотите, собственост на
предприятието;
9. осигурява организацията и координира
дейностите по планирането и възлагането на
обществени поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки, Закона за гражданското въздухоплаване и вътрешните правила
за възлагане и изпълнение на обществените
поръчки;
10. организира и контролира планирането
на обществените поръчки в предприятието;
11. изготвя проект на график на обществените поръчки за съответната календарна
година и го представя на генералния директор
за утвърждаване;
12. поддържа регистър на обществените
поръчки в предприятието и регистър на всички
сключени договори във връзка с доставката
на стоки, услуги и строителство;
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13. подготвя и изпраща информация и обявления за обществените поръчки до Агенцията
по обществени поръчки;
14. организира проучвания на пазара във
връзка с възлагането на обществени поръчки;
15. организира митническото оформяне на
всички пратки, изпращани на и от името на
предприятието;
16. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване в предприятието;
17. организира и отговаря за правилното съхранение на стоково-материалните ценности;
18. организира ц ялостната дейност по
експлоатация на автомобилния парк на предприятието;
19. организира изготвянето, попълването и
съхранението на всички документи в досие на
всяко моторно превозно средство от придобиването му до отписването му от активите
на предприятието;
20. организира пренасочването на автомобилите в подразделенията на предприятието
в зависимост от нуждите на районния и летищни центрове за обслужване на въздушното
движение;
21. организира и изпълнява дейностите,
свързани с годишните технически прегледи,
регистрацията и пререгистрацията на моторните превозни средства, квалификацията на
шофьорите;
22. извършва и контролира необходимите
дейности, свързани със задължителното застраховане на недвижими имоти и движимите
вещи, собственост на предприятието.
Чл. 32. Отдел „Сигурност и защита“:
1. разрабо т ва, ак т уа лизи ра и п ри лага
политика и програма за сигурност на предприятието;
2. изготвя планове, инструкции и тестове
за постигане на сигурността в предприятието;
3. организира и провежда инспекции и тестове по авиационна сигурност в съответствие
с плана за осигуряване на ефективността на
системата за управление на сигурността в
предприятието;
4. поддържа единна база данни и организира
издаването на персонални идентификационни
електронни карти и пропуски от системата на
гражданското въздухоплаване на физически
лица, както и на моторни превозни средства
за достъп до зоните за сигурност на предприятието и летищата за обществено ползване в
Република България;
5. прави оценка на риска, съгласува и
координира процедурите по сигурността при
разработка на планове, за модифициране на
съществуващите технически средства, оборудване, а така също при строителство на нови
обекти и съоръжения;
6. участва в организиране защитата на
информацията, информационните и телекомуникационните технологии, защита на
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инфраструктурата и в работата на Комитета
по информационната сигурност на предприятието;
7. контролира дейността на лицата, осъществяващи физическа охрана на обектите,
средствата и съоръженията на предприятието, спазването на пропускателния режим и
реда за пребиваване в различните зони за
сигурност от посетители и от персонала на
предприятието;
8. участва в работата на летищните комитети за сигурност и постоянната работна група
към Съвета за сигурност на гражданското
въздухоплаване;
9. разработва, актуализира и прилага изпълнението на плана на предприятието за защита
при бедствия и провеждане на тренировки за
практическото му усвояване;
10. участва в планирането на задачите
на предприятието, свързани с отбраната на
страната;
11. изготвя списъци на длъжностите и
задачите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, и на категориите
класифицирана информация, съставляваща
служебна тайна, извършва обикновено проучване и издава разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво „поверително“;
12. води регистри на документите, съдържащи класифицирана информация, и отговаря
за защитата на класифицираната информация
в предприятието съгласно изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация;
13. организира и контролира дейностите по
противопожарното осигуряване на обектите
на предприятието.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 33. Специализираната администрация
осъществява основния предмет на дейност на
предприятието и включва:
1. дирекция „Безопасност и качество“;
2. дирекция „Управление на въздушното
движение“;
3. дирекция „Европейски програми, проекти и стратегии“;
4. сектор „Авиационен учебен център“;
5. дирекция „Комуникации, навигация,
обзор и енерго-механично осигуряване“;
6. дирекция „Информационни системи“;
7. сектор „Лаборатория за калибриране и
проверка на средствата за измерване“.
Чл. 34. Дирекция „Безопасност и качество“:
1. разработва вътрешни нормативни док у менти, регламентиращи дейностите на
предприятието, свързани с контрола и въздействието върху риска по отношение на
безопасността на въздушното движение;
2. създава, поддържа и експлоатира Системата за управление на безопасността (СУБ);
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3. организира и контролира изпълнението
на следните дейности:
а) дефиниране на количествените нива на
безопасност;
б) оценяване и намаляване на риска за
безопасността на полетите при осъществяване
на управление на въздушното движение;
в) изработване на аварийни процедури
и обучение на ръководителите на полети и
техническия състав за изпълнението им;
г) определяне на изисквания по безопасност
за външни потребители;
4. извършва контролни дейности по без
опасност (инспекции, проверки и наблюдения);
5. съхранява, използва и развива база данни
„Безопасност“;
6. участва при провеждането на разследвания на авиационни събития;
7. осъществява контрол на процесите, свързани с оценката и намаляването на риска при
обслужване на въздушното движение;
8. разпространява в предприятието информация от разследвани авиационни събития с
цел повишаване на културата по безопасност
на оперативния състав;
9. популяризира ползата от доброволните
доклади и предложенията за подобряване на
оперативната дейност;
10. осъществява контрол за наличност на
досиета на оперативните системи за осигуряване на обслужване на въздушното движение,
поддържа записи за появили се откази или
некоректна работа, анализира причините и
предприетите мерки по отстраняването им;
11. съгласува проекти в изпълнение на
задълженията по оценка на риска при внедряване на нова техника;
12. съгласува с други авиационни ведомства
и ползватели на въздушното пространство на
въпросите, касаещи безопасността на полетите, качеството на оперативната дейност и
оперативните системи и въздействието върху
околната среда от дейността на ДП „РВД“;
13. администрира и поддържа Интегрираната система за управление (ИСУ) в ДП
„РВД“ в аспектите качество (ISO 9001), околна
среда (ISO 14001), здраве и безопасност при
работа (BS OHSAS 18001), сигурност на информацията (ISO 27001) и други въвеждани
в предприятието, съвместими с ISO 9001
стандарти и регулации;
14. планира и организира ефективното
провеждане на програма за интегрирани вътрешни одити и преглед на ИСУ и СУБ от
ръководството;
15. регистрира и проследява ефективното
изпълнение на коригиращи и превантивни
действия в обхвата на ИСУ и СУБ;
16. организира периодичната самооценка
на организацията и докладва на висшето
ръководство за действието и степента на
ефикасност и ефективност на ИСУ и СУБ,
както и възможни области за подобряване;
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17. осигурява на работниците и служителите
в предприятието информираност и вътрешно обучение или заявява външно относно
прилагането и промените в ИСУ и СУБ,
международните стандарти и добрите практики в бранша по управление на качеството,
околната среда, сигурност на информацията
и организационното съвършенство;
18. осъществява контакти с организации и
ведомства в страната и в чужбина във връзка
с управлението на качеството, околната среда
и сигурността на информацията, включително
за поддържане на сертификацията на предприятието по стандартите на ISO;
19. координира с направления „Оперативна
дейност“, „Техническа дейност“ и „А дминистративна дейност“ проучвания, оценки,
измервания и прилагане на мерки, свързани
с дейностите по аеронавигационно обслужване и тяхното влияние по отношение на
качеството, околната среда и сигурността на
информацията.
Чл. 35. Дирекция „Управление на въздушното движение“:
1. координира, контролира и ръководи методически дейността по управление на въздушното движение, аеронавигационно информационно и аеронавигационно метеорологично
обслужване в центровете за обслужване на
въздушното движение в Република България;
2. организира аеронавигационното информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване във въздушното пространство на Република България;
3. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с дейността по
управление на въздушното движение, аеронавигационното информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване;
4. разработва процедури за обслужване на
въздушното движение, аеронавигационното
информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване и дава указания за
тяхното прилагане;
5. анализира, планира, разработва, съгласува и оптимизира организацията на въздушното
пространство и обслужването му, схемите за
отлитане и долитане, свързаните с тях процедури за контролираните летища, трасовата
мрежа и потоците въздушно движение;
6. анализира и планира осигуряването на
технически средства и системи в районите на
летищата и въздушните трасета със средства
за кацане и въздушна навигация;
7. организира изготвянето на оперативни
изисквания към техническите средства за
обслужване на въздушното движение и организацията на потоците въздушно движение;
8. изготвя и съгласува проекти за изменение
и допълнение на наръчниците за обслужване
на въздушното движение, аеронавигационното
информационно обслужване и авиометеорологичното обслужване;
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9. дава становища по въпроси, свързани
с управлението на въздушното движение,
аеронавигационното информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване;
10. организира и контролира взаимодействието между отделните органи за обслужване
на въздушното движение в Република България, взаимодействието им с военните органи
за обслу ж ване на възду шното дви жение,
летищата в Република България и органите
за обслужване на въздушното движение на
съседните държави;
11. анализира, организира и у частва в
планирането на необходимия брой ръководители на полети, специалисти – координатори
по управление на въздушното пространство,
асистент-координатори на полети и персонала,
предоставящ аеронавигационното информационно и аеронавигационното метеорологично
обслужване в центровете за обслужване на
въздушното движение;
12. планира и участва в организацията
на подбора, обучението, поддържането на
компетентността и повишаването на квалификацията на ръководителите на полети,
специалистите – координатори по управление
на въздушното пространство, асистент-координаторите на полети и персонала, предоставящ
аеронавигационното информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване
в центровете за обслужване на въздушното
движение;
13. участва в разработването и съгласуването на учебни програми за обучение на
ръководители на полети за работа с нови
технически средства и авиационен английски
език;
14. организира и поддържа база данни за
обу чението, к ва лификаци ята, компетентността и лицензирането на ръководителите
на полети;
15. изготвя аеронавигационни публикации
за Република България;
16. получава, проверява, публикува, съхранява и разпространява аеронавигационна
информация/данни за Република България;
17. организира и координира поддържането
на статична база данни за Република България и на динамична база данни от NOTAM
съобщения;
18. анализира, организира и управлява
дейностите за хармонизиране, интегриране
и развитие на системите за управление на
въздушното движение, аеронавигационното
информационно и аеронавигационното метеорологично обслужване;
19. организира и управлява процеса на
поддържане и развитие на отношенията с
клиентите на предприятието;
20. участва в изготвянето на оценки и
досиета по безопасност при значими промени на процедури, свързани с обслужване на
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въздушното движение, и/или в организацията
на въздушното пространство съвместно с
дирекция „Безопасност и качество“.
Чл. 36. Дирекция „Европейски програми,
проекти и стратегии“:
1. координира изпълнението на задълженията на ДП „РВД“ във връзка с изискванията
на законодателен пакет „Единно европейско
небе“;
2. координира и участва в актуализирането
на стратегическите документи за развитие
на предприятието, програмата SESAR и Европейския генерален план за управление на
въздушното движение;
3. координира и участва в дейностите в
рамките на DANUBE FAB на национално и
европейско ниво;
4. координира, участва в актуализирането
на Националния план за внедряване на Единното европейско небе (LSSIP);
5. координира и участва в актуализирането
на бизнес плана и годишния план на дейности
те на предприятието съвместно с дирекция
„Финанси и счетоводство“;
6. проучва възможностите за съвместно
участие на ДП „РВД“ в проекти с външни организации и прави предложения в тази връзка;
7. следи и анализира европейското законодателство в областта на въздухоплаването,
изготвя необходимите информационни материали, анализира необходимостта от изменения
във вътрешното законодателство и предлага
изменения във вътрешните документи, стратегията и планирането на предприятието;
8. предлага промени в системите за УВД
въз основа на европейското законодателство,
програмата SESAR и Европейския и Националния план за внедряване на Единното
европейско небе (ESSIP Plan и LSSIP);
9. участва в подготовката на становища,
документи и позицията на предприятието
във връзка с работата на следните органи:
Комитет Единно европейско небе (SSC) към
Европейската комисия, Съвет за управление на
мрежата (NMB), Консултативния съвет (AAB),
Временния съвет (PC) към EUROCONTROL,
CANSO, GATE ONE, SESAR (SJU);
10. участва в подготовката и провеждането
на вътрешни и международни работни срещи
и съвещания по въпросите на Единното европейско небе и европейски програми и проекти.
Чл. 37. Сектор „Авиационен учебен център“:
1. провежда първоначално обучение на
кандидати за придобиване на свидетелство за
„ученик – ръководител на полети“ и осигурява
необходимата организация за провеждане на
преходно и предварително обучение за допускане на „ученик – ръководител на полети“
до практическо обучение на работно място
в центровете за ОВД;
2. провежда обучение за преквалификация
на ръководители на полети от един орган за
обслужване на въздушното движение в друг
и от едно работно място на друго;
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3. провежда курсове за поддържане на
квалификацията и компетентността на ръководителите на полети и инженерно-техническия персонал;
4. участва в разработването на учебни
програми и курсове за обучение по авиационен английски език и радиотелефонна
фразеология;
5. разработва и провежда допълнителни
к у рсове за н у ж дите на предпри ятието и
външни клиенти;
6. провежда курсове при въвеждане на нови
системи и процедури за работа;
7. провежда симулации в ускорено и в реално
време за определяне на секторните граници,
капацитета на въздушното пространство и
оптимизиране на трасовата мрежа;
8. провежда и администрира изпити за
определяне нивото на владеене на авиационен
английски език.
Чл. 38. Дирекция „Комуникации, навигация, обзор и енерго-механично осигуряване“:
1. координира, контролира и ръководи
методически експлоатационната дейност на
автоматизираните системи за УВД, енергийното осигуряване, комуникационното, навигационното, обзорното, метеорологичното и
аеронавигационното информационно обслужване на полетите, както и съпътстващата ги
инфраструктура;
2. координира, контролира и ръководи
методически експлоатационната дейност на
спомагателните системи (климатични инсталации, асансьорни уредби и др.);
3. осъществява техническо, организационно
и методическо ръководство на структурите
на оперативни системи в районния и летищните центрове за обслужване на въздушното
движение;
4. планира и координира развитието на
оперативните системи в съответствие с регламентите на Европейската комисия, документите на ICAO, EASA и EUROCONTROL
за хармонизиране и уеднаквяване на процеса
за управление на въздушното движение в
европейския регион;
5. ръководи проекти за въвеждане в експлоатация на оперативни системи;
6. ръководи и контролира процеса по изготвяне и поддържане на досиета по безопасност
на оперативни системи, както и въвеждането
на промени в тях съвместно с дирекция „Безопасност и качество“;
7. разглежда, анализира и дава становище
по отношение на инвестиционни намерения
на външни организации, свързани с техническата инфраструктура на ДП „РВД“;
8. организира мероприятия за усъвършенстване на работата и повишаване на нивата на
безопасност на оперативни системи;
9. изготвя инструкции за техническо обслужване и отстраняване на откази на опе-
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ративни системи, техническо оборудване и
програмно осигуряване;
10. изготвя инструкции за взаимодействие
във връзка с експлоатацията на оперативни
системи, техническо оборудване и програмно
осигуряване;
11. извърш ва период и ч н и п роверк и и
контрол на спазването на нормативните и
технологичните документи;
12. анализира, организира и участва в
планирането на необходимия брой инженерно-технически персонал;
13. планира и участва в организацията на
подбора, обучението, поддържането и повишаването на квалификацията на инженернотехническия персонал;
14. организира и осъществява дейностите
по подготовка на документи за издаване на
удостоверения за експлоатационна годност
на съоръженията за въздушна навигация и
кацане, както и за издаване и подновяване на
разрешения по Закона за електронните съобщения за ползване на радиочестотен спектър
от оперативните системи в предприятието;
15. изготвя проекти за изменение и допълнение на наръчника по комуникации,
навигация, обзор и системи за УВД;
16. планира и осигурява резервни части,
консумативи и измервателна техника, необходими за функционирането на оперативните и
спомагателните системи в ДП „РВД“;
17. планира и организира осигуряването
на необходимите електроенергия и горива;
18. контролира разхода на електроенергия
и горива, като предлага и провежда мерки за
икономията им;
19. разработва планове и програми и предлага мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
20. планира и организира обновяването на
спомагателните системи.
Чл. 39. Дирекция „Информационни системи“:
1. извърш ва т ех н и ческ а под д р ъж к а и
администриране на мрежовата инфраструктура, крайните клиенти, административните
информационни системи и осигурява централизираната мрежова и антивирусна защита;
2. контролира, управлява и извършва наблюдение на услугите в корпоративната мрежа
и мрежовите ресурси;
3. управлява и контролира достъпа на
външни партньори и клиенти до мрежовите
ресурси на ДП „РВД“;
4. управлява и контролира дейностите по
централизирано инсталиране и обновяване
на операционни системи и конвенционален
(офис) софтуер;
5. изготвя съпътстваща документация по
експлоатация и администриране на приложен
софтуер;
6. взема участие при настройки и конфигуриране на приложен софтуер;
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7. ръководи и/или участва в приемни изпитания на приложно програмно осигуряване и
осъществява контрол и извършва обновяване
на версиите му;
8. разработва и въвежда в действие нормативни документи, касаещи използването на
информационните технологии (ИТ) и информационната сигурност;
9. изготвя предложения за нормативни
документи, свързани с използването на ИТ
и информационната сигурност;
10. организира вътрешни одити по отношение информационната сигурност и спазването
на нормативните документи в областта на ИТ;
11. разработва, поддържа и контролира
лицензионната политика на информационните
системи в ДП „РВД“;
12. организира дейностите, свързани с
използването на цифрови сертификати и
електронни подписи в ДП „РВД“;
13. ръководи проекти за въвеждане в експлоатация на информационни системи;
14. разглежда, анализира и дава становище
по отношение на нормативните документи,
регламентиращи ИТ, информационната сигурност и информационната инфраструктура
на ДП „РВД“;
15. извърш ва период и ч н и п роверк и и
контрол на спазването на нормативните и
технологичните документи;
16. анализира, организира и участва в планирането на необходимия брой ИТ персонал;
17. планира и участва в организацията на
подбора, обучението, поддържането и повишаването на квалификацията на ИТ персонал;
18. планира и осъществява обновяването
на информационните системи;
19. изготвя и поддържа технически досиета
на информационните системи;
20. организира и провежда профилактична и ремонтна дейност на информационните
системи.
Чл. 40. Сектор „Лаборатория за калибриране и проверка на средствата за измерване“:
1. планира, организира, конт ролира и
ръководи методически дейността по метрологичното осигуряване на ДП „РВД“;
2. извършва метрологична проверка на средствата за измерване, използвани за поддръжката и годността на техническите съоръжения
на ДП „РВД“, осигуряващи обслужването на
въздушното движение;
3. извършва контрол за спазване на нормативните документи по метрологичното осигуряване и за експлоатационното състояние на
средствата за измерване в ДП „РВД“;
4. определя метрологичните изисквания
към средствата за измерване в съответствие с
международните и националните изисквания;
5. разработва методики за метрологична
проверка и калибриране на средствата за
измерване;
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6. организира и осигурява извършването
на ремонта на средствата за измерване, експлоатирани в ДП „РВД“;
7. извършва мет рологична проверка и
калибриране на средства за измерване на
външни клиенти.
Раздел V
Центрове за обс л у ж ване на възд у шното
движение
Чл. 41. Центровете за обслужване на въздушното движение:
1. осъществяват обслужването на въздушното движение във въздушното пространство:
а) над територията на страната и териториалните води, в което Република България
осъществява суверенни права;
б) над акваторията на Черно море, в което
Република България е поела отговорност за
организиране на въздушното движение;
в) делегирано на страната по силата на
международните договори;
2. осъществяват обслужването на въздушното движение за контролирани полети
с цел предотвратяване на сблъсъка между
въздухоплавателни средства и подреждане и
поддържане на последователен и експедитивен
поток на въздушното движение;
3. осъществяват полетно-информационно
обслужване за предоставяне на препоръки
и информация, необходими за безопасно и
ефективно провеждане на полета;
4. осъществяват аварийно-оповестително
обслужване за уведомяване и оказване на
необходимото съдействие на съответните
страни, когато въздухоплавателно средство
се нуждае от помощ за търсене и спасяване;
5. предоставят на възду хоплавателните
средства актуална метеорологична информация за провеждането на полетите;
6. осъществяват аеронавигационното информац ионно обсл у ж ване ч рез ак т уа лна
информация за нуждите на предполетното
планиране и подготовка, както и по време
на полета;
7. документират процесите, свързани с
оценката и намаляването на риска;
8. ръководят, организират и осъществяват
експлоатацията и поддръжката на съоръжения,
системи и оборудване за обслужване на въздушното движение, комуникация, навигация,
обзор, аеронавигационно информационно и
метеорологично обслужване, информационно
и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата ги инфраструктура;
9. поддържат актуални досиета и техническа
документация на експлоатираните оперативни
системи, техническо оборудване и програмно
осигуряване;
10. осигуряват финансово-икономическата и
административната дейност в съответния център за обслужване на въздушното движение;
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11. дават предложения за изменение и
допълнение на наръчниците за обслужване
на въздушното движение, аеронавигационно
информационно обслужване, авиометеорологично обслужване и за комуникации, навигация, обзор и системи за УВД, както и на
други вътрешни актове;
12. издават тех нологични у казани я за
прилагане на процедури по обслужване на
въздушното движение, характерни за дадения център за обслужване на въздушното
движение;
13. сключват договори за взаимодействие
със съседни центрове за обслужване на въздушното движение.
Раздел VI
Организация на работата
Чл. 42. (1) Генералният директор на предпри ятието при осъществяване на своите
правомощия издава заповеди, правилници,
инструкции, технологии и други вътрешни
актове.
(2) Заместник генералните директори, финансовият директор и главен счетоводител и
директорите на районния и летищните центрове за обслужване на въздушното движение
издават заповеди и подписват кореспонденция
в кръга на своите правомощия.
Чл. 43. (1) Генералният директор, заместник
генералните директори, финансовият директор и главен счетоводител, директорите на
дирекции, началниците на отдели и ръководителите на сектори ръководят, организират,
контролират съответните структурни звена в
предприятието и носят отговорност за своята дейност в съответствие с определените
функции в този правилник и в утвърдените
длъжностни характеристики.
(2) Ръководителите на структурни звена
осигуряват обща координация и йерархична
съгласуваност по въпроси от обща компетентност.
(3) Работниците и служителите в предприятието изпълняват възложените им задачи и
носят отговорност за изпълнението им пред
прек и я си ръководител в съответствие с
длъжностната си характеристика.
Чл. 44. Правата и задълженията на работниците и служителите в предприятието при
осъществяване на трудовите им функции, както и изискванията за заемане на съответната
длъжност се определят в длъжностните характеристики, утвърдени от генералния директор.
Чл. 45. Работното време на работниците
и служителите се определя в Правилника за
вътрешния трудов ред на предприятието.
Чл. 46. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения работниците и
служителите могат да бъдат награждавани с
парични награди, както и с отличия и пред
метни награди.
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(2) Награждаването на работниците и служителите от предприятието се извършва със
заповед на генералния директор. В заповедта
за награждаването се определя видът отличие
или награда.
(3) Изплащането на допълнителни възнаграждения и придобивки се урежда във
вътрешните актове на предприятието.
Чл. 47. Дейностите, свързани с организацията на работа в предприятието, се уреждат
с вътрешни правила, инструкции, указания
и заповеди и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 53в, ал. 11, т. 2 от Закона за гражданското
въздухоплаване от Управителния съвет на ДП
„РВД“ с решение от заседание на 16.01.2014 г.
§ 2. Този правилник отменя Правилника за
устройството, функциите и дейността на ДП
„РВД“, утвърден от министъра на транспорта
на 8.01.2007 г.
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата
на утвърждаването му.
Министър:
Данаил Папазов
1033

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2008 г. за техническите изисквания
към корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм., бр. 30
и 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 6 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) На кораб без присвоен уникален
европейски идентификационен номер (УЕИН/
ENI) при първоначална регистрация за плаване
под българско знаме Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ присвоява уникален
европейски идентификационен номер. Номерът
се присвоява еднократно и остава непроменен
през целия срок на експлоатация на кораба.
(2) Присвоени ят у ника лен европейск и
идентификационен номер на кораба от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се вписва в корабното удостоверение на
Общността за корабоплаване по вътрешните
водни пътища на Общността.
(3) При издаване на корабно удостоверение на Общността за корабоплаване по
вътрешните водни пътища на Общността на
кораб с присвоен уникален европейски идентификационен номер от администрация на
друга държава – членка на Европейския съюз,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва в удостоверението присвоения от
чуждата администрация уникален европейски
идентификационен номер.
(4) При вписване на кораб в българския
регистър на корабите, отписан от регистър на
трета държава, която не е държава – членка
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на Европейския съюз, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ присвоява уникален
европейски идентификационен номер след
обстоен преглед на кораба и на всичките му
системи съгласно тази наредба.
(5) Заедно с регистрацията на корабите в
българския регистър на корабите Изпълнителна агенция „Морска администрация“ въвежда
незабавно присвоените уникални европейски
идентификационни номера и всички подлежащи на вписване данни за идентифициране на
корабите в електронния регистър, поддържан
от Европейската комисия (Европейската база
данни за корабите/корпусите EHDB).“
§ 3. В чл. 6, ал. 3 основният текст се изменя така:
„(3) Минималната дебелина (t min) на обшивката на дъното, скуловите листи и листовете от
бордовата обшивка на корабите от стомана се
установява при периодичен преглед на кораба
съгласно Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите
на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ,
бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.; доп.,
бр. 9, 30 и 49 от 2009 г. и бр. 65 от 2013 г.)
и е равна или по-голяма от по-голямата от
стойностите, получени по формулите.“
§ 4. Заглавието на раздел VІ „Приемане
и периодични проверки“ от глава пета се
изменя така:
„Раздел VІ
Приемно изпитване“.
§ 5. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Навигационните светлини, техните
осветители и принадлежности носят маркировката за одобрение, посочена в Директива
96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г.
относно морското оборудване (ОВ L 46 от
1997 г.).“
§ 6. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ одобрява типовете радиолокационни станции и прибори за указване
скоростта на завиване.
(2) Рулевите рубки се оборудват с радио
локатори и прибори за указване скоростта
на завиване в съответствие с изискванията в
част І и част ІІ от приложение № 2.
(3) При монтажа и оперативното тестване
за годност за работа на навигационните радио
локационни системи и приборите за указване
скоростта на завиване и техните индикатори
се спазват изискванията за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, посочени
в част ІІІ от приложение № 2.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща списък с типово одобрените
навигационни радиолокатори и прибори за
указване скоростта на завиване до Европейската комисия съгласно приложение № 2 към
чл. 57 или въз основа на типови одобрения,
признати за еквивалентни.“
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§ 7. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдовете под налягане, предназначени
за експлоатация на кораб, се проверяват от
експерт с цел да се удостовери, че са безопасни
за експлоатация в следните случаи:
1. преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
2. преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко изменение или ремонт;
3. редовно, най-малко на всеки пет години.“
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Инспекцията по ал. 2 включва вътрешен и външен контрол.
(4) Пневматични съдове, чиято вътрешност не може да бъде надлежно проверена
или чието състояние не може да бъде ясно
установено по време на вътрешния контрол,
подлежат на допълнително безразрушително
изпитване или на хидравлично изпитване.
(5) За проверката се издава удостоверение,
подписано от експерта и посочващо датата
на извършване на проверката.
(6) Редовна проверка на съоръженията, в
частност парните котли или други съдове под
налягане и техните принадлежности, както и
подемните устройства се извършва съгласно
Административна инструкция № 26 от приложение № 3а.“
§ 8. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. (1) В съответствие с приложимите
изисквания на борда на кораба е задължително
наличието на следното минимално оборудване:
1. радиотелефонна система;
2. прибори и устройства за излъчване на
визуални и звукови сигнали, както и за сигнализация на кораба;
3. аварийни светлини със самостоятелно
захранване, дублиращи предписаните светлини за стоянка.
(2) На борда на кораба се изисква да има
налични следните съдове:
1. маркиран съд за битови отпадъци;
2. отделни маркирани съдове с херметично
затварящи се капаци, изработени от стомана
или друг незапалим материал, с подходящи
размери и вместимост, по-голяма от 10 l, за
събиране на:
а) омаслени парцали;
б) опасни или замърсяващи твърди отпадъци;
в) опасни или замърсяващи течни отпадъци;
г) за нефтосъдържащи води;
д) други отпадъци, съдържащи масла или
грес.“
§ 9. В чл. 204 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „стандарт EN 3:1996“ се заменят със „стандарти EN
3-7: 2007 и EN 3-8: 2007“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
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„(2) Като преносими пожарогасители могат
да се използват само прахови пожарогасители
с вместимост най-малко 6 kg, отговарящи на
изискванията по ал. 1, или други преносими
пожарогасители със същия капацитет, подходящи за гасене на пожари от клас А, Б и В.
(3) За корабите, които не са оборудвани
с битови уредби, работещи с втечнен газ, се
допуска използване на пожарогасители с химическа пяна с минимална вместимост 9 l,
използващи воден разтвор за образуване на
пенен филм, устойчив на замръзване до -20° С,
дори ако не са подходящи за гасене на пожари
от клас В.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Всички пожарогасители трябва да бъдат
подходящи за гасене на пожари в електрически
инсталации с напрежение до 1000 V.“
4. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно
ал. 5 – 7.
§ 10. Член 205 се изменя така:
„Чл. 205. (1) Преносимите пожарогасители
се проверяват от компетентно лице най-малко
веднъж на две години.
(2) Върху всеки пожарогасител се поставя
етикет, подписан от компетентното лице и
съдържащ датата на проверката.“
§ 11. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) Системите по чл. 207 се проверяват от оправомощен от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ експерт в
съответната област:
1. преди въвеж дане в експлоатация за
първи път;
2. преди връщането им в експлоатация,
след като са били задействани;
3. преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко по-съществено изменение или
ремонт;
4. редовно най-малко на всеки две години.
(2) Проверките по ал. 1, т. 4 могат да се
извършват и от компетентно лице.
(3) При извършване на проверката експертът по ал. 1 или компетентното лице по ал. 2
проверява дали системите отговарят на изискванията и проверката включва най-малко:
1. външен оглед на цялата система;
2. функционални изпитвания на системите
за безопасност и разпръсквачите;
3. функционални изпитвания на цистерните
под налягане и помпената система.
(4) След приключване на проверката се
издава удостоверение за проверката, подписано от експерта или компетентното лице,
съдържащо датата на проверка.“
§ 12. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Системата се проверява от оправомощен от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ експерт в областта:
1. преди да бъде въведена в експлоатация
за първи път;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

2. преди да бъде върната в експлоатация,
след като е била задействана;
3. преди да бъде върната в експлоатация след
всяко по-съществено изменение или ремонт;
4. редовно, най-малко на всеки две години.
(3) Проверките по ал. 2, т. 4 могат да се
извършват и от компетентно лице.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При проверката експертът или компетентното лице проверява дали системата
отговаря на изискванията на този раздел.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) След приключване на проверката се
издава удостоверение за проверката, подписано от експерта или компетентното лице,
съдържащо датата на проверка.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 13. Член 235 се изменя така:
„Чл. 235. (1) Външните краища на палубите и палубните проходи се подсигуряват с
фалшборд с височина най-малко 0,90 m или с
непрекъснати предпазни заграждения съгласно
европейски стандарт EN 711:1995.
(2) Работните места, на които лица биха
могли да паднат от повече от 1 m, се оборудват с фалшборд или комингс с височина наймалко 0,90 m, или с непрекъснати предпазни
заграждения съгласно европейски стандарт
EN 711:1995.
(3) Когато предпазните заграждения на
палубните проходи са прибиращи се:
1. към комингса на височина от 0,7 до 1,1 m
допълнително се закрепва непрекъснат леер
с диаметър от 0,02 до 0,04 m;
2. в съответствие с приложение № 3, фигура 10, в точката, в която започва палубният
проход, на ясно видими места се поставят
знаци с диаметър най-малко 15 cm.
(4) Когато няма комингс, се монтира неподвижно предпазно заграждение.
(5) При лихтери и баржи без жилищни
помещения не се изискват фалшборд и предпазни заграждения, когато:
1. на външните краища на палубите и
палубните проходи са монтирани кландери
за опора на краката;
2. в съответствие с ал. 3, т. 1 към комингса
са закрепени леери;
3. в съответствие с приложение № 3, фигура 10, на ясно видими места на палубата са
поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.
(6) При кораби с палуба на надводния борд
и с палуба с шахти се изисква предпазните
заграждения да се монтират директно по
външните краища на палубите или на палубните проходи, когато:
1. проходът минава през тези палуби, оградени с неподвижни предпазни заграждения в
съответствие с EN 711:1995;
2. в съответствие с приложение № 3, фигура
10, на ясно видими места на проходите към
места, незащитени с предпазни заграждения, са
поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.“
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§ 14. Член 238 се изменя така:
„Чл. 238. На височина 0,90 m над бордовия проход се допуска чистата широчина на
прохода да се намали до 0,50 m, при условие
че чистата широчина на по-голяма височина,
между външния край на корпуса и вътрешния
край на трюма, е не по-малка от 0,65 m.“
§ 15. Член 266 се изменя така:
„Чл. 266. (1) Крановете се проверяват от оправомощен от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ експерт в следните случаи:
1. преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
2. преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко по-съществено изменение или
ремонт;
3. редовно, поне веднъж на десет години.
(2) Достатъчната якост и устойчивост се
доказват чрез изчисления и изпитване с натоварване на борда.
(3) Когато безопасната товароподемност
на крана не превишава 2000 kg, експертът
има право да прецени, че доказването чрез
изчисления може да бъде заместено изцяло
или частично с изпитване с товар 1,25 пъти
по-голям от безопасната товароподемност,
което да се изпълни за целия обхват на експлоатация.
(4) Издава се удостоверение за проверката,
подписано от експерта и посочващо датата
на издаване.“
§ 16. Член 267 се изменя така:
„Чл. 267. (1) Крановете се проверяват от
оправомощено от Изпълнителна агенци я
„Морска администрация“ компетентно лице
на всеки 12 месеца.
(2) При проверката по ал. 1 безопасното
експлоатационно състояние на крана се определя с визуален оглед и експлоатационна
проверка.
(3) Издава се удостоверение за проверката,
подписано от компетентното лице и посочващо
датата на издаване.“
§ 17. Член 269 се изменя така:
„Чл. 269. (1) Инструкциите на производителя
за работа на крана се съхраняват на борда.
(2) Инструкциите съдържат най-малко
следната информация:
1. работен обсег и действие на органите
за управление;
2. максимално допустима безопасна товароподемност като функция от обсега;
3. максимално допустим наклон на крана;
4. указания за монтаж и поддръжка;
5. общи технически данни.“
§ 18. Член 339 се изменя така:
„Чл. 339. (1) Уредбите, работещи с втечнен
газ, се проверяват за съответствие с изискванията по тази глава от оправомощен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
експерт в следните случаи:
1. преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
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2. преди да бъдат върнати в експлоатация след
всяко по-съществено изменение или ремонт;
3. при всяко подновяване на атестацията,
посочена в чл. 341.
(2) При проверката по ал. 1 се издава
удостоверение за проверката, подписано от
експерта и посочващо датата на издаване.
(3) Копие от удостоверението за проверката се представя на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.“
§ 19. Заглавието на раздел VІІІ от глава
тринадесета се изменя така:
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кални прегради е по-голямо от дължината
на повредата, като надлъжните прегради на
разстояние, по-малко от B/3 към корпуса,
измерено перпендикулярно на диаметралната
равнина от обшивката на корпуса при максимално газене, не се вземат под внимание
за целите на изчислението; ниша в напречна
преграда, по-дълга от 2,50 m, се счита за
надлъжна преграда;“.
§ 23. В чл. 371 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Частите на палубата, които са затворени
от навеси или подобни подвижни съоръжения
не само отгоре, но също така напълно или
частично отстрани, трябва да отговарят на
същите изисквания като затворените помещения за пътници.“
§ 24. В чл. 381 ал. 4 се изменя така:
„(4) Надст ройк ите или техните покриви,
състоящи се изц яло от панорамни ст ък ла,
и заг ра ж дени ята, състоящи се от тенти,
или подобни подви ж ни съоръжени я и надстройк ите им се проектират по такъв начин
и се произвеж дат само от материали, така
че в слу чай на злополу ка да се сведе до
миним у м рискът от наран яване на лицата
на борда.“
§ 25. В чл. 414 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 414. (1) Преградните стени между помещенията се проектират съгласно следните
таблици:

„Раздел VІІІ
Условия за изпитване и атестация на уредби,
работещи с втечнен газ“.
§ 20. В чл. 347 ал. 9 се изменя така:
„(9) Не се допуска наличие на врати във
вертикалните прегради, отделящи машинните
отделения от пространствата за пътниците
или екипажа и обслужващия персонал.“
§ 21. В чл. 355 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При изчисляване на страничните равнини се вземат под внимание предвиденото
закриване на палубата от навеси и подобни
подвижни съоръжения.“
§ 22. В чл. 359, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. при повреда на един отсек вертикалните
прегради могат да бъдат приети за незасегнати,
ако разстоянието между две съседни верти-

1. таблица за преградните стени между помещенията, в които не са монтирани спринклерни
системи под налягане, съгласно раздел IV на глава девета:
Помещения

Центрове за
управление

Стълбищ- Сборни
ни клетки пунктове

Салони

Машинни Кам- Складови
отделения бузи помещения

Центрове за управление

A0

A0/B15(1)

A30

A60

A60

A30/A60 (5)

Стълбищни клетки

-

A0

A30

A60

A60

A30

-

A30/B15(2) A60

A60

A30/A60 (5)

-/A0/B15

A60

A60

A30

A60/A0 (4)

A60

A60

A0

A30/B15(6)

Сборни пунктове
Салони
Машинни отделения
Камбузи
Складови помещения

(3)

-

Забележки:
1. Преградните стени между центровете за управление и вътрешните сборни пунктове трябва да
съответстват на тип A0, но външните сборни пунктове – само на тип B15.
2. Преградните стени между салоните и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип
A30, но външните сборни пунктове – само на тип B15.
3. Преградните стени между кабините, преградните стени между кабините и коридорите и вертикалните преградни стени, разделящи салоните съгласно чл. 420, трябва да отговарят на тип В15 за
помещения, снабдени със спринклерни системи под налягане В0.
4. Преградните стени между двигателните отделения съгласно чл. 386 и 407 трябва да съответстват
на тип А60; в останалите случаи те трябва да отговарят на тип А0.
5. Преградна стена тип В15 е достатъчно за преградни стени между камбузи, от една страна, и хладилни помещения и складове за храна, от друга страна.
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2. таблица за преградните стени между помещенията, в които са инсталирани спринклерни
системи под налягане, съгласно раздел IV на глава девета:
Помещения

Центрове за С т ъ л б и щ - С б о р н и
Салони
управление ни клетки пунктове

Цен т рове за у п равление

A0

A0/B15(1)

A0

Стълбищни клетки

-

A0

A0

-

A30/B15

Сборни пунктове
Салони
Машинни отделения
Камбузи
Ск ла дови помещения

Ма ш и н н и К а м- С к л а д о в и
отделения бузи помещения

(2)

-/В15/B0 (3)

A60

A30

A0/A30 (5)

A60

A30

A0

A60

A30

A0/А30 (5)

A30

A0

A60

A60

-

A0/B15(6)

A60
A60/A0

(4)

-

Забележки:
1. Преградните стени между центровете за управление и вътрешните сборни пунктове трябва да
съответстват на тип A0, но външните сборни пунктове – само на тип B15.
2. Преградните стени между салоните и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип
A30, но външните сборни пунктове – само на тип B15.
3. Преградните стени между кабините, преградните стени между кабините и коридорите и вертикалните преградни стени, разделящи салоните съгласно чл. 420, трябва да отговарят на тип В15 за
помещения, снабдени със спринклерни системи под налягане В0.
4. Преградните стени между двигателните отделения съгласно чл. 386 и 407 трябва да съответстват
на тип А60; в останалите случаи те трябва да отговарят на тип А0.
5. Преградна стена тип В15 е достатъчно за преградни стени между камбузи, от една страна, и
хладилни помещения и складове за храна, от друга страна.

§ 26. В чл. 415 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изискването на ал. 3 не се прилага
за сауни.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 27. В чл. 417 се създава ал. 4:
„(4) Тенти и подобни подвижни съоръжения, които частично или напълно покриват
палубата, както и техните надстройки трябва
да са поне труднозапалими.“
§ 28. В чл. 434 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътническите кораби се оборудват с
цистерни за събиране на битови отпадъчни
води в съответствие с ал. 2 или с подходящи
корабни станции за пречистване на отпадъчни
води в съответствие с глава двадесет и седма.“
§ 29. Членове 550 – 557 се изменят така:
„Чл. 550. Основните стойности за изчисляването на устойчивостта, водоизместването
(теглото) на кораба без товар и разположението на центъра на тежестта се определят
чрез експеримент с накреняване, извършен
в съответствие с Приложение I към Резолюци я MSC 267 (85) на Меж д у народната
морска организация (ИМО) (Annex I to IMO
Resolution MSC 267 (85).
Чл. 551. (1) Заявителят представя изчисление, базирано на прилагането на метода на
постоянното водоизместване, че плавателността и устойчивостта на кораба са адекватни в
случай на нахлуване на вода.

“
(2) Всички изчисления се извършват при
свободно потапяне и с подравняване на товара.
(3) Достатъчната плавателност и устойчивост на кораба в случай на нахлуване на вода
се доказва с товар, съответстващ на максималното му газене и равномерно разпределен
във всички трюмове, както и с максимални
запаси и напълно зареден с гориво.
(4) При разнородни товари изчисляването
на устойчивостта се извършва за най-неблагоприятните условия на натоварване.
(5) Изчисляването на устойчивостта по
ал. 4 се извършва на борда на кораба.
(6) За целта на изчислението математическото доказателство за достатъчна устойчивост се определя за междинните етапи на
наводняване (25 %, 50 % и 75 % запълване
на отсеците с вода и където е целесъобразно,
за етапа, непосредствено предхождащ напречното равновесие) и за крайния етап на
наводняване при условията на натоварване,
посочени в ал. 4.
Чл. 552. При повредено състояние на кораба
се вземат предвид следните предпоставки:
1. размер на повредата по борда:
а) по протежение на надлъжната ос: не
по-малко от 0,10 L;
б) по протежение на напречната ос: 0,59 m;
в) по вертикалата: от дъното нагоре без
ограничения;
2. размер на повредата по дъното:
а) по протежение на надлъжната ос: не
по-малко от 0,10 L;
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б) протежение на напречната ос: 3,00 m;
в) по вертикалата: 0,39 m от основата нагоре, без да се брои утайникът;
3. всички прегради в повреденото помещение се смятат за повредени, което означава,
че отделението се избира така, че корабът да
остане на вода след наводняване на два или
повече съседни отсека по дължина;
4. за главното машинно отделение се взема
предвид само стандартът с един отсек, т.е.
крайните прегради на машинното отделение
се смятат за неповредени;
5. при повреда на дъното съседните напречни отсеци се разглеждат като наводнени;
6. проницаемостта се приема за 95 %;
7. ако изчислението докаже, че средната
проницаемост на даден отсек е по-малка
от 95 %, може да се използва изчислената
стойност;
8. използваните стойности не трябва да
бъдат по-малки от:
а) машинни и оперативни отделения: 85 %;
б) трюмове: 70 %;
в) двойни дъна, горивни цистерни, цистерни
за баласт и други в зависимост от това дали
според предназначението им те се приемат
за пълни или празни при кораб, плаващ при
максимално допустимо газене: 0 или 95 %;
9. изчисленията на ефекта при свободните
повърхности в междинните етапи на навод
няване се основават на брутната площ на
повредените отсеци.
Чл. 553. За всички междинни етапи на наводняване, посочени в чл. 551, се изпълняват
следните критерии:
1. ъгълът на крена φ в равновесното положение на съответния междинен етап не
надхвърля 15° (5°, когато контейнерите не са
обезопасени);
2. отвъд указания в т. 1 ъгъл на крен
в равновесното положение на въпросни я
междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава
стойност на рамото на изправящия момент
GZ ≥ 0,02 m (0,03 m, когато контейнерите не
са обезопасени), преди първият необезопасен
отвор да бъде потопен или ъгълът на крена
да достигне 27° (15°, когато контейнерите не
са обезопасени);
3. отворите, които не са водонепроницаеми,
не са потопени преди достигане на ъгъла на
крена в равновесното положение на въпросния
междинен етап.
Чл. 554. По време на крайния етап на наводняване трябва да са изпълнени следните
изисквания:
1. долните краища на отворите, които не
са водонепроницаеми (например вратите,
прозорците, люковете за достъп), са на не помалко от 0,10 m над повредената водолиния;
2. ъгълът на крена φ в равновесното положение не надхвърля 12° (5°, когато контейнерите
не са обезопасени);
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3. отвъд указания в т. 1 ъгъл на крен в
равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на
рамото на изправящия момент дава стойност
на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,05 m
и пространството под кривата достига поне
0,0065 m.rad, преди първият необезопасен
отвор да бъде потопен или ъгълът на крена
φ да достигне 27° (10°, когато контейнерите
не са обезопасени) (фигура 1);

Фигура 1

4. ако отворите, които не са водонепроницаеми, бъдат потопени преди достигане
на равновесното положение, помещенията,
позволяващи достъп, се считат за наводнени
за целите на изчисляването на устойчивостта
в повредено състояние.
Чл. 555. Ако са оформени отвори за наводняване между отсеци с цел намаляване на
асиметричното наводняване, отворите трябва
да съответстват на следните условия:
1. за изчисляване на наводняването между
отсеците се прилага Резолюция A.266 (VIII)
на ИМО (IMO Resolution A.226 (VІІІ);
2. да бъдат самозадействащи се;
3. да не са оборудвани със спирателни
кранове;
4. общото време, предвидено за компенсация, да не надвишава 15 минути.
Чл. 556. Ако отворите, през които незасегнатите отсеци могат да бъдат допълнително
наводнени, са пригодени за водонепроницаемо
затваряне, спиращите наводняването устройства трябва да носят следното ясно четливо
указание от двете страни: „Затвори веднага
след преминаване“.
Чл. 557. (1) Доказването чрез изчисления съгласно чл. 551 – 555 се счита за изпълнено, ако
изчисляването на устойчивостта в повредено
състояние съгласно част 9 от Правилата към
Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN) дава положителен резултат.
(2) Ако е необходимо, за изпълнение на
изискванията от чл. 551, равнината на максималното газене се установява наново.“
§ 30. В чл. 559, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. са построени като кораби с двойни
корпуси съгласно ADN, при което за сухотоварните кораби се прилагат разделите от
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9.1.0.91 до 9.1.0.95, а за танкерите – параграф
9.3.2.11.7 и разделите от 9.3.2.13 до 9.3.2.15 или
параграф 9.3.3.11.7 и разделите от 9.3.3.13 до
9.3.3.15 от част 9 от ADN;“.
§ 31. Създава се глава двадесет и седма с
чл. 602 – 639:
„ Г л а в а

д в а д е с е т

и

с е д м а

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА БОРДА НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 602. Разпоредбите на тази глава се прилагат за всички пречиствателни станции за
пречистване на отпадъчни води, инсталирани
на борда на пътническите кораби.
Чл. 603. (1) При типовото изпитване корабните станции за пречистване на отпадъчни води
трябва да са в съответствие с пределните стойности, дадени в таблица 1 от приложение № 9.
(2) По време на експлоатация на кораба се
изисква спазването на контролните стойности,
дадени в таблица 2 от приложение № 9.
(3) При случайната проба не трябва да
бъдат надвишени съответните стойности от
таблици 1 и 2 от приложение № 9.
Чл. 604. (1) Не се допускат процедури, използващи продукти, съдържащи хлор.
(2) Също така не се допуска да бъдат
разредени битовите отпадъчни води, за да
бъде намалено специфичното замърсяване
и по този начин да се даде възможност за
изхвърлянето им.
Чл. 605. (1) На борда на кораба се вземат
адекватни мерки за складиране, съхранение
(ако е необходимо) и изхвърляне на утайките
от отпадъчни води.
(2) Мерките включват изготвяне на план за
управление на утайките от отпадъчните води.
Чл. 606. (1) Съответствието с пределните
стойности, дадени в таблица 1 от приложение
№ 9, се потвърждава чрез типово изпитване
и чрез одобрение на типа.
(2) Одобрението на типа се удостоверява
в сертификата за одобрение на типа.
(3) Корабопритежателят или негов упълномощен представител прилага копие от сертификата за одобрение на типа към заявлението
за проверка на кораба в съответствие с чл. 53
от Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите на
корабите и корабопритежателите.
(4) На борда на всеки пътнически кораб се
съхранява копие от сертификата за одобрение
на типа и от протокола за параметрите на
корабната станция за пречистване на отпадъчни води.
Чл. 607. (1) След монтиране на борда на
кораба на станция за пречистване на отпадъчни води производителят провежда експлоатационни изпитвания преди започване
на редовната експлоатация.
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(2) В позиция 52 от корабното удостоверение на Общността за корабоплаване по
вътрешните водни пътища на Общността се
прави запис за корабната станция за пречистване на отпадъчни води заедно със следните
данни за нея:
1. наименование;
2. номер на одобрението на типа;
3. сериен номер;
4. година на производство.
Чл. 608. След всяка значителна промяна
в дадена корабна станция за пречистване на
отпадъчни води, имаща въздействие върху
пречистването, се извършва специално изпитване в съответствие с чл. 638.
Чл. 609. (1) За изпълнение на изискванията,
посочени в тази глава, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може да използва
технически служби.
(2) Техническите служби трябва да отговарят на европейския стандарт относно
общите изисквания за компетентността на
лабораториите за изпитване и калибриране
(EN ISO/IEC 17025:2005-8), като се вземат
предвид следните условия:
1. производителите на корабни станции
за пречистване на отпадъчни води не могат
да бъдат признавани за технически служби;
2. за целите на тази глава техническата
служба може с разрешението на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да
използва съоръжения извън собствената си
лаборатория.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисията
за наименованията и адресите на техническите
служби, отговорни за изпълнението на изискванията, посочени в тази глава.
Чл. 610. (1) На корабната станция за пречистване на отпадъчни води се извършва
редовно техническа поддръжка в съответствие с указанията на производителя, за да
се гарантира, че е в пълна изправност.
(2) За потвърждаване на техническото обслужване по ал. 1 на борда се води дневник
за поддръжката.
Раздел ІІ
Заявление за одобрение на типа
Чл. 611. (1) Производителят подава пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“
заявление за одобрение на типа на корабна
станция за пречистване на отпадъчни води.
(2) Към заявлението се прилагат информационна папка съгласно § 1, т. 132 , проектопротокол за параметрите на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
съгласно § 1, т. 135, и проект на ръководство
на производителя за проверка на компоненти
и параметри, свързани с пречистването на
отпадъчните води за въпросния тип бордова
пречиствателна станция съгласно § 1, т. 136.
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(3) За типовото изпитване производителят
демонстрира прототип на корабната станция
за пречистване на отпадъчни води.
Чл. 612. Ако при конкретно заявление
за одобрение на типа на корабна станция
за пречистване на отпадъчни води Изпълнителна агенция „Морска администрация“
счете, че заявлението, подадено във връзка
с представения прототип на станция, не съответства на характеристиките на този тип
корабна станция за пречистване на отпадъчни
води, посочени в приложение № 10, част II,
допълнение I, то за одобрението по чл. 611
трябва да бъде предоставен друг прототип
(ако е необходимо – допълнителен), който се
определя от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Чл. 613. За всеки тип корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, който трябва
да бъде одобрен, се подава отделно заявление.
Раздел ІІІ
Процедура за одобрение на типа
Чл. 614. (1) Заявлението се подава до Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
която издава одобрението на типа за корабна
станция за пречистване на отпадъчни води.
Одобрението на типа корабна станция съответства на описанията в информационната папка
и отговаря на изискванията на тази глава.
(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1
се преценява съгласно приложение № 11.
Чл. 615. (1) За всеки тип корабна станция
за пречистване на отпадъчни води, която
одобрява, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ попълва всички съответни
части на сертификата за одобрение на типа
(приложение № 10, част III). Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съставя или
проверява съдържанието на азбучния указател
към информационния пакет.
(2) Сертификатите за одобрение на типа се
номерират в съответствие с метода, посочен
в приложение № 10, част IV.
(3) Изготвеният сертификат за одобрение
на типа и допълненията към него се предават
на заявителя.
Чл. 616. (1) Ако корабната станция за пречистване на отпадъчни води, подлежаща на
одобряване, може да изпълнява функцията си
или притежава специфични свойства само в
комбинация с други компоненти на кораба,
на който тя ще се инсталира, и ако по тази
причина съответствието с едно или повече
изисквания може да бъде проверено само ако
подлежащата на одобряване корабна станция за
пречистване на отпадъчни води работи заедно
с други реални или симулирани компоненти
на кораба, обхватът на одобрението на типа
на тази корабна станция за пречистване на
отпадъчни води следва да бъде съответно
ограничен.
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(2) В случаите по ал. 1 всички ограничения за използването и всички изисквания за
инсталирането се описват подробно в сертификата за одобрение на типа за този тип
пречиствателна станция.
Чл. 617. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща на Европейската комисия списък на типовете корабни
станции за пречистване на отпадъчни води
(включително подробни данни, така както са
посочени в приложение № 10, част V, за които
е издала, отказала или отменила одобрение
през въпросния период, всеки път, когато този
списък се изменя).
(2) Ако бъде поискано от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща:
1. копие от сертификата за одобрение на
типа за типа корабна станция за пречистване
на отпадъчни води, със или без информационен пакет, за всеки тип корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, за която е
издала, отказала или отменила одобрение, и
ако е приложимо,
2. изготвеният съгласно чл. 623 списък на
корабните станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с издадените одобрения на типа, и в
който списък се съдържат данните, посочени
в приложение № 10, част VІ.
Чл. 618. Веднъж годишно, или допълнително
при поискване, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща на Европейската
комисия копие от спецификацията, посочена в
приложение № 10, част VІІ, относно типовете
корабни станции за пречистване на отпадъчни
води, за които е издадено одобрение на типа
след последното уведомление.
Раздел ІV
Изменение на одобрения на типа
Чл. 619. (1) Заявителят по чл. 611 е длъжен
да информира Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за всяка промяна в данните,
съдържащи се в информационния пакет.
(2) Заявлението за изменение или удължаване на дадено одобрение на типа се подава
само до Изпълнителна агенци я „Морска
администрация“.
Чл. 620. (1) Ако характеристиките на корабната станция за пречистване на отпадъчни
води, както са описани в информационния
пакет, са променени, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“:
1. според необходимостта издава поправените страници от информационния пакет,
отбелязвайки всяка от тях, за да посочи
ясно естеството на промяната и датата на
преиздаване, и всеки път, когато се издават
преразгледани страници, азбучният указател
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на информационния пакет, приложен към
сертификата за одобрението на типа, също
бива съответно актуализиран;
2. издава п реразгледан сер т ификат за
одобрение на типа (означен с допълнителен
номер), ако някаква информация в него (без
приложенията към него) се е променила или
ако минималните изисквания по тази глава
са били изменени след датата на издаване на
първоначалното одобрение, като в преразгледания сертификат за одобрение трябва ясно
да е посочена причината за промяната, както
и датата на преиздаването.
(2) Ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счете, че е необходимо провеждането на нови проби или изпитвания
поради промяна в информационния пакет,
уведомява производителя за това и издава
документите, посочени в чл. 617, ал. 2, само
след успешно приключване на новите проби
или изпитвания.
Раздел V
Съответствие
Чл. 621. Върху всяка корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, произведена
в съответствие с одобрението на типа, производителят поставя маркировките, посочени в
приложение № 10, част І, включително номера
на одобрението на типа.
Чл. 622. Ако в одобрението на типа се
съдържат ограничения за използването в съответствие с чл. 616, производителят прилага
към всяка произведена единица подробна
информация относно тези ограничения и
всички изисквания за инсталиране.
Чл. 623. (1) При поискване от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ производителят представя списък на серийните номера
на всички корабни станции за пречистване
на отпадъчни води, които са произведени в
съответствие с изискванията по тази глава,
считано от последния доклад или от момента, в който тези разпоредби са влезли в
сила за първи път, в рамките на 45 работни
дни след края на всяка календарна година
и незабавно след всяка допълнителна дата,
посочена от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Списъкът по ал. 1 определя съответствието между серийните номера, съответните
типове корабни станции за пречистване на
отпадъчни води и номерата на одобренията
на типа.
(3) Освен това списъкът по ал. 1 включва
и специална информация за случаите, в които
производителят прекратява производството на
корабна станция за пречистване на отпадъчни
води от одобрен тип.
(4) Производителят съхранява събираните
данни за период от поне 40 години.
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Раздел VІ
Проверка на серийни номера
Чл. 624. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ като компетентен орган, издаващ одобрение на типа, трябва да гарантира,
че серийните номера на корабните станции за
пречистване на отпадъчни води, произведени
в съответствие с изискванията по тази глава,
са регистрирани от производителя.
Чл. 625. Допълнителна проверка на серийните номера може да се извършва заедно с
проверката на съответствието на производството, предвидена в чл. 628 и 629.
Чл. 626. По отношение на проверката на
серийните номера производителят или негови
представители на територията на Република
България при поискване незабавно предоставят
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ необходимата информация относно
директните им купувачи, както и серийните
номера на корабните станции за пречистване
на отпадъчни води, които са докладвани като
произведени в съответствие с чл. 623.
Чл. 627. Ако при поискване от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ производителят не може да изпълни изискванията
съгласно раздел V „Съответствие“, одобрението за съответния тип корабна станция
за пречистване на отпадъчни води може да
бъде отменено. В такъв случай се използва
процедурата за уведомяване съгласно чл. 634.
Раздел VІІ
Съответствие на производството
Чл. 628. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при издаване одобрение на типа
проверява предварително – ако е необходимо,
работейки в сътрудничество с компетентните
органи на други държави членки, че са взети подходящите мерки, за да се гарантира
ефективна проверка на съответствието на
производството по отношение на изискванията
съгласно приложение № 10, част I.
Чл. 629. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ при издаване одобрение на
типа проверява – ако е необходимо, работейки в сътрудничество с компетентните органи
на други държави членки, дали мерките,
посочени в чл. 628, продължават да бъдат
достатъчни и дали всяка корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, притежаваща
номер на типово одобрение в съответствие
с изискванията по тази глава, продължава
да отговаря на описанието от сертификата
за типово одобрение и приложенията към
него за одобрения тип корабна станция за
пречистване на отпадъчни води.
Чл. 630. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да признава сходни изпитвания, извършени от компетентните органи
на други държави членки, за еквивалентни
на изискванията, посочени в разпоредбите
на чл. 628 и 629.
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Раздел VІІІ
Несъответствие с одобрения тип корабна
станция за пречистване на отпадъчни води
Чл. 631. Счита се, че е налице несъответствие с одобрения тип корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, когато има
отклонения от характеристиките в сертификата за одобрение на типа или от информационния пакет съгласно чл. 620.
Чл. 632. (1) Ако Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ установи, че корабни
станции за пречистване на отпадъчни води
не съответстват на типа корабна станция за
пречистване на отпадъчни води, за които е
издала одобрението, тя взема необходимите
мерки, за да гарантира, че корабните станции
за пречистване на отпадъчни води, намиращи
се в производство, отново биват приведени в
съответствие с типа одобрена корабна станция
за пречистване на отпадъчни води.
(2) В слу чаите по ал. 1 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ уведомява
компетентните органи на други държави членки и Европейската комисия за предприетите
мерки, които могат да стигнат до отменяне
на одобрението на типа.
Чл. 633. (1) Ако Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ е в състояние да
докаже, че корабни станции за пречистване
на отпадъчни води, притежаващи номер на
одобрение на типа, не съответстват на одобрения тип корабна станция за пречистване на
отпадъчни води, тя може да поиска от компетентния орган, издал одобрението на типа,
да разпореди проверка на произвеждания тип
корабна станция за пречистване на отпадъчни
води за съответствие с одобрения тип корабна
станция за пречистване на отпадъчни води.
(2) Такова действие трябва да бъде предприето в рамките на шест месеца от датата
на искането.
Чл. 634. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява съответните чужди
компетентни органи и Европейската комисия
в срок от един месец за всяко отменяне на
одобрение на типа и за причините за това
отменяне.
Раздел IХ
Измерване на слу чайна проба/специално
изпитване
Чл. 635. (1) Не по-късно от три месеца
след пускането в експлоатация на пътническия кораб или в случай на модернизиране
на корабна станция за пречистване на отпадъчни води, след като тя бъде инсталирана и
бъдат проведени подходящи експлоатационни
изпитвания, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ взема случайна проба по време на експлоатацията на пътническия кораб
с цел проверка на стойностите, определени
в таблица 2 от приложение № 9.
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(2) През различни интервали Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ извършва
проверки на функционалните възможности на
корабната станция за пречистване на отпадъчни води чрез измервания на случайни проби
с цел проверка на стойностите, определени
в таблица 2 от приложение № 9.
(3) Ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ установи, че стойностите
от измерванията на случайните проби не
съответстват на стойностите, определени в
таблица 2 от приложение № 9 , тя може да
поиска:
1. дефектите в корабната станция за пречистване на отпадъчни води да бъдат отстранени, за да се гарантира доброто є функциониране;
2. корабната станция за пречистване на
отпадъчни води отново да бъде приведена
в съответствие с одобрението на типа, или
3. да бъде проведено специално изпитване
в съответствие с чл. 637.
(4) Щом бъдат отстранени несъответствията
и корабната станция за пречистване на отпадъчни води бъде отново приведена в съответствие с одобрението на типа, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ може да
извършва нови измервания на случайни проби.
(5) Ако недостатъците не бъдат отстранени
или съответствието на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води със спецификациите на одобрението на типа не бъде
възстановено, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ запечатва корабната станция
за пречистване на отпадъчни води и прави
съответното вписване в позиция 52 от корабното удостоверение на Общността.
Чл. 636. Случайните проби се измерват в
съответствие със спецификациите от таблица 2
от приложение № 9
Чл. 637. (1) Ако Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ установи някакви несъответствия в корабната станция за
пречистване на отпа дъчни води, сочещи
отклонение от одобрението на типа, се провежда специално изпитване за определяне на
нейното текущо състояние по отношение на
компонентите, специфицирани в Протокола
за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, калибрирането
и задаването на параметрите на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води.
(2) Ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счита, че корабната станция
за пречистване на отпадъчни води не е в съответствие с одобрения тип корабна станция
за пречистване на отпадъчни води, може да
предприеме следните действия:
1. да изиска:
а) съответствието на корабна станци я
за пречистване на отпадъчни води да бъде
възстановено;
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б) одобрението на типа в съответствие с
раздел ІV „Изменение на одобрения на типа“
да бъде изменено по съответен начин, или
2. да нареди измерване в съответствие с
изпитвателната спецификация, както е определено в приложение № 10.
(3) Ако не бъде възстановено съответствието
или одобрението на типа не бъде съответно
изменено или ако от измерванията, извършени в съответствие с ал. 2, т. 1, буква „б“,
стане очевидно, че пределните стойности,
определени в таблица 1 от приложение № 9,
не са спазени, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ запечатва корабната станция
за пречистване на отпадъчни води и прави
съответното вписване в позиция 52 от корабното удостоверение на Общността. За кораби,
плаващи под чуждо знаме, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съобщава
на съответния орган, издал корабното удостоверението на Общността.
Чл. 638. Изпитванията по чл. 637 се извършват въз основа на ръководството на
производителя за проверка на свързаните
с пречистването компоненти и параметри
на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Ръководството се съставя от
производителя и се одобрява от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. В
него се указват свързаните с пречистването
компоненти, както и настройките, критериите
за оразмеряване и параметрите, които да се
прилагат, за да се гарантира, че стойностите,
посочени в таблици 1 и 2 от приложение № 9,
се поддържат постоянно. То трябва да съдържа
най-малко следната информация:
1. спецификация на типа корабна станция
за пречистване на отпадъчни води с описание
на процеса и указание дали преди корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
трябва да бъдат инсталирани резервоари за
отпадъчни води;
2. списък на компонентите, специфични за
пречистването на отпадъчните води;
3. прилаганите критерии за проектиране
и оразмеряване, спецификации и наредби за
оразмеряване;
4. схематично представяне на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води с
характеристики за разпознаване на одобрените
компоненти, свързани с пречистването (например каталожни номера върху компонентите).
Чл. 639. Корабна станция за пречистване на
отпадъчни води, която е била спряна, може да
бъде върната в експлоатация само след специално изпитване, проведено в съответствие
с чл. 637, ал. 1.“
§ 32. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 100 се изменя така:
„100. „класификационна организация“ е
класификационна организация, одобрена в
съответствие с критериите и процедурите от
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Приложение VII от Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2006 година за установяване на техническите
изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива
82/714/ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета (ОВ L
389 от 2006 г.);“.
2. Точка 110 се изменя така:
„110. „навигационни светлини“ са светлините от сигналните лампи за идентифициране
на кораба;“.
3. Точка 111 се изменя така:
„111. „светлинни сигнали“ са светлините,
използвани в допълнение на визуални или
звукови сигнали;“.
4. Създават се точки 125 – 138:
„125. „експерт“ е лице, признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
или от организация, оправомощена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
притежаващо специализирани познания в
съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит, напълно
запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила
(например стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила на други
държави членки) и което е в състояние да
обследва съответните системи и оборудване
и да предоставя експертна оценка за техническото им състояние;
126. „компетентно лице“ е лице, придобило
достатъчни познания в съответната област въз
основа на професионалната си подготовка и
опит и е достатъчно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите
технически правила (например стандартите
EN, съответното законодателство, техническите правила на други държави членки), за
да бъде в състояние да направи оценка на
оперативната безопасност на съответните
системи и оборудване;
127. „оборудване за включване в Информационната система за изобразяване на електронни навигационни карти на вътрешните
водни пътища (наричана по-нататък „Inland
ECDIS за вътрешното корабоплаване“), което
може да се използва в навигационен режим,
се определя като навигационно оборудване;
128. „одобрение на типа“ означава решението, с което Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ потвърждава, че дадена корабна станция за пречистване на отпадъчни
води отговаря на техническите изисквания
на тази глава;
129. „специално изпитване“ означава процедурата, провеждана в съответствие с чл. 637 и
638, чрез която Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гарантира, че корабната
станция за пречистване на отпадъчни води,
експлоатирана на кораба, отговаря на изискванията по глава двадесет и седма;
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130. „производител“ означава лицето, отговорно пред Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за всички аспекти на процедурата за одобряване на типа и за гарантиране
на съответствието на производството; това
лице или орган не е нужно да участва във
всички етапи на изграждането на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води; ако
корабната станция за пречистване на отпадъчни води бъде трансформирана чрез промени
или модернизиране след първоначалното си
произвеждане, за да бъде използвана на кораба
за целите на тази глава, лицето или органът,
направили промените или модернизирането,
се считат за производител;
131. „информационен документ“ означава
документът, посочен в приложение № 10, част
II, в който е поместена информацията, която
трябва да се представи от заявителя;
132. „информационна папка“ означава пълният набор от данни, чертежи, фотографии или
други документи, предоставени от заявителя
на техническата служба или на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, както е
указано в информационния документ;
133. „информац ионен пакет“ означава
информационната папка и всякакви изпитвателни протоколи или други документи, които
техническата служба или Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са приложили
към информационната папка при изпълнение
на функциите си;
134. „сертификат за одобрение на типа“
означава документ, изготвен в съответствие
с приложение № 10, част IIІ, с който Изпълнителна агенция „Морска администрация“
удостоверява одобрението на типа;
135. „протокол за параметрите на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води“
означава документ, изготвен в съответствие
с приложение № 10, част VIIІ, в който се
записват всички параметри, включително
компоненти от и регулировки на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води,
които оказват въздействие върху нивото на
пречистване на отпадъчните води, включително и промените в тях;
136. „ръководство на производителя за
проверка на компонентите и параметрите,
свързани с пречистването на отпадъчните
води“ означава документът, съставен в съответствие с чл. 639 за целите на извършването
на специалното изпитване;
137. „битови отпадъчни води“ означава
отпадъчните води от камбузите, каюткомпаниите, умивалните и пералните помещения,
както и фекалните води;
138. „утайки от отпадъчни води“ означава
остатъци, натрупвани от експлоатацията на
станцията за пречистване на отпадъчни води
на борда на кораба.“
§ 33. Приложение № 2 към чл. 57 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 57
РАДИОЛОК АЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И
ПРИБОРИ ЗА УК АЗВАНЕ НА СКОРОСТТА
НА ЗАВИВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ НА БОРДА
НА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ ПЪТИЩА
СЪДЪРЖАНИЕ
Определения
Част I: Минимални изисквания и условия за
изпитване на радиолокационното оборудване,
използвано на борда на кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища
Част II: Минимални изисквания и условия
за изпитване на приборите за указване на
скоростта на завиване, използвани на борда на
кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
Част III: Изисквания по отношение на
монтажа и условията за изпитване на показателите на радиолокаторите и приборите за
указване на скоростта на завиване, използвани
на борда на кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища
Част IV: Удостоверение за правилност на
монтажа и годност за работа на радиолокационното оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани
на борда на кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища
Част V: Регистър на компетентните органи,
техническите служби, одобреното навигационно радиолокационно оборудване, одобрените
прибори за указване на скоростта на завиване
и одобрените специализирани фирми
Част VI: Еквивалентно оборудване
Определения:
1. „Типово изпитване“ означава процедура
на изпитване, както е посочено в част I, член
4 или част II, член 1.03, която техническата
служба използва, за да провери съответствието
с изискванията по това приложение. Типовото
изпитване представлява неразделна част от
типовото одобрение.
2. „Типово одобрение“ означава админист рат ивната п роцед у ра, ч рез коя т о се
потвърждава, че оборудването отговаря на
изискванията на това приложение.
По отношение на навигационното радиолокационно оборудване тази процедура включва
разпоредбите съгласно част I членове 5 – 7
и 9. По отношение приборите за указване на
скоростта на завиване процедурата включва разпоредбите съгласно част II, членове
1.04 – 1.06 и 1.08.
3. „Удостоверение за изпитване“ означава
документ, в който са вписани резултатите от
типовото изпитване.
4. „Заявител“ или „производител“ означава
всяко юридическо или физическо лице, под
чието име, търговска марка или друга форма
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на идентификация се произвежда или продава
оборудването, представено за изпитване, и което е отговорно за всички въпроси, свързани
с типовото изпитване и процедурата за типово
одобрение, по отношение на техническата
служба и одобряващия орган.
5. „Техническа служба“ е организация, оправомощена от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ по реда на Наредба № 4 от
2011 г. за оправомощаване и оттегляне на
предоставените правомощия за извършване
на прегледи на кораби и корабопритежатели
(ДВ, бр. 104 от 2011 г.), която извършва типовото изпитване.
6. „Декларация на производителя“ означава декларацията, чрез която производителят
удостоверява, че оборудването отговаря на
приетите минимални изисквания и че във
всяко отношение е еднакво с типа, предоставен за изпитване.
7. „Декларация за съответствие“ съгласно
Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно
радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното
признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91
от 1999 г. ) означава декларация в съответствие с Директива 1999/5/ЕО, Приложение II,
параграф 1, чрез който производителят потвърждава, че въпросните продукти отговарят
на приложимите изисквания на директивата.
8. „Компетентен орган“ е Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
ЧАСТ I
Минимални изисквания и условия за
изпитване на радиолокационно оборудване,
използвано на борда на кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища
Съдържание
Член 1 – Обхват
Член 2 – Предназначение на радиолокационното оборудване
Член 3 – Минимални изисквания
Член 4 – Типови изпитвания
Член 5 – Заявление за типово изпитване
Член 6 – Типово одобрение
Член 7 – Маркиране на оборудването и
номер на типовото одобрение
Член 8 – Декларация от производителя
Член 9 – Изменения в типово одобрено
оборудване
Член 1
Обхват
Тези разпоредби прилагат минималните
изисквания към радиолокационното оборудване, използвано на борда на кораби, плаващи
по вътрешните водни пътища, както и условията за проверка на съответствието с тези
минимални изисквания.
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Член 2
Предназначение на навигационното радиолокационно оборудване
Навигационното радиолокационно оборудване улеснява плаването на кораба чрез
подаване на разбираемо радиолокационно
изображение за местоположението му спрямо
шамандури, брегови линии и навигационни
съоръжения, както и като позволява надеждно
и своевременно разпознаване на други кораби и препятствия, подаващи се над водната
повърхност.
Член 3
Минимални изисквания
1. С изключение на изискванията относно
електромагнитната съвместимост (член 3,
точка 1, буква б) от Директива 1999/5/ЕО)
и на изискванията за ефективно използване
на радиочестотния спектър, за да се избегнат
вредни ра диосм у щени я, п роизт и чащи от
член 3, параграф 2 от Директива 1999/5/ЕО,
навигационното радиолокационно оборудване, използвано на корабите, плаващи по
вътрешни водни пътища, трябва да отговаря
на изискванията на европейски стандарт EN
302194-1:2006.
2. Точка 1 се прилага за оборудването
Inland ECDIS за вътрешно корабоплаване,
което може да се използва в навигационен
режим. Това оборудване трябва също така
да изпълнява изискванията на стандартите
Inland ECDIS за вътрешно корабоплаване във
версията, валидна към датата на издаване на
типовото одобрение.
Член 4
Типови изпитвания
1. Съответствието на минималните изисквания, определени в чл. 3, т. 1, се установява
чрез типово изпитване.
2. Ако оборудването премине типовото
изпитване, Изпълнителна агенция „Морска
администраци я“ издава удостоверение за
изпитване. Ако оборудването не отговори
на минималните изисквания, заявителят се
уведомява писмено за причините за отказ на
одобрение.
Член 5
Заявление за типово изпитване
1. Заявление за типово изпитване на навигационно радиолокационно оборудване се
подава до оправомощена техническа служба.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия
за техническите служби.
2. Всяко заявление се придружава от следните документи:
а) подробни технически описания;
б) пълен комплект документи за монтаж
и обслужване;
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в) подробен наръчник за експлоатация;
г) кратък наръчник за експлоатация; и
д) когато е приложимо, доказателство за
предходни преминати изпитвания.
3. В случай че не се предвижда заявителят
да притежава декларация за съответствие
съгласно Директива 1999/5/ЕО, изготвена
едновременно с типовото одобрение, декларация за съответствие трябва да се представи
заедно със заявлението за типово изпитване.
Член 6
Типово одобрение
1. Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ издава типово одобрение в
съответствие с удостоверението за изпитване
и уведомява Европейската комисия за оборудването, за което е издадено типово одобрение. Съответното уведомление включва
номера на типовото одобрение, обозначението
на типа, името на производителя, името на
притежателя на типовото одобрение и датата
на типовото одобрение.
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или техническата служба, оправомощена от агенцията, има право по всяко
време да избере оборудване от производствена
серия за проверка.
3. Ако при проверката бъдат установени
дефекти в оборудването, типовото одобрение
може да бъде отменено от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Член 7
Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение
1. Всеки компонент на оборудването се
маркира незаличимо със:
а) името на производителя;
б) търговското обозначение на оборудването;
в) типа на оборудването, и
г) серийния номер.
2. Номерът на типовото одобрение, определен от компетентния орган на държава
членка, се поставя по траен начин върху
дисплея така, че да остава ясно видим, след
като оборудването бъде монтирано.
Съставът на номера на типовото одобрение: e-NN-NNN
е = Европейски съюз
NN = номер на държавата, издала типовото
одобрение, където:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Германия
Франция
Италия
Нидерландия
Швеция
Белгия
Унгария
Чешка република
Испания

18
19
20
21
23
24
26
27
29

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Дания
Румъния
Полша
Португалия
Гърция
Ирландия
Словения
Словакия
Естония

ВЕСТНИК
11
12
13
14
17

=
=
=
=
=

Обединено кралство
Австрия
Люксембург
Швейцария
Финландия
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32
34
36
49
50

=
=
=
=
=

Латвия
България
Литва
Кипър
Малта

NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.
3. Номерът на типовото одобрение се използва само заедно със съответното типово
одобрение.
Задължение на заявителя е да представя и
полага номера на типовото одобрение.
Член 8
Декларация от производителя
Всяка единица оборудване се придружава
от декларация на производителя.
Член 9
Изменения на типово одобрено оборудване
1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране
на типовото одобрение. Когато се планират
изменения, данните за тях се представят в
писмена форма на компетентната техническа
служба.
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ решава след консултации с техническата служба дали типовото одобрение
остава валидно, или се налага нова проверка
или типово изпитване.
В случай на ново типово изпитване се
определя нов номер на типовото одобрение.
ЧАСТ II
Минимални изисквания и условия за изпитване на приборите за указаване на скоростта
на завиване, използвани на борда на кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища
Съдържание
ГЛАВА 1
Общи положения
Член 1.01 – Обхват
Член 1.02 – Предназначение на приборите
за указване на скоростта на завиване
Член 1.03 – Типово изпитване
Член 1.04 – Заявление за типово изпитване
Член 1.05 – Типово одобрение
Член 1.06 – Маркиране на оборудването и
номер на типовото одобрение
Член 1.07 – Декларация от производителя
Член 1.08 – Изменения в типово одобрено
оборудване
ГЛАВА 2
Общи минимални изисквания към приборите
за указване на скоростта на завиване
Член 2.01 – Конструкция, проектиране
Член 2.02 – Паразитни излъчвания и електромагнитна съвместимост
Член 2.03 – Експлоатация
Член 2.04 – Инструкции за експлоатация
Член 2.05 – Монтаж на сензора
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ГЛАВА 3
Минимални експлоатационни изисквания към
приборите за указване на скоростта на завиване
Член 3.01 – Експлоатационна готовност на
приборите за указване на скоростта на завиване
Член 3.02 – Показване на скоростта на
завиване
Член 3.03 – Измервателни обхвати
Член 3.04 – Точност на показваната скорост
на завиване
Член 3.05 – Чувствителност
Член 3.06 – Наблюдение на експлоатацията
Член 3.07 – Нечувствителност към другите
нормални движения на кораба
Член 3.08 – Нечувствителност към магнитни полета
Член 3.09 – Съпътстващи индикатори
ГЛАВА 4
Минимални технически изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване
Член 4.01 – Експлоатация
Член 4.02 – Амортизиращи устройства
Член 4.03 – Свързване на допълнително
оборудване
ГЛАВА 5
Условия и процедури за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване
Член 5.01 – Безопасност, капацитет на натоварване и електромагнитна съвместимост
Член 5.02 – Паразитни излъчвания
Член 5.03 – Процедури на изпитване
Допълнение: Максимални толеранси за
грешките в показанията на приборите за
указване на скоростта на завиване
Г Л А В А
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.01
Обхват
Тези разпоредби излагат минималните
изисквания към приборите за указване на
скоростта на завиване, използвани на борда
на кораби, плаващи по вътрешните водни
пътища, както и условията за проверка на
съответствието с тези минимални изисквания.
Член 1.02
Предназначение на приборите за указване
на скоростта на завиване
Приборът за указване на скоростта на завиване е предназначен да улеснява плаването
с радиолокатор и да измерва и показва скоростта на завиване (извършване на поворот)
на кораба към левия или десния борд.
Член 1.03
Типово изпитване
1. Съответствието с минималните изисквания към приборите за указване на скоростта
на завиване съгласно глави 2 – 4 се установява
чрез типово изпитване.
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2. Ако оборудването премине типовото
изпитване, техническата служба издава удостоверение за изпитване. Ако оборудването не
отговори на минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за
отказ на одобрение.
Член 1.04
Заявление за типово изпитване
1. Заявления за типово изпитване на прибор за указване на скоростта на завиване се
подават до съответната техническа служба.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия
за техническите служби.
2. Всяко заявление се придружава от следните документи:
а) подробни технически описания;
б) пълен комплект документи за монтаж
и обслужване;
в) инструкции за експлоатация.
3. Чрез изпитвания заявителят доказва или
дава възможност да се докаже, че оборудването отговаря на минималните изисквания
на тези разпоредби.
Резултатите от изпитванията и докладите
от измерванията се прилагат към заявлението.
Тези документи и информацията, получена
при изпитванията, се съхраняват от компетентния орган.
Член 1.05
Типово одобрение
1. Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ издава типово одобрение в
съответствие с удостоверението за изпитване.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия за
одобреното от нея оборудване. Съответното
уведомление включва номера на типовото
одобрение, типовото обозначение, името на
производителя, името на притежателя на типовото одобрение и датата на типовото одобрение.
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или техническата служба, определена от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, има право по всяко време
да избере оборудване от производствената
серия за проверка.
Ако при проверката се установят дефекти
в оборудването, типовото одобрение може да
бъде анулирано.
Член 1.06
Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение
1. Всеки компонент на оборудването се
маркира незаличимо със:
а) името на производителя;
б) търговското обозначение на оборудването;
в) типа на оборудването, и
г) серийния номер.
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2. Номерът на типовото одобрение, определен от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, се поставя по траен начин
върху устройството за управление така, че да
остава ясно видим, след като оборудването
бъде монтирано.
Съставът на номера на типовото одобрение: e-NN-NNN
e = Европейски съюз
NN = код на страната, издала типовото
одобрение, където:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
17

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Германия
Франция
Италия
Нидерландия
Швеция
Белгия
Унгария
Чешка република
Испания
Обединено кралство
Австрия
Люксембург
Швейцария
Финландия

18
19
20
21
23
24
26
27
29
32
34
36
49
50

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Дания
Румъния
Полша
Португалия
Гърция
Ирландия
Словения
Словакия
Естония
Латвия
България
Литва
Кипър
Малта

NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.
3. Номерът на типовото одобрение се използва само заедно със съответното типово
одобрение.
Задължение на заявителя е да представя и
полага номера на типовото одобрение.
Член 1.07
Декларация от производителя
Всяка единица оборудване се придружава
от декларация на производителя.
Член 1.08
Изменения в типово одобрено оборудване
1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране
на типовото одобрение.
Когато се планират изменения, данните
за тях се представят в писмена форма на
компетентната техническа служба.
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ решава след консултации с техническата служба дали типовото одобрение
остава валидно, или се налага нова проверка
или типово изпитване.
В случай на ново типово изпитване се
определя нов номер на типовото одобрение.
Г Л А В А
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ОБЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПРИБОРИТЕ ЗА УК АЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ
Член 2.01
Конструкция, проектиране
1. Приборите за указване на скоростта на
завиване трябва да бъдат годни за експлоатация
на борда на корабите, плаващи по вътрешни
водни пътища.
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2. Конструкцията и проектирането на оборудването трябва да бъдат в съответствие с
най-новите постижения в областта от гледна
точка както на механиката, така и на електротехниката.
3. Ако тази наредба не предвижда текстове
по отношение на електрозахранването, без
опасността, взаимното смущаване на бордовото оборудване, разстоянието на безопасност
от компаса, устойчивостта на климатични
въздействия, механичната якост, отражението върху околната среда, излъчването на
шум със звукови честоти и маркировките
на оборудването, се прилагат изискванията
и методите за изпитване, съдържащи се в
европейски стандарт EN 60945:2002.
Оборудването трябва също така да отговаря
на всички изисквания на това приложение при
температури на околната среда от 0 до 40° С.
Член 2.02
Паразитни излъчвания и електромагнитна
съвместимост
1. Общи изисквания
Приборите за указване на скоростта на
завиване трябва да отговарят на изискванията
на Директива 2004/108/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.
относно сближаването на законодателствата
на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива
89/336/ЕИО (ОВ L 390 от 2004 г.).
2. Паразитни излъчвания
В честотните обхвати от 156 до 165 mHz,
от 450 до 470 mHz и от 1,53 до 1,544 GHz интензитетът на полето не превишава 15 μV/m.
Тези интензитети на полето са валидни за
разстояние на изпитване 3 m от оборудването,
което се изпитва.
Член 2.03
Експлоатация
1. Оборудването има толкова устройства
за управление, колкото са необходими за
правилната му експлоатация.
Конструкцията, маркировката и боравенето с устройствата за управление са такива,
че да позволяват използването им по прост,
еднозначен и бърз начин. Разположението
им е такова, че доколкото е възможно, да се
предотвратяват грешките при работа.
Устройствата за управление, които не са
необходими за нормална работа, не следва да
са леснодостъпни.
2. Всички устройства за управление са
оборудвани със символи или маркировки
на английски език. Символите отговарят на
изискванията на европейски стандарт EN
60417:1998.
Всички цифри и букви имат височина не
по-малко от 4 mm. Ако може да бъде доказано, че поради технически причини цифри
и букви с височина 4 mm не са възможни и
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ако за експлоатацията могат да бъдат приети
цифри и букви с височина, по-малка от 4 mm,
се допуска намаляване до 3 mm.
3. Оборудването се проектира така, че
грешките при работа да не могат да доведат
до отказ.
4. Всякакви функции над и свръхминималните изисквания, каквито са съоръженията за
свързване с друго оборудване, се подсигуряват
по такъв начин, че оборудването да отговаря на
минималните изисквания при всякакви условия.
Член 2.04
Инструкции за експлоатация
За всяка единица оборудване се предоставя подробна инструкция за експлоатация. Тя
трябва да бъде на разположение на английски,
немски, нидерландски и френски език и да
съдържа най-малко следната информация:
а) задействане и експлоатация;
б) поддръжка и обслужване;
в) общи указания за безопасността.
Член 2.05
Монтаж на сензора
Ориентацията на монтажа спрямо линията
на кила е означена върху сензорната част на
индикатора на скоростта на извършване на
поворот. Предоставят се инструкции за монтаж за осигуряване на максимална нечувствителност към другите нормални движения
на кораба.
Г Л А В А
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МИНИМАЛНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИБОРИТЕ ЗА УК АЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ
Член 3.01
Експлоатационна готовност на прибора за
указване на скоростта на завиване
1. При включване от напълно изключено
състояние приборът за указване на скоростта
на завиване е в пълна работна готовност в
рамките на 4 минути и работи в рамките на
толеранса на изискваната точност.
2. При задействане на прибора се включва предупредителен сигнал. Трябва да бъде
възможно едновременното наблюдаване и
боравене с прибора за указване на скоростта
на завиване.
3. Безжични устройства за дистанционно
управление не се допускат.
Член 3.02
Показване на скоростта на завиване
1. Скоростта на завиване се показва върху
градуирана скала, в средата на която е отбелязана точка „0“. Посоката и степента на
завиване трябва да могат да бъдат разчитани
с необходимата точност. Показатели, различни от индикатори с формата на стрелки и
хистограми, не се допускат.
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2. Скалата на индикатора има дължина
не по-малко от 20 сm и може да бъде кръгла
или праволинейна.
Праволинейните скали могат да бъдат
разположени само хоризонтално.
3. Не се допускат индикатори, които са
само цифрови.
Член 3.03
Измервателни обхвати
Индикаторите на скоростта на извършване
на поворот могат да бъдат снабдени с един или
повече измервателни обхвати. Препоръчват
се следните измервателни обхвати: 30 °/min,
60 °/min, 90 °/min, 180 °/min и 300 °/min.
Член 3.04
Точност на показваната скорост на завиване
Показваната скорост на завиване не може
да се отклонява с повече от 2 % от измеримата
максимална стойност или с повече от 10 %
от действителната стойност; според това коя
ще се окаже по-голяма (виж допълнението).
Член 3.05
Чувствителност
Експлоатационният праг следва да бъде
по-нисък или равен на промяната в ъгловата
скорост, еквивалентна на 1 % от показваната
стойност.
Член 3.06
Следене на работата
1. В случай че приборът за указване на
скоростта на завиване не работи в изисквания обхват на точност, това трябва да бъде
показано.
2. Ако се използва жироскоп, всеки критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа
се сигнализира от индикатор. Критичен спад
в ъгловата скорост на жироскопа е налице,
когато точността спадне с 10 %.
Член 3.07
Нечувствителност към другите нормални
движения на кораба
1. Напречното бордово клатене на кораба
до 10° при скорост на поворота от 4 °/s не
трябва да води до грешки при измерванията
извън определените толеранси.
2. Въздействия като тези, които могат да се
получат при швартоване, не трябва да водят
до грешки при измерванията извън определените толеранси.
Член 3.08
Нечувствителност към магнитни полета
Приборът за указване на скоростта на
завиване трябва да бъде нечувствителен към
магнитните полета, които обичайно се наблюдават на борда на кораба.
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Член 3.09
Съпътстващи индикатори
Съпътстващите индикатори трябва да отговарят на всички изисквания, приложими
към приборите за указване на скоростта на
завиване.
Г Л А В А
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МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИБОРИТЕ ЗА УК АЗВАНЕ НА
СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ
Член 4.01
Експлоатация
1. Всички устройства за управление следва
да бъдат разположени така, че при използването им никоя информация да не остава
извън полезрението и радарната навигация
да не бъде затруднявана.
2. Всички устройства за управление и
индикатори трябва да са оборудвани с незаслепяващ източник на светлина, съобразен с
околните условия на осветление и пригоден
за намаляване до нула посредством независим
уред за управление.
3. Настройката на уредите за управление
трябва да е такава, че движението надясно
или нагоре да има положителен ефект върху
променливата, а движенията наляво и надолу
да имат отрицателен ефект.
4. Ако се използват бутони, те трябва да
могат да бъдат откривани и задействани чрез
допир. Те трябва да имат също така ясно осезаемо прекъсване на контакта. При наличие
на многофункционални бутони трябва да бъде
очевидно кое єерархично равнище е активно.
Член 4.02
Успокоители
1. Сензорната система трябва да бъде защитена с успокоители срещу критични стойности.
Коефициентът на затихване (63 % от пределната стойност) не трябва да превишава 0,4 s.
2. Индикаторът трябва да бъде защитен с
успокоители срещу критични стойности.
Допускат се уреди за управление за засилване на успокояването.
Коефициентът на затихване при никакви
обстоятелства не трябва да превишава 5 s.
Член 4.03
Свързване на допълнително оборудване
1. Ако приборът за указване на скоростта
на завиване може да бъде свързан със съпътстващи индикатори или подобно оборудване,
индикаци ята на пром яната на скорост та
на извършване на оборот следва да остава
използваема като ана логов елект рическ и
сигнал. Приборът за указване на скоростта
на завиване може освен това да притежава
цифров интерфейс в съответствие с параграф 2.
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Скоростта на извършване на поворот трябва
да продължава да бъде показвана при галванично разделяне спрямо земя и еквивалентно
на аналогово напрежение 20 mV/°/min ± 5 % и
максимално вътрешно съпротивление 100 Ω.
Полярността трябва да е положителна,
когато корабът завива дясно на борд, и отрицателна, когато корабът завива ляво на борд.
Работният праг не трябва да превишава
0,3 °/min.
Нулевата грешка не трябва да превишава
1 °/min при температури от 0 до 40° С.
Когато индикаторът е включен, а сензорът
не е изложен на влиянието на движението,
паразитното напрежение в изходящия сигнал,
измерено с нискочестотен филтър с лента на
пропускане 10 Hz, не трябва да превишава 10 mV.
Сигналът за скоростта на извършване на
поворот се получава без допълнително успокояване извън границите, посочени в член
4.02, параграф 1 от тази глава.
2. Цифровият интерфейс трябва да бъде
проектиран в съответствие с европейск и
стандарти EN 61162-1:2008, EN 61162-2:1998 и
EN 61162-3:2008.
3. Осигурява се външен превключвател за
аларма. Превключвателят се инсталира като
галванично изолиран прекъсвач за индикатора.
Външната аларма се включва при затваряне на контакта в един от следните случаи:
а) в случай че приборът за указване на
скоростта на завиване бъде изключен;
б) в случай че приборът за указване на
скоростта на завиване не работи;
в) в случай че уредът за управление е
реагирал на прекомерна грешка (чл. 3.06 от
това приложение).
Г Л А В А

5

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
НА ПРИБОРИТЕ ЗА УК АЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ
Член 5.01
Безопасност, капацитет на натоварване и
електромагнитна съвместимост
Електрозахранването, безопасността, взаимните смущения на бордовото оборудване,
разстоянието на безопасност от компаса,
устойчивостта на климатични въздействия,
механичната якост, отражението върху околната среда, излъчването на шум в звуковата
област и електромагнитната съвместимост се
изпитват в съответствие с европейски стандарт
EN 60945:2002.
Член 5.02
Паразитни излъчвания
Паразитните излъчвания се измерват в
съответствие с европейски стандарт EN 60945:
2002 в честотния обхват от 30 до 2000 mHz.
Трябва да бъдат изпълнени изискванията
на член 2.02, параграф 2 от това приложение.
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Член 5.03
Процедура на изпитване
1. Приборите за указване на скоростта на
завиване се изпитват при номинални и гранични условия. В тази връзка влиянието на
работното напрежение и на околната температура се изпитва до предписаната гранична
стойност.
Освен това посредством радиопредаватели в
близост до приборите се създават максимални
магнитни полета.
2. При условията, описани в параграф 1,
грешките на приборите трябва да остават в
рамките на толерансите, посочени в допълнението.
3. Всички минимални изисквания на глави
2 – 4 трябва да бъдат изпълнени.
Допълнение
Фигура 1
Максимални толеранси за грешк ите в
показанията на приборите за указване на
скоростта на завиване
Относително показване на
скоростта на извършване на
поворот

Относително отклонение на
показваната стойност като
% от измерената

ЧАСТ III
Изисквания по отношение на монтажа и
условията за изпитване на показателите на
навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта
на завиване, използвани на борда на кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища
Съдържание
Член 1 – Общи положения
Член 2 – Одобрени специализирани фирми
Член 3 – Изисквания за бордово електрозахранване
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Член 4 – Монтаж на радиолокационната
антена
Член 5 – Монтаж на устройството на дисплея и устройството за управление
Член 6 – Монтаж на приборите за указване
на скоростта на завиване
Член 7 – Монтаж на сензора за местоположение
Член 8 – Монтаж и работно изпитване
Член 9 – Удостоверение за монта жа и
показателите
Член 1
Общи положения
1. Монтажът и изпитването на показателите
на системите на навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване
скоростта на завиване се извършват съобразно
следните разпоредби.
2. Само оборудване, одобрено със:
а) типово одобрение според:
аа) част I, член 6, или
бб) част II, член 1.05, или
б) одобрен с типово одобрение, признато
за еквивалентно съгласно част VI;
в) носещо съответния номер на типово
одобрение, се разрешава да бъде монтирано.
Член 2
Одобрени специализирани фирми
1. Монтажът, подмяната, ремонтът или
поддръжката на навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване
скоростта на завиване се извършват само от
специализирани фирми, одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
2. Одобрението може да бъде отменено
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
3. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ незабавно уведомява Европейската
комисия за одобрените от нея специализирани
фирми.
Член 3
Изисквания за бордово електрозахранване
Всички проводници за захранване на навигационното радиолокационно оборудване и
приборите за указване скоростта на завиване
трябва да имат собствени предпазители и по
възможност да бъдат устойчиви на откази.
Член 4
Монтаж на радиолокационната антена
1. Радиолокационната антена се инсталира
възможно най-близо до линията на диаметралната равнина. В близост до антената не
трябва да има препятствия, създаващи фалшиво ехо или нежелателни засенчвания; при
необходимост антената се монтира на бака.
Монтажът и укрепването на радиолокационната антена към работното положение трябва
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да са достатъчно стабилни, за да позволят
навигационното радиолокационно оборудване
да работи в рамките на определените граници
на точност.
2. След като ъгловата грешка при монтажа
бъде коригирана и оборудването включено,
разликата между курсовата линия, линията
на диаметралната равнина не трябва да превишава 1°.
Член 5
Монтаж на устройството на дисплея и устройството за управление
1. Устройството на дисплея и устройството
за управление се монтират в рулевата рубка
така, че да не затрудняват оценката на радиолокационното изображение и работата
на оборудването. Азимутната ориентация на
радиолокационното изображение трябва да
бъде в съответствие с нормалното разположение на околните обекти. Държателите и
регулируемите конзоли се конструират по
такъв начин, че да могат във всяко положение
да бъдат фиксирани без вибрации.
2. По време на плаването с радиолокатор
изкуственото осветление не трябва да се отразява в посоката на оператора на радиолокатора.
3. Когато устройството за управление не
е част от устройството на дисплея, то трябва
да бъде в кутия в рамките на 1 метър от устройството на дисплея. Безжични устройства
за дистанционно управление не се допускат.
4. Ако се монтират съпътстващи индикатори, те съответстват на изискванията,
приложими към оборудването за плаване с
радиолокатор.
Член 6
Монтаж на прибора за указване на скоростта на завиване
1. Приборът за указване на скоростта на
завиване се разполага пред рулевия и в неговото полезрение.
2. Сензорната система се монтира по възможност в средата на кораба, хоризонтално
и успоредно на диаметралната равнина на
кораба. Доколкото е възможно, сензорната
система не трябва да има вибрации и трябва
да е изложена на умерени изменения на температурата. При възможност индикаторното
устройство се монтира над дисплея на радара.
3. Ако се монтират съпътстващи индикатори, те трябва да съответстват на изискванията, приложими към прибора за указване
на скоростта на завиване.
Член 7
Монтаж на сензора за местоположение
За оборудване Inland ECDIS за вътрешно
корабоплаване, което се използва в навигационен режим, сензорът за местоположение
(т.е. антената DGPS) се монтира по начин,
който гарантира, че той работи с възможно
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най-голяма точност и не е изложен на неблагоприятно влияние от надстройките или
предавателната апаратура на борда на кораба.
Член 8
Монтаж и изпитване на показателите
Преди оборудването да бъде включено за
първи път след монтажа или след подновяване
или разширяване на корабното удостоверение
на Общността (освен в случаите съгласно чл. 57
от Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите на
корабите и корабопритежателите), както и след
всяко изменение на кораба, което е вероятно
да засегне експлоатационните условия на оборудването, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, определената техническа
служба или фирма, оправомощена съгласно
чл. 2 от тази част, провеждат изпитване на
монтажа и показателите. За тази цел трябва
да бъдат изпълнени следните условия:
а) електрозахранването да има отделен
предпазител;
б) работното напрежение да е в рамките
на допустимите отклонения;
в) кабелите и полагането им да съответстват
на разпоредбите на Приложение II от Директива 2006/87/ЕС и ако е приложимо – на ADN;
г) оборотите на антената да достигат наймалко 24 оборота в минута;
д) в близост до антената да няма пречки,
затрудняващи навигацията;
е) автоматичният изключвател на антената,
ако има такъв, да е в изправност;
ж) разположението на дисплеите, индикаторите на приборите за указване на скоростта
на завиване и уредите за управление да бъде
ергономично и лесно за ползване;
з) разликата между курсовата линия на
радиолокатора и линията на диаметралната
равнина на кораба да не превишава 1°;
и) точността на обхвата и азимутните изображения да съответстват на изискванията
(измервания с използване на известни цели);
й) линейността на малки диапазони да
бъде точна (за тласкане и влачене);
к) минималната далечина на откриване да
е до 15 m или по-малко;
л) центърът на изображението да e видим,
а диаметърът му да не превишава 1 mm;
м) фалшиво ехо вследствие отразяване и
нежелателни засенчвания на курсовата линия
да не се наблюдават или да не застрашават
безопасното корабоплаване;
н) потискането на смущаващото ехо-отражения от вълните по водната повърхност (seaclutter) или дъжда (rain-clutter) и регулаторите
за управлението им да бъдат в изправност;
о) регулаторът на коефициента на усилване
да бъде в изправност;
п) фокусът и разделителната способност на
изображението да са в изправност;
р) указването на посоката на завиване на
кораба от прибора за указване на скоростта на
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завиване, а при движение право напред – нулевата позиция, да е коректно;
с) навигационното радиолокационно оборудване да не е чувствително към предавания
на корабното радиооборудване или към смущения от други бордови източници;
т) навигационното радиолокационно оборудване и приборът за указване на скоростта
на завиване да не смущават друго бордово
оборудване.
Освен това при наличие на оборудване
Inland ECDIS за вътрешно корабоплаване:
у) статистическата грешка за местоположението, която влияе на картата, да не
надвишава 2 m;
ф) статистическата грешка за фазовия ъгъл,
който влияе на картата, да не надвишава 1°.
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Член 9
Удостоверение за правилност на монтажа и
годност за работа
След успешното приключване на изпитването съгласно член 8 от тази част Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
техническата служба или одобрената фирма
издават удостоверение по образеца съгласно
част IV (в образеца ненужното се зачерква).
Това удостоверение трябва постоянно да се
намира на борда.
Ако условията на изпитването не са били
изпълнени, се съставя списък на дефектите.
Удостоверението за правилност на монтажа и
годност за работата се анулира и се изпраща
на одобрената фирма.

ЧАСТ IV
(ОБРАЗЕЦ)
Удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа на навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда
на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
Име на кораба/тип: ............................................................................................................................
Уникален европейски идентификационен номер на кораба: .......................................................
Корабопритежател: .............................................................................................................................
Име: .......................................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................................
Радиолокационна система
Номер: .......................................................
Номер

Тип

Производител

Номер на типово одобрение

Прибор за указване на скоростта на завиване			
Номер

Тип

Производител

Сериен номер

Номер: .....................................

Номер на типово одобрение

Сериен номер

С настоящото се удостоверява, че навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване на горепосочения кораб отговарят на изискванията
на тази наредба по отношение на монтажа и изпитването на показателите на навигационните
радиолокационни системи и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на
борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.
Одобрена специализирана фирма/техническа служба/компетентен орган (*)
Наименование: ....................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................................
Печат/пломба
Място ...................
Дата ........................
Подпис
______________________
(*) Зачеркнете това, което не е приложимо.

ЧАСТ V
(ОБРАЗЕЦ)
1. Регистър на компетентните органи за типово одобрение на навигационно радиолокационно
оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване
Държава
Белгия
България
Дания
Германия
Естония
Финландия

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща
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Държава

Наименование

Адрес

ВЕСТНИК
Телефон

С Т Р. 5 9
Адрес на електронна поща

Франция
Гърция
Италия
Ирландия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Швейцария
Испания
Словакия
Словения
Чешка република
Унгария
Обединено кралство
Кипър
Ако не е посочен орган, съответната държава не е определила компетентен орган.

2. Регистър на одобреното навигационно радиолокационно оборудване и одобрените прибори
за указване на скоростта на завиване
Номер

Тип

Производител

Титуляр на типо- Дата на типовово одобрение
то одобрение

Компетентен
орган

Типово одоб
рение №

3. Регистър на навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта
на завиване, одобрени въз основа на еквивалентни типови одобрения
Номер

Тип

Производител

Титуляр на типо- Дата на типовово одобрение
то одобрение

Компетентен
орган

Типово одоб
рение №

4. Регистър на специализираните фирми, одобрени за монтаж или подмяна на навигационно
радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване
Белгия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

България
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Дания
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Германия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.
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Естония
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Финландия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Франция
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Гърция
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Италия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Ирландия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Латвия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Литва
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Люксембург
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Малта
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Нидерландия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Австрия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Полша
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Португалия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Румъния
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.
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Швеция
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Швейцария
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Испания
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Словакия
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Словения
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Чешка република
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Унгария
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Обединено кралство
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

Кипър
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща

Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

5. Регистър на органите, извършващи типово изпитване на навигационното радиолокационно
оборудване, и приборите за указване на скоростта на завиване
Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронната поща

Държава

ЧАСТ VI
Еквивалентно оборудване
(1) Навигационно радиолокационно оборудване: Типови одобрения въз основа на Резолюция
1989-II-33 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно
изменена с Резолюция 2008-II-11 от 27 ноември 2008 г. (*)
(2) Прибор за указване на скоростта на завиване: Типови одобрения въз основа на Резолюция
1989-II-34 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно
изменена с Резолюция 2008-II-11 от 27 ноември 2008 г. (*)
(3) Монтираните и работещи навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване съответстват на Резолюция 1989-II-35 на Централната комисия
за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно изменена с Резолюция 2008-II-11
от 27 ноември 2008 г. (*)
______________________
(*) Изисквания към монтажа и работата на навигационно радиолокационно оборудване и прибори
за указване на скоростта на завиване за корабоплаване по река Рейн.“
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§ 34. В приложение № 3 към чл. 111, ал. 2,
в таблицата „Предупредителни знаци“ се добавя нова фиг. 10:
„Фигура 10
Цвят: Син/бял
Спасителна жилетка

§ 35. В приложение № 3а към чл. 585 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В списъка „Административни инструкции“:
а) заглавието на А дминистративна инструкция № 4 се изменя така: „Прилагане на
преходни разпоредби“;
б) заглавието на А дминистративна инструкция № 6 се изменя така: „Прилагане на
правилата от глава четиринадесета „Специфични изисквания към пътническите кораби“;
в) добавят се две нови административни
инструкции № 26 и № 27:
„Административна инструкция № 26 „Експерти/компетентни лица“.
Административна инструкция № 27 „Кораби за спорт и развлечение (Кораби с развлекателна цел).“
2. Административна инструкция № 4 се
изменя така:
„АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ
№ 4
Прилагане на преходни разпоредби
(Глави 14 – 23, § 2 – 21 от Наредба № 22)
1. Прилагане на преходни разпоредби при
съединяване на части от плаващи средства
1.1. Принципи
Когато се съединяват части от различни
кораби, съществуващото статукво се запазва
само за частите, които принадлежат на кораб,
притежаващ корабно удостоверение на Общността. Преходните разпоредби следователно
могат да се прилагат само за тези части. Останалите части се считат за новопостроен кораб.
1.2. Прилагане на преходните разпоредби
в подробности
1.2.1. Когато се съединяват части от различни кораби, преходните разпоредби могат
да се прилагат само за тези части, които
принадлежат на кораб, притежаващ корабно
удостоверение на Общността.
1.2.2. Частите, които не принадлежат на
кораб, притежаващ корабно удостоверение,
се считат за новопостроен кораб.
1.2.3. Когато към кораб се присъедини част
от друг кораб, той получава Уникален европейски идентификационен номер на кораба,
който запазва своето корабно удостоверение
на Общността като преобразувано плаващо
средство.
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БРОЙ 16

1.2.4. Когато за преобразувано плаващо
средство е запазено съществуващото или
е издадено ново корабно удостоверение на
Общността, годината на производство на найстарата част на плаващото средство се вписва
допълнително в корабното удостоверение на
Общността.
1.2.5. Ако към кораб е добавена нова носова част, двигателят за носовото подрулващо
устройство, монтиран в носовата част, трябва
също да е в съответствие с тези изисквания.
1.2.6. Ако към кораб е добавена нова кърмова част, двигателите, монтирани в кърмовата
част, трябва също да са в съответствие с тези
изисквания.
1.3. Примери за илюстрация
1.3.1. Кораб, сглобен от два по-стари кораба
(кораб 1 с година на производство – 1968 г.;
кораб 2 с година на производство – 1972 г.).
Кораб 1 е използван изцяло, с изключение
на носовата част; от кораб 2 е използвана
носовата част. Сглобеният кораб получава
корабно удостоверение на Общност та на
кораб 1. Носовата част на сглобения кораб
сега трябва да разполага, наред с другото, с
котвени сандъци.
1.3.2. Кораб, сглобен от два по-стари кораба
(кораб 1 с година на производство – 1975 г.;
кораб 2 с година на производство – 1958 г.,
най-старият компонент – 1952 г.). Кораб 1 е
използван изцяло, с изключение на носовата част; от кораб 2 е използвана носовата
част. Сглобеният кораб получава корабното
удостоверение на Общността на кораб 1. Носовата част на сглобения кораб сега трябва да
разполага, наред с другото, с котвени сандъци.
Най-старият компонент от оригиналния кораб
2 (година на построяване – 1952 г.) се вписва
допълнително в корабното удостоверение на
Общността.
1.3.3. Кърмовата част на кораб с година на
производство 2001 г. се сглобява към кораб
с година на производство 1988 г. Двигателят
на кораба с година на производство 1988 г.
остава на кораба. В този случай двигателят
трябва да получи типово одобрение. Ако остане двигателят от кърмовата част, произведена през 2001 г., то той също трябва да има
типово одобрение.
2. Прилагане на преходни разпоредби в
случай на промяна на типа на кораба (предназначението на кораба)
2.1. Принципи
2.1.1. При всяко решение за прилагане на
преходни разпоредби в случай на промяна на
типа на кораба (вида на кораба; предназначението на кораба) по отношение на изискванията
на тази наредба водещи са съображенията за
безопасност.
2.1.2. Променя се типът на кораба, когато
изискванията за безопасност, приложими
към новия тип кораб, са различни от тези за
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стария тип; същото важи и ако специалните
разпоредби на глави 14 – 23 от Наредба № 22,
които не са били приложими за стария тип,
са приложими за новия тип.
2.1.3. При промяна на типа на кораба се
спазват напълно всички специални разпоредби
и всички изисквания, специфични за съответния тип кораб; за тези изисквания не могат да
се прилагат преходни разпоредби. Това важи
също и за части, взети от съществуващи кораби и които попадат под действието на тези
специални изисквания.
2.1.4. Реконструкцията на танкер в сухотоварен кораб не представлява промяна на
типа на кораба съгласно определението по
точка 2.1.2.
2.1.5. При реконструкция на пътнически
кораб с кабини в кораб за дневни пътувания
всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.
2.2. Прилагане на преходните разпоредби
в подробности
2.2.1. За обновени части на кораба се
прилага § 6, съответно § 18 от преходните
и заключителните разпоредби; следователно
новите части на кораб не могат да бъдат обект
на преходните разпоредби.
2.2.2. За частите на кораб, които не са
реконструирани, преходните разпоредби продължават да се прилагат, с изключение на
частите според точка 2.1.3, второ изречение
от настоящата инструкция.
2.2.3. Ако размерите на кораба са променени, преходните разпоредби не се прилагат за
частите на кораба, които са засегнати от тази
промяна (например разстояние на таранната
преграда, надводния борд и котвата).
2.2.4. При промяна на типа на кораба се
прилагат специалните изисквания на Наредба
№ 22 по отношение на променения тип на кораба. Изискванията на наредбата се прилагат
за всички части и елементи от оборудването,
засегнати от реконструкцията на кораба.
2.2.5. На кораба се предоставя ново или
изменено корабно удостоверение на Общността, като в полета 7 и 8 се отбелязват
както оригиналното производство, така и
реконструкцията.
2.3. Примери за илюстрация
2.3.1. Товарен кораб (година на производство – 1996 г.) е преобразуван в пътнически
кораб. Тогава глава четиринадесета се прилага
за целия кораб, без да има нужда от преходни
разпоредби. Ако носовата част не е изменена
съгласно плана за реконструкция или съгласно
глава четиринадесета, не е необходимо корабът
да разполага с котвени ниши в съответствие
с чл. 12.
2 . 3. 2 . В л е к ач (г о д и н а н а п р о и з в о д ство – 1970 г.) е преобразу ван в тласкач.
Физическата реконструкция се състои единствено в промяна на палубното оборудване и
монтиране на тласкащо устройство. Остават
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приложими всички преходни разпоредби за
кораба, произведен през 1970 г., освен глави
4 и 6 (отчасти), членове 194 – 201 и 474 – 477.
2.3.3. Моторен танкер (година на производство – 1970 г.) е преобразуван в тласкач.
Физическата реконструкция се състои в отделянето на носовата част от товарната част
и в промяната на палубното оборудване и
монтирането на тласкащо устройство. Всички
преходни разпоредби за кораб, произведен през
1970 г., остават приложими, с изключение
на разпоредбите на глава 4 „Маневреност“
и глава 6 „Рулева рубка“, на чл. 194 – 201 и
чл. 474 – 477.
2.3.4. Моторен танкер е преобразуван в
моторен товарен кораб. Моторният товарен
кораб трябва да отговаря на актуалните изиск
вания за безопасност на работното място и
по-специално посочените в чл. 237 – 239.
3. Прилагане на преходни разпоредби в
случай на реконструкция на пътнически кораби
3.1. Прилагане на преходните разпоредби
3.1.1. Мерките по реконструкцията, необходими за изпълнение на изискванията на
глава четиринадесета, без значение кога са
предприети, не представляват реконструкция
„Р“ по смисъла на § 6, 8 или 13, съответно
§ 18 – 20.
3.1.2. При реконструкция на пътнически
кораб с жилищни помещения в кораб за дневни
пътувания всички нови части трябва да са в
пълно съответствие с актуалните изисквания.
3.2. Примери за илюстрация
3.2.1. Пътнически кораб (година на производство – 1995 г.) трябва да има втора независима система за задвижване, монтирана
не по-късно от 1 януари 2015 г. Ако на този
пътнически кораб не са проведени други планови реконструкции, не се налага да се прави
изчисление на устойчивостта в съответствие
с новите изисквания, но при обективна необходимост може да се извърши изчисление
на устойчивост та съгласно оригиналните
изисквания за устойчивост на съответната
държава – членка на Европейския съюз.
3.2.2. Пътнически кораб (година на производство – 1994 г., удостоверението на кораби
е подновено през 2012 г.) ще бъде удължен
с 10 месеца през 2016 г. Освен това корабът
трябва да се оборудва с втора независима
система за задвижване. Също така се налага
ново изчисляване на устойчивостта, което
в съответствие с глава петнадесета трябва
да се извърши за повреда в един отсек и за
повреда в два отсека.
3.2.3. Пътнически кораб (година на производство – 1988 г.) се оборудва с по-мощна
система за за дви ж ване, вк лючи телно на
винтовете. Това представлява съществена
реконс т ру к ц и я и на ла га изчисл ява не на
устойчивостта. То трябва да се извърши в
съответствие с текущите изисквания.“
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3. Административна инструкция № 6 се
изменя така:
„АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ
№ 6
Прилагане на изискванията на глава четиринадесета за разделяне на корабите на отсеци
Преходни изиск вани я за заг ра ж дени я,
направени с навеси или подобни подвижни
съоръжения (чл. 357, ал. 5 и 6, чл. 354 и 359)
1. Разделяне на кораба на отсеци (чл. 357,
ал. 5 и 6)
Според чл. 347, ал. 5 и 6 е възможно водонепроницаемите отсеци, като например
напречно разделените танкове с двойно дъно,
чиято дължина е по-голяма от дължината на
повредата, да не бъдат включени в оценяването. В този случай може да не е възможно
да се отчете напречното подразделяне, ако то
не достига до палубната преграда. Това може
да доведе до неподходящо подразделяне на
вертикалните прегради.
Горна палуба

> Дължина на повредата

Тълкуване на изискването:
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Ако водонепроницаем отсек е по-дълъг
от изискваното по чл. 359 и съдържа подразделения, които образуват водонепроницаеми
подотсеци и между които може да се вмести
минималната дължина на повредата, то те
трябва да се отчетат при изчисляването на
устойчивостта в повредено състояние.
2. Преходните изисквания по отношение
устойчивостта на заграждения, направени
от тенти или подобни съоръжения (чл. 354).
Заграждения, направени от тенти или подобни подвижни съоръжения, могат да причинят проблеми по отношение устойчивостта на
кораба, тъй като, ако са достатъчно големи,
те влияят на кренящия момент, дължащ се
на натиска на вятъра.
Тълкуване на изискването:
При пътнически кораби, за които корабното
удостоверение е било издадено за първи път
преди 1 януари 2006 г. или за които се прилага
§ 12, т. 2, след създаването на заграждение,
направено от тенти или подобни подвижни
съоръжения, съгласно тази Наредба трябва да
се направи ново изчисление на устойчивостта,
за да се отчете фактът, че неговата странична
равнина Аwz надхвърля 5 % от общата странична равнина Аw.“
4. В Административна инструкция № 7
част 1 се изменя така:
„ЧАСТ 1:
Разрешени специални котви

В таблицата по-долу са изброени специалните котви с намалена маса, разрешени от компетентните органи на държавите-членки:
Котва №

Разрешено намаление на масата на
котвата (%)

Компетентен орган

1. HA-DU

30 %

Германия

2. D’Hone Spezial

30 %

Германия

3. Pool 1 (hol)

35 %

Германия

4. Pool 2 (massief)

40 %

Германия

5. De Biesbosch-Danforth

50 %

Германия

6. Vicinay-Danforth

50 %

Франция

7. Vicinay AC 14

25 %

Франция

8. Vicinay тип 1

45 %

Франция

9. Vicinay тип 2

45 %

Франция

10. Vicinay тип 3

40 %

Франция

11. Stockes

35 %

Франция

12. D’Hone-Danforth

50 %

Германия

13. Schmitt HHP

40 %

Нидерландия

14. SHI с повишена държаща сила тип 30 %
ST (стандартен)

Нидерландия

15. SHI с повишена държаща сила тип 30 %
FB (изцяло балансирана)

Нидерландия

16. Klinsmann

50 %

Нидерландия

17. HA-DU-POWER

50 %

Германия

“
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5. В Административна инструкция № 11 в
точка 4 „Обяснения на отделните позиции“
се правят следните изменения и допълнения:
а) след обяснението по отношение на
позиция 2 от корабното удостоверение на
Общността се добавя обяснение на позиция
10 от корабно удостоверение на Общността:
„10. За корабите, на които е разрешено да
плават по река Рейн, т.е.
а) тези, които отговарят напълно на изиск
ва ни я та в При ложение II на Ди рек т ива
2006/87/ЕС, включително преходните разпоредби на § 2 – 13;
б) тези, които не се ползват от преходните
разпоредби на § 14 – 21 или намаленията,
предвидени в Приложение IV на Директива
2006/87/ЕС, към тирето „ – по водни пътища
на Общността в зона(и)“ се добавя:
„а) Рейн;
б) зона R;“
б) обяснението по отношение на позиция
43 от корабното удостоверение на Общността
се изменя така:
„43. Тук не са включени преносими пожарогасители, изисквани от други нормативни документи, свързани с безопасността, например
Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN).“
6. В Административна инструкция № 17
раздел 3 се изменя така:
„3. Приемно изпитване
3.1. Пожароизвестителните системи трябва
да се проверяват от експерт:
а) преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
б) преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко по-съществено изменение или
ремонт;
в) редовно, най-малко на всеки две години.
За машинни отделения или котелни отделения тези проверки се извършват при
различни експлоатационни условия и при
п р омен я щ и с е в ен т и л а ц ион н и ус лови я.
Проверките, посочени в буква „в“, могат
да се извършват и от компетентно лице от
компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.
3.2. За проверката се издава удостоверение,
подписано от експерта, като се посочва датата
на проверката.“
7. В Административна инструкция № 18
раздел 4 се изменя така:
„4. Определените в точки 2 и 3 изисквания
се считат също за изпълнени, ако за всяка
от двете части са изпълнени изискванията за
устойчивост, определени в раздел 9.1.0.95.2 от
Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN).“
8. В Административна инструкция № 21
раздел 8 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„8. Приемно изпитване
8.1. Яркостта на системите за ниско разположено осветление (НРО) се проверява от
експерт:
а) преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
б) преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко по-съществено изменение или
ремонт;
в) редовно, най-малко на всеки пет години.
Проверките, посочени в буква „в“ по-горе,
могат да бъдат извършвани и от компетентно
лице, преминало обучение за системи, указващи безопасност.
8.2. За проверката се издава удостоверение,
подписано от експерта или компетентното
лице, като се посочва датата є.
8.3. Ако стойността на яркостта от конкретен отчет не отговаря на изискванията на
тази административна инструкция, се правят
отчитания на поне десет места на равни разстояния едно от друго. Ако повече от 30 %
от отчетите не отговарят на изискванията на
тази административна инструкция, системите
от указатели за безопасност се подменят. Ако
между 20 и 30 % от отчетите не отговарят
на изискванията на тази административна
инструкция, системите от указатели за безопасност се проверяват отново в рамките на
една година.“
9. В Административна инструкция № 24
раздел 4 се изменя така:
„4. Калибриране и проверка на детекторите
за сигнализиране изтичането на газ, подмяна
на елементи с ограничен срок на експлоатационна годност
4.1. Детекторите за сигнализиране изтичането на газ се калибрират и проверяват от
експерт или от компетентно лице в съответствие с изискванията на производителя:
а) преди да бъдат въведени в експлоатация
за първи път;
б) преди да бъдат върнати в експлоатация
след всяко по-съществено изменение или
ремонт;
в) редовно.
За калибрирането и проверката се издава
удостоверение, подписано от експерта или
компетентното лице, като се посочва датата є.
4.2. Елементите от оборудването за сигнализиране на наличието на газ, които имат
ограничен срок на експлоатационна годност,
се подменят своевременно преди изтичането
на този срок.“
10. Създават се административни инструкции № 26 и № 27:
„АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ
№ 26
Експерти и компетентни лица
(§ 1, т. 125 и т. 126 (§ 38 и § 39 от тази
наредба)
Експерти

С Т Р.
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Приемните изпитвания, изискващи специализирани познания поради сложността на
системите или поради изискваното равнище
на безопасност, се извършват от експерти.
Приемните изпитвания могат да бъдат извършвани от следните оправомощени от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лица или институции:
– класификационни организации, които
имат необходимия собствен опит или въз
основа на правомощията си носят отговорност за призоваването на външни лица или
институции и които разполагат с необходимите системи за контрол на качеството
по отношение на подбора на тези лица или
институции;
– членове на контролните органи или на
персонала на съответните класификационни
организации или призовани от тях институции;
– ако н яма официа лно одобрени лица
или институции с признат експертен опит за
обхвата на проверката в съответната област,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може също да издаде одобрение – въз основа на система за осигуряване на качеството;
лице или институция се счита за одобрено(а),

ВЕСТНИК
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ако е преминало(а) през процедура на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
чрез която изрично се оценява наличието
на изискваните експертни познания и опит.
Компетентни лица
Компетентни лица се изискват например за
извършването на редовни визуални проверки
и оперативни проверки на оборудването за
безопасност. Като компетентни лица могат
да бъдат класифицирани:
– лица, които въз основа на професионалната си подготовка и опит имат достатъчни
познания, за да са в състояние да направят
експертна оценка на специфични ситуации и
обстоятелства, например капитани на кораби,
служители по безопасността в корабоплавателни компании, членове на екипажа, които
имат съответния опит;
– дружества, които са придобили достатъчно специализирани познания в процеса на
работата си, например корабостроителници
или монтажни фирми;
– производители на системи със специално
предназначение (например пожарогасителни
системи, контролно оборудване).

Терминология
Немски

Английски

Френски

Холандски

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf

Приемни изпитвания
В таблицата по-долу е обобщен графикът на приемни изпитвания, включително тяхната
честота и от какъв вид инспектор се изисква да бъдат извършени. Таблицата служи само за
информация.
Правило

Предмет

Максимален интервал
между изпитванията

Инспектор

Чл. 46

Хидравлични цилиндри, пом- 8 години
пи и двигатели

Специализирана фирма

Чл. 59, ал. 1

Оборудване за управление, 3 години
задви ж вано с помощта на
двигател

Компетентно лице

Чл. 92, ал. 2

Съдове под налягане

Експерт

Чл. 205

Преносими пожарогасители 2 години

Компетентно лице

Чл. 209, ал. 1, т. 4

Вградени пожарогасителни 2 години
системи

Компетентно лице или
специализирана фирма

Чл. 220, ал. 2, т. 4

Вградени пожарогасителни 2 години
системи

Компетентно лице или
специализирана фирма

Чл. 226, ал. 3

Надуваеми лодки

5 години

Според у казани я та на
производителя
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Правило

Предмет

ВЕСТНИК
Максимален интервал
между изпитванията

С Т Р. 6 7
Инспектор

Чл. 228, ал. 3

Спасителни жилетки

Според у казани я та на
производителя

Чл. 226

Кранове

10 години

Експерт

Чл. 227

Кранове

1 година

Компетентно лице

Чл. 339

Уредби за втечнен газ

3 години

Експерт

Чл. 401, ал. 3

Спасително оборудване

Според у казани я та на
производителя

Чл. 410

Съпротивление на изолаци- Преди изтичане на ваята, заземяване
лидността на корабното
удостоверение на Общността

А дминист рат ивна Пожароизвестителни системи 2 години
инструкция № 17

Експерт или компетентно
лице

А дминист рат ивна Системи от указатели за без- 5 години
инструкция № 21
опасност

Експерт или компетентно
лице

А дминист рат ивна Оборудване за сигнализиране Според у казани я та на Експерт или компетентно
инструкция № 24 на наличието на газ
производителя
лице

А ДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ
№ 27
Кораби за спорт и развлечение (Кораби с
развлекателна цел).
(Чл. 536 във връзка с членове 61 – 63;
чл. 110, ал. 1; чл. 125; чл. 134 и чл. 135)
1. Общи положения
Корабите с развлекателна цел, имащи
дължина до 24 метра, които се пускат на
пазара, трябва да отговарят на изискванията на Директива 94/25/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, както е изменена
с Директива 2003/44/ЕО. Съгласно член 3
във връзка с член 2 от Директива 2006/87/
ЕС корабите с развлекателна цел, имащи
дължина 20 метра или повече, трябва да
притежават корабно удостоверение на Общността за корабоплаване по вътрешни водни
пътища, потвърждаващо, че корабът отговаря
на техническите изисквания по Приложение
II от Директива 2006/87/ЕС. За избягване
на двойна проверка или сертифициране на
да дено обору д ва не, п риспособлен и я и л и
съоръжения на новопостроени кораби с развлекателна цел в резултат на прилагането на
определени разпоредби от членове 534 – 536
от Наредба № 22 тази административна инструкция предоставя информация относно
уреждане изискванията им в съответствие
и с Директива 94/25/ЕО.

2. Изисквания на членове 534 – 536 на Наредба № 22, уредени в Директива 94/25/ЕО
За корабите с развлекателна цел, които
са предмет на Директива 94/25/ЕО, конт ролни ят орган във връзка с издаването на
корабното удостоверение на Общност та за
корабоплаване по вът решни водни пътища
(първоначална инспек ци я) не т рябва да изиск ва нова инспек ци я или сертифициране
на след н и т е изиск ва н и я на ч л. 536, п ри
условие че плаващото средство, представено за проверка, е пуснато на пазара не
повече от 3 години преди датата на представяне на кон т ролни я орган и по него
не са извършвани никак ви изменени я, и
дек лара ц и я та за съо т вет ст вие се о т нася
за следните хармонизирани стандарти или
техните ек виваленти:
– членове 61 – 63: EN ISO 11591:2000 (Безпрепятствен обзор)
– чл. 110, ал. 1:
EN ISO 10088:2001 (Горивни
цистерни и тръбопроводи)
– чл. 125:
EN ISO 15083:2003 (Системи
за изпомпване на трюма)
– чл. 134 и чл. 135: EN ISO 14509 (Шумови емисии)“.

§ 36. В таблицата в приложение № 4 се
правят следните допълнения и изменения на
съответните места, следвайки поредността
на членовете:
1. Създават се следните текстове:

С Т Р.
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„
Членове и
параграфи
Чл. 77

Съдържание

Краен срок и бележки

Навигационни светлини, техните Все още могат да се използват навигационни светлиосветители, принадлежности и ни, техните осветители, принадлежности и светлинни
светлинни източници
източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината, и за
приемане на сигналните светлини за корабоплаване
по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.

Чл. 81 и 82 Ра д иолок а ц ион но о б ору д ва не Радиолокационното оборудване за навигация, одобрено
за навигация, одобрено преди преди 1.1.1990 г., може да се инсталира и използва до
1.1.1990 г.
издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай
най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с тази директива
или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Чл. 81 и 82 Прибори за указване на скорост- Приборите за указване на скоростта на завиване, одота на завиване, одобрени преди брени преди 1.1.1990 г. и инсталирани преди 1.1.2000 г.,
1.1.1990 г.
могат да бъдат инсталирани и използвани до издаване
или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с тази директива
или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Чл. 81 и 82 Радиолокационно оборудване за
навигация и прибори за указване
на скоростта на завиване, одобрени преди 1.1.1990 г.

Радиолокационно оборудване за навигация и приборите
за указване на скоростта на завиване, одобрени на или
след 1.1.1990 г., съгласно минималните изисквания и
условия за изпитване на радиолокационни системи,
използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн,
и минималните изисквания и условия за изпитване
на приборите за указване на скоростта на завиване,
използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн,
могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за
монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕС или
с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

Чл. 202,
ал. 2, т. 2

Съдове, изработени от стомана НЗР, най-късно при подновяване на корабното удосили друг устойчив, незапалим товерение на Общността.
материал, които имат вместимост
най-малко 10 l

Чл. 417,
ал. 4

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността.

“
2. Текстовете за чл. 235, 237 и 238, чл. 260, ал. 3, чл. 262 – 265, чл. 268, 357 – 359, 360 – 363,
чл. 371, ал. 1 и 2, чл. 381, ал. 4 се изменят така:
„
Членове и
параграфи

Съдържание

Краен срок и бележки

Чл. 235

Оборудване на външните краища
на палуби, палубни проходи и работни места
Височина на комингсите

НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2020 г.
НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2035 г.

Чл. 237

Чиста широчина на палубния проход НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2035 г., за кораби с широчина над 7,30 m.

БРОЙ 16
Членове и
параграфи
Чл. 238

ДЪРЖАВЕН
Съдържание

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Краен срок и бележки

Бордови защитни ограж дения за
кораби с дължина L< 55 m, които
имат жилищни помещения само в
кърмата
Чл. 260, ал. 3, Табелка на производителя, предчл. 262 – 265 пазни устройства, удостоверения
и чл. 268
на борда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2020 г.
НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2015 г.

Чл. 357 – 358 Устойчивост в повредено състояние НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2045 г.
Чл. 359

Устойчивост в повредено състояние НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2045 г.
Вертикален размер на повредата на НЗР, най-късно при издаване или подновяване
дъното на кораба
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2045 г.
НЗР, приложими за кораби с водонепроницаеми
палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m от дъното на кораба, за корабите,
получили корабното удостоверение на Общността
или друг лиценз за плаване преди 31.12.2005 г.
Повреда на два отсека
НЗР
Чл. 360 – 363 Устойчивост в повредено състояние НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността след
1.1.2045 г.
Чл. 371, ал. 1 Помещения за пътници зад равни- НЗР, най-късно при подновяване на корабното
ната на таранната преграда и пред удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
равнината на кърмовата преграда
Чл. 371, ал. 2 Заграждения

НЗР, най-късно при подновяване на корабното
удостоверение на Общността.

Чл. 381, ал. 4 Изисквания за заграждения в рам- НЗР, най-късно при подновяване на корабното
ките на надстройка, която се състои удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
изцяло или частично от панорамни
стъкла
Изисквания за загражденията
НЗР, най-късно при подновяване на корабното
удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

“
§ 37. В таблицата в приложение № 6 се правят следните допълнения и изменения на съответните места, следвайки поредността на членовете:
1. Създават се следните текстове:
„

Членове и
параграфи

Чл. 77

Съдържание

Н а ви г а ц ион н и с в е тл и н и ,
тех ни те освет и тели, п ринадлежности и светлинни
източници

Краен срок и бележки

Валидно
за кораби
с корабно
удостоверение или
друг лиценз
за движение
преди

Все още могат да се използват навигационни 1.12.2013 г.
светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят
на изискванията по отношение на цвета и
интензитета на светлината и за приемане на
сигналните светлини за плаване по река Рейн,
считано от 30 ноември 2009 г.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Краен срок и бележки
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Валидно
за кораби
с корабно
удостоверение или
друг лиценз
за движение
преди

Чл. 81 и 82 Радиолокационно оборудва- Радиолокационно оборудване за навигация, 1.12.2013 г.
не за навигация, одобрено одобрено преди 1.1.1990 г., може да се инпреди 1.1.1990 г.
сталира и да се използва до издаване или
подновяване на корабното удостоверение на
Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай
най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие
с Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция
1989-II-35 на ЦККР.
Прибори за указване на ско- Прибори за указване на скоростта на завива- 1.12.2013 г.
ростта на завиване, одобрени не, одобрени преди 1.1.1990 г. и инсталирани
преди 1.1.1990 г.
преди 1.1.2000 г., могат да бъдат инсталирани
и използвани до издаване или подновяване на
корабното удостоверение на Общността след
1.1.2015 г., ако е налице валидно удостоверение
за монтаж в съответствие с тази директива
или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Радиолокационно оборудва- Радиолокационно оборудване за навигация и 1.12.2013 г.
не за навигация и прибори прибори за указване на скоростта на завиване,
за у казване на скорост та одобрени след 1.1.1990 г., съгласно минимална завиване, одобрени след ните изисквания и условия за изпитване на
1.1.1990 г.
радиолокационни станции, използвани за
корабоплаване по река Рейн, и минималните
изисквания и условия за изпитване на прибори за указване на скоростта на завиване,
използвани за корабоплаване по река Рейн,
могат да продължат да бъдат инсталирани
и експлоатирани при наличие на валидно
удостоверение за монтаж в съответствие с
тази Директива или с Резолюция 1989-II-35
на ЦККР.
Чл. 202,
ал. 2, т. 2,
буква „б“

Съдове, изработени от сто- НЗР, най-късно при подновяване на корабното 1.12.2013 г.
ма на и л и д ру г ус т ой ч и в, удостоверение на Общността.
незапалим материал, които
имат вместимост най- малко 10 l

Чл. 235,
ал. 1 и 2

Височина на фалшборда и
комингса и бордови защитни
ограждения
Височина на комингсите

Чл. 238

Бордови защитни огражде- НЗР, най-късно при издаване или подновяване 1.12.2013 г.
ния на кораби с дължина L< на корабното удостоверение на Общността
55 m, които имат жилищни след 1.1.2020 г.
помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване 1.12.2013 г.
на корабното удостоверение на Общността
след 1.1.2020 г.
НЗР, най-късно при издаване или подновяване
на корабното удостоверение на Общността
след 1.1.2035 г.

Чл. 260,
Табелка на производителя, НЗР, най-късно при издаване или подновяване 1.12.2013 г.
ал. 3,
предпазни устройства, удос- на корабното удостоверение на Общността
чл. 262 – 265 товерения на борда
след 1.1.2015 г.
и чл. 268
Чл. 417,
ал. 4

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване 1.12.2013 г.
на корабното удостоверение на Общността

“
2. Текстовете за чл. 357 – 363; чл. 371, ал. 1 и 2, чл. 381, ал. 4 се изменят така:
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„

Членове и параграфи

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за кораби с корабно
удостоверение
или друг лиценз за движение преди

Чл. 357 – 358

Устойчивост в повредено НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
състояние
новяване на корабното удостоверение
на Общността след 1.1.2045 г.

Чл. 359

Устойчивост в повредено НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
състояние
новяване на корабното удостоверение
на Общността след 1.1.2045 г.
Вер т и к а лен размер на НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
повредата на дъното на новяване на корабното удостоверение
кораба
на Общността след 1.1.2045 г.
НЗР, приложими за кораби с водоне
п рон и цаем и па л у би, на разс т оя н ие
най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m
от дъното на кораба, получили корабно
удостоверение на Общността или друг
лиценз за движение преди 31.12.2005 г.
Повреда на два отсека
НЗР

Чл. 360 – 363

Устойчивост в повредено НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
състояние
новяване на корабното удостоверение
на Общността след 1.1.2045 г.

Чл. 371, ал. 1

Помещения за пътници НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
под равнището на горната новяване на корабното удостоверение
палуба и пред равнището на Общността след 1.1.2045 г.
на а х т ерпиковата п реграда

Чл. 371, ал. 2

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
новяване на корабното удостоверение
на Общността.

Чл. 381, ал. 4

Изиск вани я за загра ждения в рамките на надстройка, която се състои
изцяло или частично от
панорамни стъкла
Изиск вани я за загра жденията

НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
новяване на корабното удостоверение
на Общността след 1.1.2045 г.
НЗР, най-късно при издаване или под- 1.12.2013 г.
новяване на корабното удостоверение
на Общността.

“
§ 38. В таблицата в приложение № 7 се правят следните допълнения и изменения на съответните места, следвайки поредността на членовете:
1. Създават се следните текстове:
„
Членове
и параграфи
Чл. 77

Съдържание

Краен срок и бележки

Навигационни светлини,
техните осветители, принадлежности и светлинни
източници

Навигационните светлини, техните осветители, принадлежности
и светлинни източници, които отговарят на:
– изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината и за приемане на сигналните светлини за корабоплаването
по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г., или
– съответните изисквания на дадена държава-членка, считано
от 30 ноември 2009 г.
все още могат да се използват.

С Т Р.
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Краен срок и бележки

Чл. 81 и Навигационни радиолока82
ционни системи и прибори
за указване на скоростта
на завиване

Навигационни радиолокационни системи и прибори за указване
на скоростта на завиване, одобрени и инсталирани в съответствие
с разпоредбите на дадена държава-членка преди 31 декември
2012 г., могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани до издаване или замяна на корабното удостоверение на
Общността след 31 декември 2018 г. Тези системи трябва да бъдат
вписани в корабното удостоверение на Общността под номер 52.
Навигационни радиолокационни системи и прибори за указване
на скоростта на завиване, одобрени след 1 януари 1990 г. в съответствие с регламентите относно минималните изисквания и
условията за изпитване на радиолокационни системи за плаване
по река Рейн и на регламентите относно минималните изисквания
и условията за изпитване на прибори за указване на скоростта
на завиване за плаване по река Рейн, могат да продължат да
бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно
удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/
ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

“
„

2. Текстовете за чл. 235; чл. 237 и 238 се изменят така:
Членове и параграфи

Съдържание

Краен срок и бележки

Чл. 235

Оборудване на външните краища на палуби, НЗР, най-късно при издаване или поднопалубни проходи и работни места
вяване на корабното удостоверение на
Общността след 1.1.2020 г.
Височина на фалшборда или комингса
НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на
Общността след 1.1.2020 г.

Чл. 237

Чиста широчина на палубния проход

Чл. 238

Бордови защитни ограждения на кораби с НЗР, най-късно при издаване или подноL< 55 m, които имат жилищни помещения вяване на корабното удостоверение на
само в кърмата.
Общността след 1.1.2020 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на
Общността след 1.1.2035 г., за кораби с
широчина над 7,30 m

“

§ 39. Създава се приложение № 9 към чл. 603:

„Приложение № 9
към чл. 603

Таблица 1
Пределни стойности, подлежащи на контрол в изходящия поток отпадъчни води при експлоатацията на станции за пречистване на борда на пътническите кораби (изпитвана пречиствателна
станция) при провеждане на изпитване за одобряване на типа
Параметър

Концентрация

Проба

Биохимична потребност от кисло- 20 mg/l
род (БПК 5)
ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) (1)
25 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

Химична потребност от кислород 100 mg/l
(ХПК) (2)
ISO 6060 (1989) (1)
125 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

Общо количество на органичен 35 mg/l
въглерод (ОСОВ)
EN 1484 (1997) (1)
45 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

Случайна проба, с хомогенизиране

Случайна проба, с хомогенизиране

Случайна проба, с хомогенизиране

(1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури.
(2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва
общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ).

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Таблица 2
Стойности, подлежащи на контрол в изходящия поток отпадъчни води, при експлоатацията
на станции за пречистване на борда на пътническите кораби
Параметър

Концентрация

Биохимична потребност от кислород (БПК 5)
25 mg/l
ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) (1)
Химична потребност от кислород 125 mg/l
(ХПК) (2)
150 mg/l
ISO 6060 (1989) (1)
Общо количество на органичен
въглерод (ОСОВ)
45 mg/l
EN 1484 (1997) (1)

Проба
Случайна проба, с хомогенизиране
Случайна проба, с хомогенизиране
Случайна проба
Случайна проба, с хомогенизиране

(1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури.
(2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва
общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ).

§ 40. Създава се приложение № 10 към
чл. 612:
„Приложение № 10
към чл. 612
Корабни станции за пречистване на отпадъчни води – допълнителни разпоредби и
образци на сертификати
Съдържание
ЧАСТ I
Допълнителни разпоредби
1. Маркировка на бордови станции за пречистване на отпадъчни води
2. Изпитване
3. Оценка на съответствието на производството
ЧАСТ II
Информационен документ (образец)
Допълнение – Основни характеристики
на типа корабна станция за пречистване на
отпадъчни води (образец)
ЧАСТ III
Сертификат за одобрение на типа (образец)
Допълнение – Резултати от изпитването
за одобрение на типа (образец)
ЧАСТ IV
Система за номериране на одобренията
на типа
ЧАСТ V
Обобщение на одобренията на типа за
типовете корабни станции за пречистване на
отпадъчни води
ЧАСТ VI
Обобщение за произвежданите корабни
станции за пречистване на отпадъчни води
(образец)
ЧАСТ VII
Спецификация за корабни станции за пречистване на отпадъчни води с одобрение на
типа (образец)
ЧАСТ VIII
Про т окол за параме т ри на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
за специално изпитване (образец)

“
Допълнение – Допълнение към протокола
за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води
ЧАСТ IX
Еквивалентни одобрения на типа
ЧАСТ I
Допълнителни разпоредби
1. Маркировка на корабни станции за
пречистване на отпадъчни води
1.1. Изпитваните за одобрение на типа
корабни станции за пречистване на отпадъчни води на борда трябва да са означени със
следната информация (маркировка):
1.1.1. Търговска марка или фирма на производителя;
1.1.2. Тип и сериен номер на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
на борда;
1.1.3. Номер на одобрението на типа в
съответствие с част IV от това приложение;
1.1.4. Година на производство на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
на борда.
1.2. Маркировката в съответствие с точка
1.1 трябва да бъде устойчива, лесночетима и
незаличима през целия срок на експлоатация на корабната станция за пречистване на
отпадъчни води. Ако са използвани лепящи
етикети или табелки, те трябва да бъдат
закрепени по такъв начин, че да стоят през
целия срок на експлоатация на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води,
а и по такъв начин, че да не могат да бъдат
отстранени, без да бъдат разрушени или направени нечетими.
1.3. Маркировката трябва да е поставена
върху такава част от корабната станция за
пречистване на отпадъчни води, която е необходима за нормална работа на станцията и
която по принцип не се заменя по време на
срока на експлоатация на последната.
1.3.1. Маркировката трябва да бъде поставена по такъв начин, че да е ясно видима, след
като към корабната станция за пречистване
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на отпадъчни води бъде монтирано цялото
спомагателно оборудване, необходимо за
работата є.
1.3.2. Ако е необходимо, върху корабната
станция за пречистване на отпадъчни води
трябва да има допълнителна подвижна табела, изработена от траен материал, която
да съдържа цялата информация, посочена в
точка 1.1, и да е поставена по такъв начин,
че споменатата информация да е ясночетима
и леснодостъпна след инсталирането на корабната станция за пречистване на отпадъчни
води на борда на кораба.
1.4. Всички части на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води, които могат
да повлияят на пречистването на отпадъчните води, трябва да бъдат ясно маркирани и
идентифицирани.
1.5. Точното местоположение на маркировката, посочена в точка 1.1, се посочва в
раздел I на сертификата за одобрение на типа.
2. Изпитване
Процед у рата за изпитване на корабна
станция за пречистване на отпадъчни води е
посочена в приложение № 11.
3. Оценка на съответствието на производството
3.1. По отношение на проверката на наличието на задоволителни мерки и процедури
за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да издаде
одобрение на типа, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ трябва да приеме
регистрацията на производителя по хармонизиран стандарт EN ISO 9001: 2008 (в чийто обхват
влиза производството на въпросните корабни
станции за пречистване на отпадъчни води)
или еквивалентен стандарт за акредитиране.
Производителят трябва да представи подробна
информация за регистрацията и се задължава
да информира Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за всякакви промени
на валидността и обхвата є. Провеждат се
подходящи проверки на производството с цел
да се гарантира, че изискванията на членове
603 – 606 се спазват системно.
3.2. Титулярят на одобрението на типа
трябва:
3.2.1. да гарантира, че са въведени процедури за ефикасен контрол на качеството на
производството;
3.2.2. да има достъп до изпитвателното
оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;
3.2.3. да гарантира, че резултатите от
изпитванията се записват и че тези записи
и съответните документи остават на разположение за период, който се определ я
съвместно с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“;
3.2.4. да анализира подробно резултатите
от всеки вид изпитване, за да провери и гарантира стабилността на характеристиките
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на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, като предвижда възможност
за стандартни отклонения при серийното
производство;
3.2.5. да гарантира, че всички проби от
корабни станции за пречистване на отпадъчни
води или изпитвателни образци, които показват явно несъответствие при въпросния тип
изпитване, водят до допълнително вземане
на проби и изпитване, като се вземат всички необходими мерки за възстановяване на
съответствието на производството.
3.3. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може по всяко време да проверява
методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена база.
3.3.1. Изпитвателната и производствената
документация трябва да бъдат на разположение на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ при всяко изпитване.
3.3.2. Ако качеството на изпитванията изглежда незадоволително, се прилага следната
процедура:
3.3.2.1. От серията се взема една корабна
станция за пречистване на отпадъчни води и
се изпитва чрез измервания върху случайна
проба при условията на нормално натоварване
от приложение № 11 след един ден работа.
Съгласно методите за изпитване в приложение № 11 пречистените отпадъчни води не
трябва да надвишават стойностите, дадени в
таблица 2 от приложение № 9;
3.3.2.2. Ако корабна станция за пречистване на отпадъчни води, взета от серията,
не отговаря на изискванията, формулирани в точка 3.3.2.1, производител ят може
да поиска да бъдат проведени измервания
на с л у ча й на п роба о т н я кол ко корабн и
станции за пречистване на отпадъчни води
със същата спецификаци я, които се вземат от серията. Тази нова проба трябва да
включва корабната станция за пречистване на отпадъчни води, която е била взета
п ървонача лно. Производи т ел я т оп редел я
обхвата n на серията, като се консултира с
Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Корабните станции за пречистване на
отпадъчни води се подлагат на изпитване
чрез измерване на случайна проба, с изключение на първоначално взетата пречист
вателна станция. След това трябва да бъде
определена средната аритметична стойност
( ) от резултатите, получени за произволната
проба от корабната станция за пречистване
на отпадъчни води. Серийното производство
се счита за съответстващо на изискванията,
ако е изпълнено следното условие:
+ k.St ≤ L,
където:
k е статистически множител, който зависи
от n и е даден в следната таблица:

ако:
n ≥ 20,

,
където:
x i e всеки отделен резултат, получен от
случайната проба n;
L е допустимата пределна стойност, дадена
в таблица 2 от приложение № 9 към чл. 603,
за всеки разглеждан замърсител;
3.3.3. Ако стойностите, дадени в таблица 2
от приложение № 9, не са спазени, се провежда ново изпитване съгласно точка 3.3.2.1 и в
случай че изпитването не покаже положителни
резултати, в съответствие с точка 3.3.2.2 се
провежда пълно изпитване, като се следва
изпитвателната процедура, предвидена в приложение № 11. Пределните стойности, дадени
в таблица 1 от приложение № 9, не могат да
бъдат надвишавани както за комбинираната
проба, така и за случайната.
3.3.4. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ трябва да извършва изпитванията
върху корабни станции за пречистване на отпадъчни води, които са с частични или пълни
функционални възможности съгласно информацията, предоставена от производителя.
3.3.5. Нормалната честота на изпитванията
за съответствие на производството, които Изпълнителна агенция „Морска администрация“
има право да провежда, е веднъж годишно.
В случай на неспазване на изискванията на
точка 3.3.2 Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ гарантира, че са предприети
всички необходими стъпки, за да се възстанови
съответствието на производството без забавяне.
ЧАСТ II
(Образец)
Информационен документ № …
към одобрението на типа на корабните
станции за пречистване на отпадъчни води,
предназначени за инсталиране на кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища
Тип корабна станция за пречистване на
отпадъчни води: ...............................................
0. Общи положения
0.1. Произведено от (наименование на
дружеството производител): ...........................
.............................................................................
0.2. Обозначение от производител я на
типа на корабната станция за пречистване
на отпадъчни води: ..........................................
0.3. Код на производителя за типа, съответстващ на информацията върху корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ......
.............................................................................

17

18

19
0,198

16

0,203

15

0,210

14

0,216

13

0,224

12
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0,233

11

0,242

10

0,253

9
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0,265

8

0,279

7

0,296

0,421

6

0,342

5

0,376

4
0,489

3
0,613

k

2
0,973

n
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0.4. Наименование и адрес на производителя: ...................................................................
Наименование и адрес на представителя
на производителя, ако има такъв: .................
0.5. Местоположение, кодиране и начин на
закрепване на серийния номер върху корабната станция за пречистване на отпадъчни
води: ...................................................................
0.6. Местоположение и начин на закрепване
на номера на одобрението на типа: ..............
0 .7. А д р е с (и) н а з а в о д а (и т е) п р о и з 
водител(и): .........................................................
Приложения:
1. Основни характеристики на типа на
корабната станция за пречистване на отпадъчни води;
2. Прилагани критерии за проектиране и
оразмеряване, спецификации за оразмеряване
и наредби;
3. Схема на корабната станция за пречистване на отпадъчни води със списък на частите;
4. Схема на изпитваната пречиствателна
станция със списък на частите;
5. Схеми на електрическата инсталация
(схема на тръбопроводите и КИП);
6. Декларация, че са спазени всички спецификации по отношение на механичната,
електро- и техническата безопасност на корабните станции за пречистване на отпадъчни
води, както и спецификациите за корабната
безопасност;
7. Характеристики на всички части на кораба, които са свързани с корабната станция
за пречистване на отпадъчни води;
8. Ръководство на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води в съответствие
с т. 136 от § 1;
9. Снимки на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;
10. Принципи на работа (1):
10.1. Указания за ръчно обслужване на
корабната станция за пречистване на отпадъчни води;
10.2. Бележки относно управлението на
излишната утайка (интервали на изпразване);
10.3. Бележ к и относно поддръж ката и
ремонта;
10.4. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в режим на готовност
на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;
10.5. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в авариен режим на
корабната станция за пречистване на отпадъчни води;
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10.6. Бележки относно действията по спиране, престой и пускане на корабната станция
за пречистване на отпадъчни води;
10.7. Бележки относно изискванията за
предварително пречистване на отпадъчни
води от камбузи;
11. Други допълнения (изреждат се тук).
Дата и подпис на производителя на корабната станция за пречистване на отпадъчни води
............................................................................. 		
______________________
(1) За изпитването се дефинират следните
работни етапи:
а) работа в режим на готовност е случаят,
в който корабната станция за пречистване на
отпадъчни води работи, но не са били подавани
отпадъчни води в продължение на повече от
един ден; дадена корабна станция за пречистване
на отпадъчни води може да бъде в режим на
готовност, когато например пътническият кораб
не е в експлоатация за продължителен период
и остава на стоянка;
б) работа в авариен режим има, когато отделни подвъзли на корабна станция за пречистване
на отпадъчни води са излезли от строя, така че
отпадъчните води не могат да бъдат пречиствани,
както е предвидено;
в) действие по спиране, престой и пускане
има, когато корабна станция за пречистване на
отпадъчни води се извежда от експлоатация за
продължителен период от време (зимна стоянка)
и захранването се изключва или когато корабната
станция за пречистване на отпадъчни води се
пуска отново в началото на сезона.

Допълнение
Основни характеристики на типа корабна
станция за пречистване на отпадъчни води
(Образец)
1. Описание на корабната станция за пречистване на отпадъчни води
1.1. Производител: ......................................
1.2. Сериен номер на пречиствателната
станция: .............................................................
1.3. Вид на пречистването: биологично или
механично/химическо (1)
1.4. Резервоари за отпадъчни води преди
пречиствателната станция Да, … m 3/не
2. Критерии за проектиране и оразмеряване
(включително всички специални указания за
инсталиране или ограничения по използването)
2.1. .................................................................
2.2. .................................................................
3. Оразмеряване на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води
3.1. Максимален дневен обемен дебит на
отпадъчните води Qd (m 3/ден): ......................
3.2. Д невно за м ърся ва не с БП К 5
(kg/ден): .............................................................
______________________
(1) Указва се според случая.

ЧАСТ III
Сертификат за одобрение на типа
(Образец)
Печат на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“
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Одобрение(то) на типа №............................:
Удължаване №: ......................................
Уведомление за издаване/удължаване/отказ/отменяне (1) на одобрение на типа за тип
корабна станция за пречистване на отпадъчни
води в съответствие с тази наредба
Причини за удължаването (ако е приложимо): ...................................................................
Раздел I
0. Общи положения
0.1. Марка (наименование на дружеството
производител): ....................................................
0.2. Обозначение от производител я на
типа на корабната станция за пречистване на
отпадъчни води: ..................................................
0.3. Код на производителя за типа, съответстващ на информацията, поставена върху
корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .......................................................
Местоположение: .........................................
Метод на закрепване: .................................
0.4. Наименование и адрес на производителя: ...................................................................
Наименование и адрес на представителя
на производителя, ако има такъв: .................
0.5. Местоположение, кодиране и начин
на закрепване на серийния номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни
води: ...................................................................
0.6. Местоположение и начин на закрепване
на номера на одобрението на типа: ..............
0 .7. А д р е с (и) н а з а в о д а (и т е) п р о и з 
водител(и): .........................................................
Раздел II
1. Ограничения по използването: ............
1.1. Особености, които трябва да бъдат взети
под внимание при инсталирането на корабна
станция за пречистване на отпадъчни води
на борда на кораба: .........................................
1.1.1. ...............................................................
1.1.2. ..............................................................
2. Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията (1): .........................
3. Дата на протокола от изпитването: ....
.............................................................................
4. Номер на протокола от изпитването:
.............................................................................
5. С настоящото долуподписаният удостоверява точност та на информаци ята от
производителя, съдържаща се в приложения
информационен документ за гореспоменатата
корабна станция за пречистване на отпадъчни
води в съответствие с тази наредба, както и
валидността на приложените резултати от
изпитванията във връзка с типа на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води.
Пробата(ите) е(са) избрана(и) от производителя със съгласието на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и предоставена(и) от
производителя като проектен тип на корабната
станция за пречистване на отпадъчни води:
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Одобрението на типа е издадено/удължено/отказано/отменено (2):
Място: .............................................................................................................................................................
Дата: ...................................................................................................................................................................
Подпис:
Допълнения:
Информационна папка
Резултати от изпитването (виж допълнението).
______________________
(1) Указва се според случая.
(2) В случай че изпитванията се извършват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
да се отбележи като „не се отнася за случая“.

Допълнение
Резултати от изпитването за одобрение на типа
(Образец)
0. Общи положения
0.1. Произведено от (наименование на дружеството производител): .............................................
0.2. Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ...........................................................................................................................................................
1. Информация относно провеждането на изпитването(ията) (1):
1.1. Стойности за подаваните количества
1.1.1. Дневен обемен дебит на отпадъчните води Qd (m 3/ден): ............................................................
1.1.2. Дневно замърсяване по БПК 5 (kg/ден): .........................................................................................
1.2. Ефективност на пречистването
1.2.1. Оценка на стойностите за изходящия поток
______________________
(1) В случай на повече изпитвателни цикли се указва за всеки цикъл.

Оценка на стойностите за БПК 5 за изходящия поток (mg/l)
Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията,
при които са спазени пределните стойности

Входящ поток

24-часови комби- (1)
нирани проби

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби

Входящ поток

Случайни проби

Изходящ поток

Случайни проби

Макс.
Мин.

Стойност

Етап

Средно

-

(1) За входящия поток няма пределни стойности.

Оценка на стойностите за ХПК за изходящия поток (mg/l)
Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията, при
Макс.
които са спазени пределните Мин.
Стойност Етап
стойности

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби

Входящ поток

Случайни проби

Изходящ поток

Случайни проби

-

Средно
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Оценка на стойностите за ОСОВ за изходящия поток (mg/l)
Местоположение

Брой на изпитванията,
при които са спазени
пределните стойности

Вид на пробата

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби

Входящ поток

Случайни проби

Изходящ поток

Случайни проби

Мин.

Макс.
Стойност

Етап

Средно

-

Оценка на стойностите за ТВОФ за изходящия поток (mg/l)
Местоположение

Брой на изпитванията,
при които са спазени
пределните стойности

Вид на пробата

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби

Входящ поток

Случайни проби

Изходящ поток

Случайни проби

Мин.

Макс.
Стойност Етап

Средно

-

1.2.2. Ефективност на пречистване (ефективност на отстраняване) (%)
Параметър

Вид на пробата

БПК 5

24-часови комбинирани проби

БПК 5

Случайни проби

ХПК

24-часови комбинирани проби

ХПК

Случайни проби

ОСОВ

24-часови комбинирани проби

ОСОВ

Случайни проби

ТВОФ

24-часови комбинирани проби

ТВОФ

Случайни проби

Мин.

Макс.

Средно

1.3. Допълнителни измервани параметри
1.3.1. Допълнителни параметри на входящия и изходящия поток:
Параметър

Входящ поток

Изходящ поток

pH
Проводимост
Температура на течните фази

1.3.2. Когато е възможно, по време на вземането на проби трябва да бъдат записвани следните работни параметри:
Концентрация на разтворен кислород в биобасейна
Съдържание на сухо вещество в биобасейна
Температура в биобасейна
Температура на околната среда
1.3.3. Допълнителни работни параметри съгласно ръководството за работа от производителя
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или техническа служба:
Място, дата: .................................................................................. Подпис: .............................................

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

ЧАСТ IV
Система за номериране на одобренията на типа
1. Система
Номерът трябва да се състои от пет части, разделени от символа „*“.
Част 1
Малка буква „e“, следвана от отличителния номер на държавата, която издава одобрението
на типа:
1 за Германия
18 за Дания
2 за Франция
19 за Румъния
3 за Италия
20 за Полша
4 за Нидерландия
21 за Португалия
5 за Швеция
23 за Гърция
6 за Белгия
24 за Ирландия
7 за Унгария
26 за Словения
8 за Чешката република
27 за Словакия
9 за Испания
29 за Естония
11 за Обединеното кралство
32 за Латвия
12 за Австрия
34 за България
13 за Люксембург
36 за Литва
14 за Швейцария
49 за Кипър
17 за Финландия
50 за Малта
Част 2
Посочване на нивото на изискванията. Изискванията относно ефективността на пречистване вероятно в бъдеще ще бъдат по-високи. Различните нива на изискванията са отбелязани с
римски цифри, започвайки от ниво I.
Част 3
Четирицифрен последователен номер (при необходимост с начални нули), за да се обозначи
базовият номер на одобрението на типа. Последователността започва от 0001.
Част 4
Двуцифрен последователен номер (при необходимост с начална нула), за да се обозначи
удължаването. Последователността започва от 01 за всеки номер.
2. Примери:
а) трето одобрение на типа (досега без удължаване), издадено от Нидерландия, съответстващо на ниво I:
e 4*I*0003*00
б) второ удължаване на четвъртото одобрение на типа, издадено от Германия, съответстващо
на ниво II:
e 1*II* 0004*02
ЧАСТ V
Обобщение за одобренията на типа за типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води
(Образец)
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
№ в списъка: .................................................................................................................................................
Период от ........................................................................................ до .......................................................
1
Марка (1)

2

3

4

5

6

7

ОбозначеНомер на
Дата на
УдължаваОснование за
Дата на удължание от про- одобр ението одобрение- не/отказ/от- удължаването/от- ването/отказа/
изводителя
на типа
то на типа меняне (2)
каза/отменянето
отменянето (2)

(1) Съответен сертификат за одобрението на типа.
(2) Указва се според случая.
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ЧАСТ VI
(Образец)
Обобщение за произвежданите корабни станции за пречистване на отпадъчни води
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
№ в списъка: ...................................................................................................................................................
За периода: от ................................................................... до: ….........................................….........................
Относно типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в
рамките на горепосочения период в съответствие с разпоредбите на тази наредба, се предоставя
следната информация:
Произведено от (наименование на дружеството производител): ......................................................
Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни
води: ......................................................................................................................................................................
Номер на типовото одобрение: .................................................................................................................
Дата на издаване: ........................................................................................................................................
Първа дата на издаване (при удължавания): ..........................................................................................
Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води:
… 001

… 001

… 001

… 002

… 002

… 002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

… m

… p

… q

ЧАСТ VII
Спецификация за корабни станции за пречистване на отпадъчни води с одобрение на типа
(Образец)
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

№ Дата на
одобрението
на типа

Номер Про- Тип корабна одо- изво- на станция
брени- дител за пречистето на
ване на
типа
отпадъчни
води

Характеристики на
корабната станция за
пречистване на отпадъчни води
Дневен Дневно
БПК 5
обемен
замър24-чадебит
сяване
сова
на отпа- по БПК 5
комбидъчните (kg/ден)
нирана
води Qd
проба
3
(m /ден)

Ефективност на пречистването
ХПК
ОСОВ
24-ча24-часова
Слу- сова
СлуСлукомбичайна комби- чайна
чайна
нирана
проба нирана проба
проба
проба
проба

ЧАСТ VIII
Протокол за параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води за специално изпитване
(Образец)
1. Общи положения
1.1. Данни за корабната станция за пречистване на отпадъчни води
1.1.1. Марка: .........................................................................................................................................
1.1.2. Обозначение от производителя: .............................................................................................
1.1.3. Номер на одобрението на типа: .............................................................................................
1.1.4. Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ......................
1.2. Документи
Корабната станция за пречистване на отпадъчни води се изпитва и резултатите от изпитването
се записват на отделни листове, които се номерират поотделно, подписват се от инспектора и
се прилагат към този протокол.
1.3. Изпитване
Изпитванията се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на
свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната станция за пречистване на
отпадъчни води в съответствие с § 32, точка 136. В отделни обосновани случаи инспекторите
могат по своя преценка да се откажат от проверката на определени компоненти или параметри
на пречиствателната станция.
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По време на изпитването се взема поне една случайна проба. Резултатите от измерването
на случайната проба се сравняват с контролните стойности, определени в таблица 2 от приложение № 9.
1.4. Този протокол от изпитване заедно с приложените записи съдържа общо ............. (1)
.......................... страници.
2. Параметри
С настоящото се удостоверява, че изпитваната корабна станция за пречистване на отпадъчни
води не се отклонява недопустимо от параметрите и че контролните стойности при работа,
посочени в таблица 2 от приложение № 9, не са надвишени.
Наименование и адрес на проверяващия орган: ...........................................................................
................................................................................................................................................................
Име на инспектора: ............................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: ......................
................................................................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Печат на компетентния орган
Наименование и адрес на техническата служба.............................................................................
................................................................................................................................................................
Име на инспектора: ............................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: ......................
................................................................................................................................................................
Място и дата: .......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Наименование и адрес на техническата служба: ...........................................................................
................................................................................................................................................................
Име на инспектора: ............................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: ......................
................................................................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
______________________
(1) Допълва се от изпитващия.
Допълнение
Допълнение към протокола за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води
(Образец)
Име на кораба: ........................................... Уникален европейски идентификационен номер на
кораба: ...................
Производител: .................................. Тип пречиствателна станция: ......................................
(марка/търговска марка/фирма от производителя) (обозначение от производителя)
Одобрение на типа №: .......... Година на производство на корабната станция за пречистване
на отпадъчни води: ..........
Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .................. Място на
инсталиране: .................
(сериен номер)
Корабната станция за пречистване на отпадъчни води и компонентите є, свързани с пречистването, бяха идентифицирани от табелката с данни. Изпитването беше проведено въз основа
на ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с
пречистването на отпадъчните води.
А) Изпитване на компонентите
Тук се въвеждат допълнителните компоненти, свързани с пречистването, които са изброени в
ръководството на производителя за проверка на компонентите, и параметрите на пречиствателната станция, свързани с пречистването на отпадъчните води, или в част II от приложение № 4.
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Установен номер на компонента

Съответствие (1)
Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

Да

Не

Не е приложимо

(1) Указва се според случая.

Б) Резултати от измерването на случайната проба: Параметър
Параметър
БПК 5

Получена стойност

Съответствие (1)
Да

Не

ХПК

Да

Не

ОСОВ

Да

Не

( ) В съответната клетка се изписва „Х“.
1

В) Забележки:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(Върху инсталираната корабна станция за пречистване на отпадъчни води бяха констатирани
следните отклоняващи се настройки, промени и изменения.)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Име на инспектора: ............................................................................................................................
Място и дата: ......................................................................................................................................
Подпис: .................................................................................................................................................
ЧАСТ IX
Еквивалентни одобрения на типа
Одобрения на типа в Резолюция 2010-II-27 на Централната комисия за корабоплаването по
река Рейн от 9 декември 2010 г.“
§ 41. Създава се приложение № 11 към чл. 614:
„Приложение № 11
към чл. 614

Корабни станции за пречистване на отпадъчни води
Изпитвателна процедура
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Основни положения.
За проверка на годността на корабните станции за пречистване на отпадъчни води на пътническите кораби се използва спецификацията за изпитването.
В тази процедура използваната технология за обработка и пречистване се проверява и одобрява чрез изпитвателна пречиствателна станция. Съответствието на изпитвателната пречиствателна станция с изградените по-късно и пуснати в експлоатация пречиствателни станции се
осигурява чрез прилагане на същите критерии за проектиране и оразмеряване.
1.2. Отговорност и място на изпитването.
Изпитвателната станция за множество типове корабни станции за пречистване на отпадъчни
води се изпитва от техническа служба. За условията на изпитване на изпитвателната площадка
е отговорна техническата служба и те трябва да отговарят на специфицираните тук условия.
1.3. Документи, които трябва да бъдат представени.
Изпитването се провежда въз основа на информационния документ в съответствие с приложение № 10.
1.4. Спецификации за оразмеряване на пречиствателна станция.
Корабните станции за пречистване на отпадъчни води се оразмеряват и проектират така, че
пределните стойности, специфицирани в таблици 1 и 2 от приложение № 9, в техния изходящ
поток да не бъдат надвишавани в хода на експлоатацията.
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2. ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДИ ИЗПИТВАНЕ.
2.1. Общи положения.
Преди началото на изпитването производителят предоставя на техническата служба конструктивни и технологични спецификации за изпитвателната пречиствателна станция, които
включват пълен набор чертежи и съответни изчисления в съответствие с приложение № 11, част
II, и предоставя пълна информация относно изискванията, свързани с инсталирането, експлоатацията и поддръжката на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Производителят предоставя на техническата служба информация за механичната, електро- и техническата
безопасност на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, която ще се изпитва.
2.2. Инсталиране и въвеждане в експлоатация.
За целта на изпитването производителят инсталира изпитвателната пречиствателна станция
по такъв начин, че да отговаря на предвидените условия за инсталиране на борда на пътнически
кораби. Преди изпитването производителят трябва да сглоби корабната станция за пречистване
на отпадъчни води и да я пусне в експлоатация. Началното пускане трябва да бъде в съответствие с ръководството за работа от производителя и се проверява от техническата служба.
2.3. Етап на разработване.
Производителят уведомява техническата служба за номиналната продължителност в седмици
на етапа на разработване до достигане на нормална работа. Производителят указва точката, в
която се счита, че етапът на разработване е завършен и може да започне изпитването.
2.4. Характеристики на входящия поток.
За изпитването на изпитвателната пречиствателна станция се използват непречистени битови
отпадъчни води. Характеристиките на входящия поток по отношение на концентрациите на
замърсители се получават от предоставената от производителя документация за оразмеряване
на корабната станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с приложение № 10,
част II, като се образува частното на дебита на органичните вещества във вид на замърсяване
по БПК 5 в kg/ден и проектния дебит на отпадъчните води Q d в m 3/ден. Характеристиките на
входящия поток трябва да бъдат съответно зададени от проверяващия орган.
Формула 1
Изчисляване на характеристиките на входящия поток:

Ако в резултат от прилагането на формула 1 се получава по-ниска средна концентрация по
БПК 5 – по-малко от
= 500 mg/l, за средната концентрация по БПК 5 на входящия поток
вода се задава поне
= 500 mg/l.
Техническата служба не трябва да прекъсва постъпващите непречистени отпадъчни води в
дробилна машина. Разрешава се отстраняване на пясъка (например чрез пресяване).
3. МЕТОДИК А НА ИЗПИТВАНЕ.
3.1. Етапи на натоварване и подаване на течност.
Периодът на изпитване включва 30 дни на изпитване. Изпитвателната пречиствателна
станция се захранва на изпитвателната площадка с битови отпадъчни води в съответствие със
замърсяванията, посочени в таблица 1. Включват се различни етапи на натоварване, като за
последователността на изпитване се отчитат нормалните етапи на натоварване, като претоварване, недонатоварване и работа в режим на готовност. Продължителността на всеки етап на
натоварване (брой дни) е дадена в таблица 1. Средният дневен хидравличен товар за всеки етап
на натоварване се определя в съответствие с таблица 1. Средната концентрация на замърсители,
която се определя в съответствие с точка 2.4, се поддържа постоянна.
Таблица 1
Настройки на натоварването за всеки етап на натоварване
Етап

Брой дни на
изпитване

Дневен хидравличен
товар

Концентрация на замърсители

Нормално натоварване 20 дни

Qd

СБПК 5 в съответствие с точка 2.4

Претоварване

3 дни

1,25 Q d

СБПК 5 в съответствие с точка 2.4

Недонатоварване

3 дни

0,5 Q d

СБПК 5 в съответствие с точка 2.4

Режим „в готовност“

4 дни

Ден 1 и ден 2: Q d = 0
Ден 3 и ден 4: Q d

СБПК 5 в съответствие с точка 2.4

Етапите на специално натоварване – претоварване, недонатоварване и режим на готовност,
се осъществяват последователно без прекъсване; етапът на нормално натоварване се разделя
на няколко подетапа. Изпитването трябва да започва и да завършва с етап на нормално натоварване с продължителност от поне пет дни във всеки един случай.
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Определя се дневен график на подаваните водни количества в зависимост от указаната работа
на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Дневният график на подаваните водни
количества се избира в съответствие със замисъла за експлоатацията на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води. Следва да се прави разлика в зависимост от това, дали корабната станция за пречистване на отпадъчни води ще се експлоатира със или без резервоар за
отпадъчни води преди пречиствателната станция. Графиците за подаваните водни количества
(дневни графици) са показани на фигура 1 и фигура 2.
През целия период на изпитване почасовият входящ поток трябва да остава постоянен. Средният часов обемен дебит на отпадъчните води Qhcp е еквивалентен на 1/24 от дневния хидравличен товар съгласно таблица 1. Входящият поток се измерва постоянно от техническата служба.
Дневният график за водните количества трябва да остава в рамките на отклонение ± 5 %.
Фигура 1
Дневен график за подаване към корабна станция за пречистване на отпадъчни води с резервоар за отпадъчни води преди нея

Фигура 2
Дневен график за подаване към корабна станция за пречистване на отпадъчни води без
резервоар за отпадъчни води преди нея
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3.2. Прекъсване или анулиране на изпитването.
Може да е необходимо изпитването да бъде прекъснато, ако изпитвателната пречиствателна станция не може да продължи да работи правилно поради отпадане на захранването или
неизправност на неин възел. Изпитването може да бъде прекъснато за продължителността на
ремонта. В такива случаи не е необходимо да се повтаря цялото изпитване, а само етапът на
натоварване, през който е възникнала неизправността на възела.
След повторно прекъсване на изпитването техническата служба решава дали то може да
продължи, или трябва да бъде анулирано. Основанията за решението трябва да бъдат обявени
и документирани в протокола от изпитването. Ако изпитването бъде анулирано, то трябва да
бъде повторено изцяло.
3.3. Проверки на ефективността на пречистване и съответствие с пределните стойности за
изходящия поток.
Техническата служба взема проби от входящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и ги анализира с цел да потвърди съответствието с характеристиките на входящия поток.
Пробите от отпадъчните води се вземат от изходящия поток на изпитвателната пречиствателна
станция и се анализират, за да се определи ефективността на пречистване и съответствието с
изискваните пределни стойности за изходящия поток. Извършваното пробовземане включва
както обикновени случайни проби, така и 24-часови комбинирани проби. В случай на 24-часови
комбинирани проби може да бъде извършвано пробовземане пропорционално на времето или на
потока. Видът на 24-часовата комбинирана проба се определя от проверяващия орган. Вземането
на проби от входящия и изходящия поток се извършва едновременно и в една и съща степен.
Освен контролните параметри БПК 5, ХПК и ОСОВ се измерват следните параметри на
входящия и изходящия поток, за да бъдат описани и представени условията на околната среда
и на изпитване:
а) твърди вещества, отстраними чрез филтрация (ТВОФ);
б) pH;
в) проводимост;
г) температура на течните фази.
Броят на проверките се мени в зависимост от съответния етап на натоварване и е даден в
таблица 2. Броят на пробовземанията е свързан с входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция.
Таблица 2
Спецификация за броя и графика на пробовземанията от входящия и изходящия поток на
изпитвателната пречиствателна станция
Етап на натоварване

Брой дни на
изпитване

Брой вземания на
проби

Спецификация за графика на пробовземанията

Нормално натоварване 20 дни

24-часови комбини- Вземане на проби през равни интервали
рани проби: 8
през целия период
Случайни проби: 8

Претоварване

3 дни

24-часови комбини- Вземане на проби през равни интервали
рани проби: 2
през целия период
Случайни проби: 2

Недонатоварване

3 дни

24-часови комбини- Вземане на проби през равни интервали
рани проби: 2
през целия период
Случайни проби: 2

Режим на готовност

4 дни

24-часови комбини- 24-часови комбинирани проби: Вземане
рани проби: 2
на проба след пускането на входящия
Случайни проби: 2 поток и 24 часа по-късно.
Случайна проба: 1 час след пускането на
входящия поток и 24 часа по-късно.

Общ брой на 24-часовите комбинирани проби: 14
Общ брой на случайните проби: 14

Когато е приложимо, от взетите случайни проби се измерват и следните работни параметри:
а) концентрация на разтворен кислород в биобасейна;
б) съдържание на сухо вещество в биобасейна;
в) температура в биобасейна;
г) температура на околната среда;
д) други работни параметри в съответствие с ръководството за работа от производителя.
3.4. Оценка на проверките.
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С цел да бъде документирана определената ефективност на пречистване и да се провери
спазването на пределните стойности за технологичния процес се посочват минималната стойност от пробите (Мин.), максималната стойност от пробите (Макс.) и средноаритметичната
стойност (Средно), както и отделните резултати от измерванията за контролните параметри
БПК 5, ХПК и ОСОВ.
За максималната стойност от пробите се дава и етапът на натоварване. Оценките се правят
за всички етапи на натоварване, взети заедно. Резултатите се обработват както е показано в
следната таблица:
Таблица 3а
Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на съответствието с пределните стойности за изходящия поток

Параметър

Вид на пробовземането

Брой на изпитМакс.
ванията, при
Средкоито са спазени
Мин. Стойно
Етап
пределните стойност
ности

БПК 5 за входящия поток 24-часови комбинирани проби -(1)
БПК 5 за изходящия поток 24-часови комбинирани проби
БПК 5 за входящия поток случайни проби
БПК 5 за изходящия поток случайни проби

-

ХПК за входящия поток 24-часови комбинирани проби ХПК за изходящия поток 24-часови комбинирани проби
-

ХПК за входящия поток случайни проби
ХПК за изходящия поток случайни проби

ОСОВ за входящия поток 24-часови комбинирани проби ОСОВ за изходящия по- 24-часови комбинирани проби
ток
-

ОСОВ за входящия поток случайни проби
ОСОВ за изходящия по- случайни проби
ток

ТВОФ за входящия поток 24-часови комбинирани проби ТВОФ за изходящия по- 24-часови комбинирани проби
ток
-

ТФОФ за входящия по- случайни проби
ток
ТВОФ за изходящия по- случайни проби
ток
(1) За входящия поток няма пределни стойности.

Таблица 3б
Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на ефективността на пречистване
Параметър
Ефективност на отстраняване по (БПК 5)

24-часови комбинирани проби

Вид на пробовземането

Ефективност на отстраняване по (БПК 5)

Случайни проби

Ефективност на отстраняване по ХПК

24-часови комбинирани проби

Ефективност на отстраняване по ХПК

Случайни проби

Ефективност на отстраняване по ОСОВ

24-часови комбинирани проби

Ефективност на отстраняване по ОСОВ

Случайни проби

Ефективност на отстраняване по ТВОФ

24-часови комбинирани проби

Ефективност на отстраняване по ТВОФ

Случайни проби

Средно Мин. Макс.

Останалите параметри съгласно точка 3.3, букви „б“ – „г“ и работните параметри съгласно
точка 3.3 се обобщават в таблица, в която се посочва минималният резултат от пробите (Мин.),
максималният резултат от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно).
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3.5. Съответствие с изискванията от глава двадесет и седем.
Пределните стойности съгласно таблици 1 и 2 от приложение № 9 към чл. 603 се считат за
спазени, ако за всяка стойност на параметрите БПК 5, ХПК и ОСОВ:
а) средните стойности за всички 14 проби от изходящия поток, и
б) поне 10 от всички 14 проби от изходящия поток не надвишават указаните пределни стойности за 24-часовите комбинирани проби и случайните проби.
3.6. Експлоатация и поддръжка по време на изпитването.
По време на изпитването изпитвателната пречиствателна станция се експлоатира в съответствие със спецификациите от производителя. В съответствие с ръководството за експлоатация и
поддръжка от производителя се извършват текущи проверки и поддръжка. Излишните утайки,
образувани при процеса на биологично пречистване, могат да бъдат отстранявани от корабната
станция за пречистване на отпадъчни води само ако това е указано от производителя в неговото ръководство за експлоатация и поддръжка. Всички извършени работи по поддръжката се
записват от техническата служба и се документират в протокола от изпитването. По време на
изпитването неупълномощени лица не могат да имат достъп до изпитвателната станция.
3.7. Анализ на пробите/метод за анализ.
Параметрите, които трябва да бъдат изследвани, се анализират при използване на одобрени
стандартни процедури. Прилаганата стандартна процедура трябва да бъде специфицирана.
4. ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО.
4.1. От проверяващия орган се изисква да състави протокол относно проведеното типово
изпитване. Протоколът трябва да съдържа минимум следната информация:
а) подробности за изпитваната пречиствателна станция, като например тип, информация за
номиналното дневно замърсяване и за принципите на оразмеряване, приложени от производителя;
б) информация относно съответствието на изпитваната корабна станция за пречистване на
отпадъчни води с представената преди изпитването документация;
в) информация за отделните резултати от измервания, както и за оценката на ефективността на
пречистване на станцията и спазването на изискваните пределни стойности за изходящия поток;
г) подробности за отстраняването на излишните утайки, като например отстранените количества и честотата на отстраняване;
д) информация за всички работи по експлоатацията, поддръжката и ремонта, извършени по
време на изпитването;
е) информация за всяко влошаване в качествата на корабна станция за пречистване на отпадъчни води, което възниква по време на изпитването, както и за всякакви прекъсвания на
изпитването;
ж) информация за всякакви проблеми, възникващи по време на изпитването;
з) списък на отговорните лица, участващи в типовото изпитване на корабната станция за
пречистване на отпадъчни води, с посочване на техните имена и длъжности;
и) наименование и адрес на лабораторията, която е извършила анализите на пробите от
отпадъчните води;
й) прилаганите методи за анализ.
Примери за последователности на изпитване
Пример 1
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Пример 2

ЕN

DE

BG

Normal load

Normallast
Überlast

Нормално натоварване

Overload
Underload

Unterlast

Недонатоварване

Stand-by
Hidraulic load Q d

Stand By
Hydraulische Belastung Q d

Режим на готовност
Хидравличен товар Q d

Day

Tag

Ден

Бележки относно определяне на биохимичната потребност от кислород след пет
дни (БПК 5) в 24-часови комбинирани проби
В международните стандарти ISO 5815 и
5815-2:2003 се предвижда, че за провеждането
на анализа за определяне на биохимичната
потребност от кислород след пет дни водните
проби трябва да се съхраняват веднага след
вземането им и до момента за анализ в пълна
догоре, плътно затворена бутилка при температура 0 – 4°C. Процесът на определяне на
БПК 5 следва да започне възможно най-скоро
или най-малкото в рамките на двадесет и
четири часа от вземането на пробите.
С цел предотвратяване започването на процеси на биохимично разлагане в 24-часовата
комбинирана проба на практика, докато продължава вземането на проби, водната проба
се охлажда до температура не по-ниска от
4°C и се съхранява при тази температура до
приключване на процеса на вземане на проби.
В търговската мрежа се предлага подходящо
оборудване за вземане на проби.“
Допълнителна разпоредба
§ 42. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложенията
към Директива 2006/87/ЕО на Европейския

Претоварване

парламент и на Съвета за установяване на
технически изисквания за плавателни съдове
по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013 г.),
Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10
декември 2012 г. за изменение на Приложение
II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
технически изисквания за плавателни съдове
по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013 г.),
чл. 11 от Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември
2008 г. относно вътрешния превоз на опасни
товари (ОВ L 260 от 2008 г.) и Директива
2013/49/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 г.
за изменение на Приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на технически
изисквания за плавателни съдове по вътрешни
водни пътища (ОВ L 272 от 2013 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. Разпоредбите на § 13 и 14 са в сила
до 1 декември 2016 г.
§ 44. В Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн.,
ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.;
доп., бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49
от 2009 г., бр. 65 от 2013 г.) в чл. 52, ал. 3 т. 3
се изменя така:
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„3. експерт по корабоплаване, притежаващ
свидетелство за правоспособност на капитан
на кораб от вътрешно плаване, което дава
право на своя притежател да управлява кораба, подлежащ на проверка.“
Министър:
Данаил Папазов
1003

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на
дейностите по линия на техническа помощ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2008 г.; изм., бр. 1 и 50 от 2009 г., бр. 10 и 44
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1 думите „главния счетоводител на МЗХ“ се заменят с „началник-отдел
„Счетоводство“ на МЗХ“.
§ 2. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) В срок до 20 дни от подаване
на заявка за плащане ДФЗ:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с
представените документи;
3. изплаща финансовата помощ на ползвателя.
(2) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти ЦУ на ДФЗ уведомява
писмено ползвателя в срока по ал. 1, който
до 10 работни дни от деня на уведомяването
може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи,
включително документи извън посочените в
приложение № 6.“
§ 3. Създават се чл. 20а, 20б и 20в:
„Чл. 20а. (1) В срока по чл. 15, ал. 1 и чл. 20,
ал. 1 РА може да извърши проверка на място
за установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която:
1. се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или
служител;
2. при прик лючване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише
в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
3. копие от протокола по т. 2 се предоставя
на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване
на проверката на място;
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4. в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката
на място, РА уведомява ползвателя, като му
изпраща копие от протокола;
5. в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, той се удължава със срока
за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на
РА, в случай че по даден проект е необходимо
становище на други органи или институции,
както и когато в резултат от дейностите по
ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато се провежда контролна проверка
на основание на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.
Чл. 20б. Плащанията се изчисляват въз
основа на приетите за допустими и реално
извършени разходи след извършване на проверките по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или чл. 20,
ал.1, т. 1 и 2, и при спазване на разпоредбите
на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.)
(Регламент (ЕО) № 65/2011).
Чл. 20в. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по реда на чл. 15, ал. 1,
т. 1 и 2 или чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейности
те и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по чл. 15,
ал. 2 или чл. 20, ал. 2;
4. приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
(2) В случаите на отказ за изплащане на
финансовата помощ ползвателят на помощта
не може да подаде друга заявка за плащане
за същата дейност.“
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§ 4. В чл. 21 след думата „документи“ се
добавя „(в оригинал)“.
§ 5. В § 2 от допълнителните разпоредби
думите „Прилагане, координация и наблюдение“ се заменят с „Програмиране и техническа
помощ“, а думите „11 ПРСР“ се заменят с „11
на ПРСР (2007 – 2013 г.)“.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 2 се създава т. 21:
„21. Подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 – 2013 г.) след 2013 г.,
които са:
a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход
от единия към следващия програмен период.“
§ 7. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1,
т. 2 се създава т. Р 23:
„Р 23. Разходи за подготвителни дейности
за подпомагане на ПРСР (2007 – 2013 г.) след
2013 г., които са:
a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход
от единия към следващия програмен период.“
§ 8. В приложение № 3 към чл. 8, раздел
Б „Кандидатствам за разходи за следните
дейности:“ се създава т. 21:
„21. Подготвителни дейности за подпомагане
на ПРСР (2007 – 2013 г.) след 2013 г., които са:
a) директно свързани с дейности от настоя
щата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход
от единия към следващия програмен период.“
§ 9. В приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А „Заявката за плащане е за:“
се създава т. 21:
„21. Подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 – 2013 г.) след 2013 г.,
които са:
a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход
от единия към следващия програмен период.“
2. В раздел Б „Общи документи:“ се създава ред G 04:
„
G 04: Декларация от законния представи- Да
тел/управител на одобрения доставчик, че
машините и/или оборудването, обект на
инвестицията, не са втора употреба (при
заявяване на дейности по закупуване на
машини и/или оборудване).

“
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3. Раздели В, Г и Д се изменят така:
„В. Специфични док у менти по видове
дейности:
I 01 Дейности, обект на обществена
Непр.
поръчка:
I 01-01 Копие от сключения договор между
ползвателя на помощта и изпълнителя на
дейността, за която се отпуска финансова
помощ, и приложенията към нея.
I 01-02 Първични счетоводни документи
(например фактури), доказващи извършените разходи.
I 01-03 Проформа фактура.
I 01-04 Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен
към всяка фактура, който да доказва
плащане от страна на ползвателя.
I 01-05 Банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на ползвателя.
I 01-06 Приемно-предавателен протокол
за изпълнението на дейността.
I 01-07 Попълнена таблица за разходите
към заявката за плащане.
I 01-08 Документи, доказващи, че за
дейности – обект на обществена поръчка,
са проведени процедури по възлагане на
обществена поръчка в съответствие със
ЗОП (копие от обявление за обществена
поръчка; заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
заповед за определяне на изпълнител на
обществената поръчка).
I 02 Дейности, които не са обект на
Непр.
обществена поръчка:
I 02-01 Отчет от изпълнителя за извършената дейност.
I 02-02 Копие от протокол за приемане
на дейността.
I 02-03 Копие от сключения договор
между ползвателя на помощта и изпълнителя за дейността, за която се отпуска
финансова помощ.
I 02-04 Разходооправдателни документи.
I 02-05 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
I 02-06 Копие от заповед за командировка.
I 02-07 Попълнена таблица за разходите
към заявката за плащане.
I 02-08 Декларация за възстановени разходи при участие на администрацията,
ангажирана в управлението и управление
на прилагането на ПРСР, в технически
срещи със службите на ЕК и в комитети/
работни групи на ЕК.
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§ 10. Навсякъде в наредбата думите „Административно обслужване и обществени
поръчки“ и „Финансово управление, бюджет
и счетоводство“ се заменят съответно с „Обществени поръчки“ и „Финансово-стопански
дейности“.

I 02 09: Копие от поименна заповед на
министъра на земеделието и храните
или на изпълнителния директор на ДФЗ
за участие в комисии за определяне на
изпълнител на обществени поръчки за
доставки или услуги, както и в комисии
за оценка и избор на проекти по Мярка
111 от Ос 1 и по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

Г. Специфични документи за някои видове
дейности:
I 03 Разходи в размер до 50 % от основните Непр.
месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за
платен отпуск на щатния персонал на
ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко
свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в
ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и
контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала.
Разходи за допълнително възнаграждение,
дължимите от работодателя осигуровки
с непостоянен характер въз основа на
постигнати резултати, които ще бъдат
оценявани от ръководителя на съответната
административна структура или упълномощено от него лице при условията и по
реда на Вътрешните правила за заплатите
в МЗХ или ДФЗ.
I 03-01 Справка за щатния персонал на
ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко
свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в
ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и
контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала.
I 03-02 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
I 03-03 Поименна справка, съдържаща
оценката на служителите, получили допълнително възнаграждение въз основа
на постигнати резултати.
I 04 Наемане и разходи за допълнителен Непр.
персонал към УО и РА, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблюдението
и оценката на ПРСР.
I 04-01 Копие от поименна заповед на
министъра на земеделието и храните или
на изпълнителния директор на ДФЗ за
наемане на допълнителен персонал.
I 04-02 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.

Заключителна разпоредба
§ 11. В Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подпомагане
на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2008 г.; изм., бр. 15 от 2010 г.,
бр. 28 и 41 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 105 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 24 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „чл. 43 УПДФЗ“ се заменят с „чл. 44 УПДФЗ“;
б) в ал. 2 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „областната
дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“;
в) в ал. 3 думите „РРА“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В чл. 25 се правят следните изменения:
a) в ал. 1 думите „чл. 43 УПДФЗ“ се заменят с „чл. 44 УПДФЗ“;
б) в ал. 2 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната
дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“;
в) в ал. 3 думите „РРА“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“.
3. В чл. 26 се правят следните изменения:
a) в ал. 4 думите „чл. 43 УПДФЗ“ се заменят с „чл. 44 УПДФЗ“;
б) в ал. 5 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната
дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“.
4. В чл. 28, ал. 3, 4 и 5 думите „чл. 43
УПДФЗ“ се заменят с „чл. 44 УПДФЗ“.
За министър:
Явор Гечев
1209

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Д. Декларации:
1. Декларирам, че дейностите са изДа
вършени в рамките на одобрения срок.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в
училищата по изкуствата (обн., ДВ, бр. 81 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2010 г., бр. 97 от
2011 г. и бр. 92 от 2012 г.)

2.Декларирам, че дейностите не са
финансирани от ЕС по други програми Да
или инструменти.
3. Декларирам, че представените от
Да
мен документи са достоверни.

“

§ 1. В чл. 7, ал. 4 думите „7 работни дни“
се заменят с „5 работни дни“.
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§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „двудневен срок“ се заменят със „срок от един ден“.
2. В ал. 3 думите „7 дни“ се заменят с „5
работни дни“.
§ 3. В чл. 12 думите „специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа
китара, акордеон, дървени духови инструменти,
ударни инструменти и класически танц“ се
заменят с „пиано, акордеон, струнни лъкови
инструменти, класическа китара, арфа, дървени духови и ударни инструменти, народно
пеене, народни инструменти и класически
танц“.
§ 4. В чл. 15, т. 1 след думите „класическо
пеене“ съюзът „и“ се заличава, поставя се
запетая и се добавя „народно пеене“.
§ 5. В чл. 21, ал. 1 след думата „страната“
се добавя „и лица с предоставено убежище,
статут на бежанец или хуманитарен статут“.
Министър на образованието и науката:
Анелия Клисарова
Министър на културата:
Петър Стоянович

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
във 2. многомандатен изборен район – Бургаски, Ива Димитрова Кусева от листата на
КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно
събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова

983

РЕШЕНИЕ № 2916-НС
от 20 февруари 2014 г.
На 19 февруари 2014 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Владислав Иванов Горанов, избран от 24. многомандатен изборен район – София, издигнат
от ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.

РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 24. многомандатен изборен район – София,
Зоран Александров Рангелов от листата на
ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
1205

РЕШЕНИЕ № 2917-НС
от 20 февруари 2014 г.
На 20 февруари 2014 г. е получено писмо
от председателя на Народното събрание, с
което уведомява Централната избирателна
комисия, че на 18 февруари 2014 г. е починал
народният представител Димчо Димитров Михалевски, избран от 2. многомандатен изборен
район – Бургаски, издигнат от КП „Коалиция
за България“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия

1206
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-91
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1
и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
с цел опазване на каскада от уникални водопади
и вирове, под формата на „казани“, образувани
от естественото течение на водата, в резултат
на ерозионни процеси в дере – приток на река
Мугленска:
1. Обявявам природна забележителност „Казанджи дере“ в землището на с. Мугла, община
Смолян, област Смолян, с площ 10,001 дка.
2. Природна забележителност „Казанджи
дере“ включва имоти с номера 214010 и 214004
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, община
Смолян, област Смолян, с обща площ 10,001 дка.
3. В границите на природната забележителност
се забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. промяна на хидроложкия режим, включително източване, пресушаване, водоползване и др.;
3.4. дейности, свързани с увреждане на физическите и естетическите характеристики на
скалните образувания;
3.5. палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Смолян, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Мугла, община Смолян, област Смолян.
5. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
1030
ЗАПОВЕД № РД-92
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Турията“ в землището
на с. Николаево, община Плевен, област Плевен,
обявена като историческо място със Заповед
№ 357 от 9 февруари 1973 г. на министъра на
горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 21 от 1973 г.), разширена със Заповед № 2067
от 6 юли 1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 62 от 1976 г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-731 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.)
от 1508,00 дка на 1622,746 дка.
2. В границите на защитена местност „Турия
та“, определени със заповедите по т. 1, попадат
имоти с номера: 153001, 153002, 153003, 153004,
153005, 153006, 153007, 153010, 153011, 153012, 153013,
153014, 153015, 153016, 153017, 153018, 153020, 153021,
153022, 153023, 153024, 153025, 153026, 153027,
153028, 153029, 153030, 153031, 153032, 153033,
153034, 153035, 153037, 153038, 153040, 153041,
153042, 153043, 153044, 153045, 153047, 153049,
153050, 153051, 153052, 153053, 153054, 153055,
153056, 153057, 153058, 153059, 153060, 153061,
153062, 153064, 153065, 153066, 153068, 153069,
153070, 153071, 153072, 153073, 153074, 153075,
153076, 153077, 153078, 153079, 153080, 153081,
153082, 153083, 153084, 153085, 153086, 153087,
153088, 153089, 153090, 153091, 153092, 153093,
153094, 153095, 153096, 153097, 153098, 153099,
153100, 153101, 153102, 153103, 153104, 153105, 153106,
153107, 153108, 153109, 153110, 153111, 153112, 153113,
153114, 153115, 153116, 153117, 153118, 153119, 153120,
153121, 153122, 153123, 153124, 153125, 153126, 153127,
153128, 153129, 153130, 153131, 153132, 153133, 153134,
153135, 153136, 153137, 153138, 153139, 153140, 153141,
153142, 153143, 153144, 153145, 153146, 153147, 153148,
153149, 153150, 153151, 153152, 153153, 153154, 153155,
153156, 153157, 153158, 153159, 153160, 153161, 153162,
153163, 153164, 153165, 153166, 153167, 153168, 153169,
153170, 153171, 153172, 153173, 153174, 153175, 153176,
153177, 153178, 153179, 153180, 153181, 153182, 153183,
153184, 153185, 153186, 153188, 153189, 153190, 153191,
153192, 153193, 153194, 153195, 153196, 153197, 153198,
153199, 153200, 153201, 153202, 153203, 153204, 153205,
153206, 153207, 153208, 153209, 153210, 153211, 153212,
153213, 153214, 153215, 153216, 153217, 153218, 153219,
153220, 153221, 153222, 153223, 153224, 153225, 153226,
153227, 153228, 153229, 153230, 153231, 153232, 153233,
153234, 153235, 153236, 153237, 153238, 153239, 153240,
153241, 153242, 153243, 153244, 153245, 153246, 153248,
153249, 153250, 153251, 153252, 153253, 153254, 153255,
153256, 153257, 153258, 153259, 153260, 153261, 153262,
153263, 153264, 153265, 153266, 153267, 153268, 153269,
153270, 153272, 153273, 153274, 153275, 153276, 153277,
153278, 153279, 153280, 153281, 153282, 153283, 153284,
153285, 153286, 153287, 153288, 153289, 153290, 153291,
153292, 153294, 153295, 153296, 153297, 153298, 153299,
153300, 153301, 153302, 153303, 153304, 153305, 153306,
153307, 153308, 153309, 153310, 153311, 153312, 153313,
153314, 153315, 153316, 153317, 153318, 153319, 153320,
153321, 153322, 153323, 153324, 153325, 153326, 153327,
153328, 153329, 153330, 153331, 153332, 153333, 153334,
153335, 153336, 153337, 153338, 153339, 153340, 153341,
153342, 153343, 153344, 153345, 153346, 153347, 153348,
153350, 153351, 153352, 153353, 153354, 153355, 153356,
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153357, 153401, 153402, 153404, 153405, 153406, 153412,
153413, 153414, 153415, 153416, 153417, 153420, 153421,
153422, 153423, 153424 и 153425, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Николаево, ЕКАТТЕ 51620, община Плевен,
област Плевен, с обща площ 1622,746 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Турията“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
1031
ЗАПОВЕД № РД-93
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителeн вид – Вебиев див бадем (Amygdalus webii Spach.) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Любина скала“ в землището на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград, с площ 460,671 дка.
2. Защитена местност „Любина скала“ включва
имот с номер 000260 съгласно картата на възстановената собственост (КВС) за землището на
с. Кръстилци, ЕКАТТЕ 40378, община Сандански,
област Благоевград, с площ 460,671 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство, с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни растителни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в
КВС за землището на с. Кръстилци, община
Сандански, област Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
1032
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 121-ОЗ
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5 КЗ,
като взе предвид представените към заявлението
документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането, Комисията за финансов надзор реши:
Издава на Застрахователна компания „Надежда“ – АД, ЕИК: 131282730, със седалище и адрес
на управление – София 1700, район „Лозенец“,
ж.к. Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, допълнителен лиценз за застраховки по т. 3, 7, 8, 9, 16
и 18 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
от Кодекса за застраховането за всички рискове,
а именно:
І. Застраховка по т. 3 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Сухопътни превозни средства (без релсови
превозни средства)“, за рисковете:
всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни моторни превозни средства;
– сухопътни безмоторни превозни средства.
ІІ. Застраховка по т. 7 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Товари по време на превоз (включително
стоки, багаж и други)“, за риска:
– всяка щета или загуба, нанесена на товари по
време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
ІІІ. Застраховка по т. 8 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Пожар и природни бедствия“, за рисковете:
всяка щета или загуба, нанесена на имущество
(различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
ІV. Застраховка по т. 9 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Други щети на имущество“, за рисковете:
– всяка щета или загуба, нанесена на имущество
(различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана
от градушка или измръзване, и всякакво друго
събитие като кражба, освен включените в т. 8.
V. Застраховка по т. 16 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Разни финансови загуби“, за рисковете:
– рискове, свързани със заетостта;
– обща недостатъчност на доходи;
– лошо време;
– загуба на доходи;
– текущи общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуби на пазарна стойност;
– загуби на рента или доход;
– косвени търговски загуби освен посочените
по-горе;
– други финансови загуби (нетърговски);
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– други финансови загуби.
VІ. Застраховка по т. 18 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Помощ при пътуване (асистанс)“, за риска:
– помощ за лица, които попадат в затруднения
при пътуване, когато са далеч от дома или от
постоянното си местоживеене.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2,
т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
988
РЕШЕНИЕ № 122-ОЗ
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса
на застраховането, като взе предвид представените
към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 и 3 от
Кодекса за застраховането, Комисията за финансов
надзор издава на „Застрахователно акционерно
дружество България“ – АД, ЕИК: 131233651, със
седалище и адрес на управление – София 1404,
район „Триадица“, бул. България 83А, допълнителен лиценз за застраховки по т. 3, 4, 5, 6, 7, 16
и 17 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
от Кодекса за застраховането за всички рискове,
а именно:
I. Застраховка по т. 3 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Сухопътни превозни средства (без релсови
превозни средства)“:
всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни моторни превозни средства;
– сухопътни безмоторни превозни средства.
ІІ. Застраховка по т. 4 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Релсови превозни средства“:
всяка щета или загуба, нанесена на релсови
превозни средства.
ІІІ. Застраховка по т. 5 от раздел ІІ, буква
„А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Летателни апарати“:
всяка щета или загуба, нанесена на летателни
апарати.
ІV. Застраховка по т. 6 от раздел ІІ, буква
„А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Плавателни съдове (морски, речни
и по езера и канали)“:
всяка щета или загуба, нанесена на:
– речни и плавателни съдове по канали;
– плавателни съдове по езера;
– морски плавателни съдове.
V. Застраховка по т. 7 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Товари по време на превоз, включително
стоки, багаж и други“:
всяка щета или загуба, нанесена на товари по
време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
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VІ. Застраховка по т. 16 от раздел ІІ, буква
„А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Разни финансови загуби“:
– рискове, свързани със заетостта;
– обща недостатъчност на доходи;
– лошо време;
– загуба на доходи;
– текущи общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуби на пазарна стойност;
– загуби на рента или доход;
– косвени търговски загуби освен посочените
по-горе;
– други финансови загуби (нетърговски);
– други финансови загуби.
VІІ. Застраховка по т. 17 от раздел ІІ, буква
„А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Правни разноски (правна помощ)“:
застраховка за покриване на съдебни разноски
и други разходи за водене на дела.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
989

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 18 февруари 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решения на общинските съвети
Управителният съвет на НК ЖФ утвърждава
п ром яна в персона лен и числен състав на
местни комисии по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Каспичан, област Шумен (ДВ, бр. 18
от 2012 г.), като намалява числения състав на
местната комисия от 7 на 5 членове, освобождава Боряна Андреева Бойчева – председател на
местната комисия, и утвърждава Виолета Илкова
Маринова за нов председател на същата. Промяната е предложена с Решение № 496, прието
с протокол № 33 от 28.11.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Трън, област Перник (ДВ, бр. 104 от
2011 г.), като освобождава Станислава Асенова
Алексиева – председател на местната комисия,
и утвърждава Райна Георгиева Драганова за нов
председател на същата. Промяната е предложена с Решение № 191, прието с протокол № 17 от
19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Трън.
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Новоутвърдените председатели на местните
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.
Председател:
Д. Иванов
1154

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1565
от 18 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 и чл. 31,
ал. 3 ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение
№ 2805 от 18.02.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот
№ 000135 с площ 27 541 кв. м, с начин на трайно
ползване – пустееща необработваема земя, намиращ се в землището на с. Страхилово, ЕКАТТЕ
69732, извън регулация, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1165
РЕШЕНИЕ № 3323-П
от 18 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 3, чл. 31, ал. 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2803 от 18.02.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Прода жбата на имот с идентификатор
51500.506.519 с площ 12 112 кв. м, намиращ се
в к.к. Слънчев бряг – запад, ведно с построените в него сгради на перално стопанство с
идентификатори: 51500.506.519.1, 51500.506.519.2,
51500.506.519.3, 51500.506.519.4, 51500.506.519.5,
51500.506.519.6, 51500.506.519.7, 51500.506.519.8,
51500.506.519.9, 51500.506.519.10, 51500.506.519.11,
51500.506.519.12, обособена част от „Слънчев
бряг“ – АД, гр. Несебър, наричан за по-кратко
„обособената част“, да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. Начална тръжна цена – 1 200 000 лв. (без
включен данък добавена стойност). Цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен данък добавена стойност).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 100 000 лв. (без включен данък добавена
стойност) или равностойността им в евро, която
се превежда по банковата сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 412, в
срок до 12-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Цената на
тръжната документация е 3000 лв. (с включен
данък добавена стойност) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва:
В касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
Чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на тръжната документация. Разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
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2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.10. На основание чл. 8, ал. 3 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособенaтa част
да се преведат по сметка на „Слънчев бряг“ – АД,
гр. Несебър, и остават негова собственост.
3. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1164

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 21
от 23 януари 2014 г.
С възлагателно писмо № ТП-92-00-129 от
6.08.2008 г. на главния архитект на София е възложено на ОП „Софпроект ОГП“ изработването
на подробен устройствен план на столичния зоопарк. Със заповед № РД-09-50-855 от 21.06.2011 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП, която е изпратена в район
„Лозенец“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1
ЗУТ. С писмо № АБ-66-02-211(1) от 19.07.2011 г.
район „Лозенец“ е информирал, че процедурата
е изпълнена. Приложен е констативен протокол.
Изработеният ПУП е представен с писмо вх.
№ ТП-92-00-129 от 26.02.2013 г. Разгледан е и
приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-17 от 26.02.2013 г., т. 16.
С писмо № ТП-92-00-129 от 27.02.2013 г. проектът за ПУП е изпратен в район „Лозенец“ за
съобщаване и провеждане на обществено обсъждане на основание чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ и чл. 12
ЗУЗСО. Съобщението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 23 от 2013 г.
На 19.10.2010 г. е проведено обществено обсъждане в изпълнение на Заповед № РД-09-71 от
15.04.2013 г. на кмета на район „Лозенец“. Съгласно писмо на район „Лозенец“ № АБ-66-02-48-(2)
от 10.06.2013 г. в законоустановения срок след
обявяването чрез „Държавен вестник“ и проведеното общественото обсъждане не са постъпили
възражения, предложения и становища.
Представена е експертна оценка на съществуващата едроразмерна дървесна растителност
на основание чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от
дирекция „Зелена система“ при СО – изх. № 7000СП-776 от 15.07.2010 г.
В изпълнение на чл. 62, ал. 9 ЗУТ са изработени обща схема за поставяне на преместваеми
обекти и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-57 от 23.07.2013 г., т. 3.
Със заповед № РД-09-09-102 от 2.12.2013 г. на
главния архитект на СО е назначено заседание на
специализирания състав на ОЕСУТ (ССОЕСУТ)
в разширен състав със задача да разгледа проекта. Проектът е разгледан и приет с решение
по протокол № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г., т. 16. Съ-
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гласно решението проектът следва да се изпрати
за одобряване в СОС на основание чл. 62, ал. 9
ЗУТ. При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 от ПЗР на
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
Проектът е изработен като изменение на план
за регулация, план за застрояване и план-схеми
на техническата инфраструктура на м. Зоопарк и
изменение на план за регулация на м. Борисова
градина – Погребите – II част, кв. 6, УПИ I.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет съгласно разпоредбата на чл. 62,
ал. 9 ЗУТ и териториалният обхват на плана е над
един квартал – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект с обяснителна записка към
него. Същият е съобщен с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Планът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия.
ИПР и ПЗ е приет с протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-23 от 23.07.2013 г., т. 3.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Терени за специални зелени площи“ („Тзсп“), „Зона
градски паркове и градини“ („Зп“) и „Зона за
общественообслужващи дейности и озеленяване
в околоградския район“ („Оз2“), в които съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 35, 32 и
17 е допустимо урегулираните поземлени имоти
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащ кадастрален план, с което е спазено изискването на § 6, ал. 7 от ПР на ЗУТ. С изменението на
плана за регулация от УПИ I – СГНС, „Зоопарк“,
от кв. 1 се създават нови УПИ І – „За зоопарк“,
УПИ ІІ – „За озеленяване“, УПИ ІІІ – „За озеленяване“, УПИ ІV – „За озеленяване“, УПИ V – „За
озеленяване“, и УПИ VI – „За озеленяване“. Отпада улица по о.т. 38-37-36-35, като се обособява
пешеходна алея, с което се променя УПИ I, кв. 6,
м. Борисова градина – Погребите – II част. Промяна профила на улици по о.т. 706-22-21-20-12-33;
по о.т. 33-34-34а. Настоящото изработване на
плана е в съответствие с действащите норми,
включително тези на Наредба № 8 от 2001 г. за
ОСУСП, уреждащи техническото оформление на
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същите. С ползването на съвременни цифрови
технологии се улеснява прилагането на плана и
публичният достъп до него.
С оглед на горното основание за одобряване
на плана в тази част е чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ, а именно
промяна в устройствените условия, при които
са одобрени предходните планове. Промяна в
устройствените условия се явява и приемането
на ОУП на СО. Предвид горното това обстоятелство също е основание за изменение на плана по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
с ъщес т ву ва щ и т е сг ра д и. Новоп ред ви дено т о
застрояване е свободно като начин на застрояване при спазване на изискванията на чл. 22
ЗУТ съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса съобразно направения анализ на
територията. Застрояването се одобрява при
спазване на изискванията за разстояния през
улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ. Предвид горното
с плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София. Проектната разработка е целесъобразна
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 2, чл. 22 ЗУТ, устройствени зони по т. 35, 32
и 17 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 23.07.2013 г.,
т. 3, и № ЕС-Г-92 от 2.12.2013 г., т. 16, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на м. Зоопарк, кв. 1, като
от УПИ І – СГНС – „Зоопарк“, се създават нови
УПИ I – „За зоопарк“, УПИ II – „За озеленяване“, УПИ III – „За озеленяване“, УПИ IV – „За
озеленяване“, УПИ V – „За озеленяване“, и УПИ
VI – „За озеленяване“. Отпада улица по о.т. 3837-36-35, като се обособява пешеходна алея, с
което се променя УПИ I, кв. 6, м. Борисова градина – Погребите – II част. Промяна профила на
улици по о. т. 706-22-21-20-12-33; по о.т. 33-34-34а
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
2. Под робен уст ройст вен п лан – п лан за
застрояване за м. Зоопарк, кв. 1, УПИ I – „За
зоопарк“, съгласно приложения проект.
3. План- схеми на инженерната инфраструктура по части „Водоснабдяване и канализация“,
„Ел. снабдителна мрежа“ и „Топлоснабдяване“ в
границите на проекта за ПУП.
4. Обща схема за поставяне на преместваеми
обекти и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1025
от 6 декември 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I-8, София, кв. Враждебна,
между ул. 46 и ул. 47, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 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 31.03.2014 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 1200 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1112
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1026
от 6 декември 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ II-902, 903, 904, София, кв.
Враждебна, ул. 47, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 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 31.03.2014 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 600 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1113
РЕШЕНИЕ № 1041
от 20 декември 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 № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14),
София, ул. Стара планина 4, обособена част от
капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с
право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 710 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (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 28.03.2014 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 1200 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1114
РЕШЕНИЕ № 1044
от 20 декември 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазин, София, ж.к. Гевгелийски,
бл. 1, прохода между вх. А и вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 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 28.03.2014 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1115
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РЕШЕНИЕ № 1051
от 24 януари 2014 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 № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 3.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 152 000 лв. (сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 200 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 1.04.2014 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1116

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 37.17
от 11 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред. ДВ, бр. 17 от 2009 г.) във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000372 по КВС
на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за пакетирани промишлени стоки, вестници, списания и
офисна част, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп;
Е/H ≤ 10; Пл – 80 %; Кинт – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
1057
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РЕШЕНИЕ № 37.18
от 11 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000137, з-ще
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с цел
изграждане на Зърнобаза, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Пп; Пл ≤ 60 %; Кинт ≤ 1,5; Озел. ≥ 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
1058
РЕШЕНИЕ № 37.19
от 11 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред. ДВ, бр. 17 от 2009 г.) във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 207003 по КВС на
з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с
цел обособяване на седем нови поземлени имота:
№ 207012, 207013, 207014, 207015, 207016, 207017 – отредени за вилно строителство, и № 207018 – за
частен път, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: Устр. зона – Ов;
Е/H ≤ 7; Пл – 40 %; Кинт – 0,8; Озел. – 60 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
1059

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 19
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищни образувания, представляваща трасе на газопровод
до имот с идентификатор 07257.28.591, землище
с. Българево, община Каварна, област Добрич,
по следното трасе: имоти с идентификатори
07257.27.248, 07257.27.461, 07257.28.215, 07257.28.259,
07257.28.261, 07257.28.265, 07257.28.420, 07257.28.535,
07257.28.540, 07257.28.594, 07257.28.595, 07257.28.596,
07257.28.600, 07257.28.601 и 07257.28.608, землище
с. Българево, община Каварна, област Добрич.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Каварна пред
Административния съд – Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
1060

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1393
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 82
от 2012 г., във връзка с § 124 от преходните разпоредби), чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ
000440 по картата на възстановената собственост
в местността Долните ливади, землище с. Дъбене, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ), предвижда за
ПИ 000440 да се образува УПИ 000440 – пречист
вателна станция за отпадъчни битови води, и
застрояване в него, както и приложените ВиК и
ел. схеми при спазване на нормативните изиск
вания по устройство на територията.
Предвижда се разширение на полски път – ПИ
000235 в м. Бостанята от поземлен имот (ПИ)
000476 в м. Долните ливади за захранване на
новообразувания УПИ 000440 – пречиствателна
станция за отпадъчни битови води.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1110
РЕШЕНИЕ № 1394
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 82
от 2012 г., във връзка с § 124 от преходните разпоредби), чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура – трасета за електропровод и
водопровод, в местността Долните ливади, землище с. Дъбене.
Подробният устройствен план (ПУП) предвижда
трасетата за електропровод и водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 000440 – предвиден за
пречиствателна станция за отпадъчни битови води,
да преминат през ПИ 000235 – полски път – публична общинска собственост, ПИ 000476 – пасище, мера – публична общинска собственост,
ПИ 000465 – пасище, мера – публична общинска
собственост, ПИ 000463 – пасище, мера – публич-
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на общинска собственост, и ПИ 000223 – път ІV
клас – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1111

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 37
от 12 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и
чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет „Родопи“ –
Пловдив, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП на обслужващ път за
МВЕЦ „Кадиево“, като се образува обслужващ път
за МВЕЦ „Кадиево“ в землището на с. Кадиево,
части от имоти № 001012, 001013, 001014, 001070,
001084, 001085, 001087, 001088, 001141 и 001142, по
червените, сините линии, надписите със син цвят.
2. Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване УПИ
70 – техническа инфраструктура, ТП.
3. Дава съгласие да се одобри ПУП – ПРЗ за
УПИ 70 – техническа инфраструктура, ТП, на
земеделска земя за процедура промяна предназначението в землището на с. Кадиево, местност
Гьола, имот № 001070, съобразно изискванията
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува УПИ 70 – техническа инфраструктура, ТП, по червените, сините линии, надписите
със син цвят;
– определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– определя устройствена зона „Пп“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
1133
1. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание чл. 148, ал. 3 и 4 и
чл. 145, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 143, ал. 2 и
чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-5 от 6.02.2014 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: Път І-4 „Търговище – Белокопитово“ от км 231+968.78 до км
232+600, включително реконструкция на пътен
възел при км 232+300, в обхвата на одобрения
със Заповед № РД-02-14-402 от 23.04.2013 г. подробен устройствен план – парцеларен план. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
1144

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

26. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
§ 125, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2013 г.),
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ е
издадена Заповед № РС-4 от 6.02.2014 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г.
с допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 АПК на Агенция „Пътна инфраструктура“
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, съответно
за: участък от км 333+020 до км 333+050 – мост
над р. Лешковица при км 333+037; участък от км
334+400 до км 334+420 – мост над р. Крушов дол
при км 334+410; участък от км 340+340 до км
340+360 – мост над р. Слатинска при км 340+350;
участък от км 341+620 до км 341+660: мост над
р. Кърчина при км 341+640 – п.в. Бобошево; мост
над р. Кърчина при км 341+640 – п.в. Бобошево
на пътна връзка № 7 път III-104 – жп гара Бобошево; мост над р. Кърчина при км 341+640 – п.в.
Бобошево на пътни връзки път III-104 – Кулата и
София – път III-104. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
1145
36. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 152/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Марин Василев Бочев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
1083
37. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 150/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Лилия Любомирова Шопова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
1084
38. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 151/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Мариела Веселинова Гринова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
1085
39. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 139/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Емил Ангелов Миланов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
1086
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3. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност Икономика и управление (индустрия)
за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и
предприемачество“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел. 0631/66-362.
1148
69. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за професор по научна
специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни
конструкции“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 963-52-45, в.
449, и 866-90-54.
1088
30. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за професор в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.
8110235, 8110215.
1118
4. – Тех ни ческ и ят у ниверси те т – Софи я,
обявява конкурси за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за: доцент по професионално
направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите
на катедра „Педагогика и мениджмънт“; главен
асистент по професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Приложна
механика“ за нуждите на катедра „Механика,
машиностроене и топлотехника“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел.
044 667 323.
1065
5. – Тех н и ческ и ят у н и верси те т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за доцент по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ за нуждите
на катедра „Електротехника, електроника и
автоматика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
1066
63. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика по професионално
направление 4.1. Физически науки и научна
специалност „Медицинска физика“ за нуждите
на Катедра по медицинска физика и биофизика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
ул. Здраве 2, стая 421.
1087
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99. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Сърдечносъдова хирургия“ – един, за Факултета по медицина, Катедра по хирургични болести, УНС по
съдова хирургия и Отделение по кардиохирургия
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Хигиена“ (хранене и диететика) – един, за Факултета по фармация, Катедра
по хигиена; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, по научна специалност „Молекулярна
биология“ – един, за Факултета по медицина,
Катедра по обща и клинична патология, съдебна
медицина и деонтология и Клиника по обща и
клинична патология към МБА Л „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, по научна специалност
„Етика“ – един, за Медицинския колеж – Варна;
в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по здравни грижи – един, за
Катедра по здравни грижи към Филиал – Сливен;
главен асистент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професи№
по
ред

Област на ВО
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онално направление 3.2. Психология, по научна
специалност „Медицинска психология“ за Факултета по медицина, Катедра по психиатрия и
медицинска психология и Клиника по психиатрия
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов
55, ет. 4, стая 416, тел. 052/677-033 и 052/677-034.
1146
16. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за доценти: в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника,
автоматика; учебна дисциплина „Анализ и синтез
на електронни схеми“ – един, към катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – Факултет
по електроника; в професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника; научна
специалност „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“ – един, към катедра „Компютърни
науки и технологии“ – Факултет по изчислителна техника и автоматизация, двата със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
1101
36. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултетни съвети преобявява конкурси за прием
на докторанти за учебната 2013/2014 г. по следните
докторски програми:

Професионално
направление

Докторска програма

Държавна
поръчка
ред.

зад.

1.

3. Социални, стопански и 3.7. Администра- Социално управление
правни науки
ция и управление

2

1

2.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Политическа икономия (Обща икономическа теория)

1

1

3.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност

-

1

4.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

-

1

5.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Икономика и управление (търговия)

1

1

6.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Индустриален бизнес

1

-

7.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Маркетинг

2

1

8.

3. Социални, стопански и 3.8. Икономика
правни науки

Статистика и демография

1

-

9.

3. Социални, стопански и 3.9. Туризъм
правни науки

Икономика и управление (туризъм)

2

-

ОБЩО:

10

6

Срок за подаване на документите в отдел „НИДД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За документи и информация: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, кабинет 503, тел.
(052) 830 813, e-mail: nir@ue-varna.bg и web адрес: www.ue-varna.bg.
1100
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10. – А г рарн и я т у н и верси те т – П ловд и в,
обявява конкурси за заемане на академичните
длъжности: професор в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление: 4.1.
Физически науки (приложна физика), научна
специалност: Физика; доцент в област на висше
образование: 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление:
4.3. Биологически науки, научна специалност:
Микробиология (растителна защита); главен
асистент в област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление: 4.3. Биологически
нау к и, нау чна специалност: Микробиологи я
(молекулярна биология), всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 65 44 54.
1028
68. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конку рси за професори по: 4. Природни науки, математика и
информатика, 4.3. Биологически науки (Микробиология) – един; 5. Технически науки, 5.12.
Хранителни технологии (Технология на месните
продукти) – един; доценти по: 4. Природни науки, математика и информатика, 4.2. Химически
науки (Биохимия) – един; 4. Природни науки,
математика и информатика, 4.2. Химически
науки (Аналитична химия) – един; 5. Техничес
ки науки, 5.12. Хранителни технологии (Микробни хранителни технологии) – един; главни
асистенти по: 4. Природни науки, математика
и информатика, 4.2. Химически науки (Химия
на природните съединения) – един; 4. Природни
науки, математика и информатика, 4.2. Химичес
ки науки (Химия) – един; 4. Природни науки,
математика и информатика, 4.2. Химически
науки (Физикохимия и колоидна химия) – един;
5. Технически науки, 5.1. Машинно инженерство
(Опаковъчна техника и технологии) – един; 5.
Технически науки, 5.1. Машинно инженерство
(Машини и апарати за механична и хидравлична обработка) – един; 5. Технически науки, 5.1.
Машинно инженерство (Технология на машиностроенето) – един, всички със срок 2 месеца;
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доцент по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни
технологии (Безопасност на производствената
среда, Охрана на труда) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета – Пловдив, бул. Марица
26, тел. 603 603, до 7 работни дни след изтичане
на срока на обявлението в „Държавен вестник“.
1064
971. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за: професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по: „Ендокринология“ – един; „Обща медицина“ – един; „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ към филиал Хасково – един; доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“; Ветеринарномедицинския факултет за доцент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Зоохигиена, етология
и защита на животните“; Аграрния факултет за
доцент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.1. Растениевъдство по „Зеленчуко
производство“; Стопанския факултет за главен
асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика по „Икономика и
управление“ (по отрасли – индустрия), всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: за МФ – във факултета,
ул. Армейска 11, тел. 042/664 468, за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 506;
за АФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 466, за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403.
1103
33. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ преобявява следните
докторантури за учебната 2013/2014 г. със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Докторантура

Форма
Брой
на обучение

1. докторска програма Теория и история на литературата от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

2. докторска програма Руска литература (Руска литература ХХ век) от професионално
направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

3. докторска програма Тюркски езици (Турски език), професионално направление
2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

4. докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

5. докторска програма Теология (Инославни изповедания) от професионално
направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1
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на обучение

Докторантура
6. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

7. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

1

8. докторска програма Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими
имоти) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
област на висше образование 5. Технически науки

редовна

2

9. докторска програма Математически анализ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

редовна

1

10. докторска програма Изчислителна математика от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

редовна

1

11. докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

2

Документи се подават в ректорска канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел. централа: 830-495,
в. 121; GSM: 0899 901943.
1027
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна
специалност Теория и история на културата, за
нуждите на Центъра по тракология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Московска 45, тел.
02 980 62 97.
1119
39. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по
професионално направление 3.1. Социолагия,
а н т рополог и я и нау к и за к ул т у рата, нау чна специалност Фолк лористика – Балкански
фолклор, за нуждите на секция „Сравнителни
фолклористични изследвания“ – един; научна
специалност Музеология за нуждите на секция
„Етномузеология“ – двама, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11, и ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
1166
86. – Институтът по земеделие – Карнобат,
към Селскостопанска академия обявява конкурс за
академичната длъжност доцент в професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: в института, 8400 Карнобат, тел./
факс 0559/25847.
1147
226. – Националният военноисторически музей (НВИМ), София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в

професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 050306 „История
на България“ с профил „Най-нова българска
история“, със срок за подаване на документи за
участие 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Необходими документи:
заявление; автобиография; диплома за висше
образование и приложението към нея – в оригинал и по едно копие от тях; диплома за образователната и научна степен доктор – в оригинал
и едно копие; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение за трудов
стаж по специалността, ако има такъв; списък
на публикации; други документи по преценка на
кандидата. Документи се подават в сградата на
НВИМ – София 1505, ул. Черковна 92, ет. 2, стая
№ 17, тел. (02) 944-32-61.
1167
16. – Добруджанският земеделски институт –
гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за главен асистент
в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – при научен секретар на
ДЗИ, тел. 058/603 253, 0892232837.
1102
78. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през януари 2014 г. е продаден следният обект:
Урегулиран поземлен имот – УПИ V-274, кв.
12, гр. София, НПЗ „Хладилника – Витоша“,
ул. Филип Кутев, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД, продаден на „Нова индустриална компания“ – АД, представлявано от Венко
Иванов Динчев, за 1 122 000 лв. На основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в
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размер 224 400 лв. Продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 1 346 400 лв., изплатени изцяло
от купувача.
1117
935. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през октомври 2013 г. е
извършила продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи:
1. Незастроен ПИ с идентификатор 10447.517.192
по КККР на гр. В. Търново, целият с площ
681 кв. м, за който имот е отреден УПИ ХХХІІ-25 –
„за производствено-складови дейности“, от стр. кв.
572 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост на Община Велико Търново, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на Лъчезар
Ильов Пецуров с постоянен адрес гр. Велико
Търново, ул. Б. Бона 20, вх. В, за 29 010 лв., върху
която сума е начислен ДДС в размер 5802 лв.
Общата цена по договора е в размер 37 812 лв., на
разсрочено плащане, с начална вноска в размер
14 505 лв., а остатъкът – платим на четири равни
вноски в срок до 7.10.2015 г.
2. Незастроен УПИ ІХ – „за производствени и
складови дейности“, от стр. кв. 10 по ПУП – ПР на
гр. В. Търново, Западна промишлена зона – собственост на Община Велико Търново, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с
фирма „Бритос“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Велико Търново, ул. В. Левски
15, ет. 7, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, с ЕИК 200409807,
представлявано от управителя Христо Радославов
Попов, за 30 200 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер 6040 лв. Сумата е изплатена
изцяло от купувача.
1014
936. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през януари 2014 г. е извършила продажба на общински нежилищен имот,
представляващ незастроен ПИ с идентификатор
10447.516.13 по КККР на гр. В. Търново, целият
с площ 4452 кв. м, за който имот е отреден УПИ
VІІІ – „за обществено и делово обслужване“ от
кв. 1 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, ЖК
„Чолаковци“ – собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на дружество с ограничена отговорност
с фирма „Стадис – ПМ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.
Княз Александър Батенберг 2, вх. Б, вписано
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 202679979, представлявано
от управителя Димитър Станчев Димитров, за 95
250 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер
19 050 лв. Общата цена по договора е в размер
114 300 лв., на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 47 625 лв., а остатъкът – платим
на 22 равни вноски в срок до 17.11.2015 г.
1015
4. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Трасе на ел.
кабел 0,4 kV НН до ПИ 167008, м. Могилата,
землище на гр. Айтос“. Трасето на подземния
електропровод с дължина 833 м преминава през
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следните имоти: № 000865 (полски път, общинска
публична собственост), № 000520 (полски път, общинска публична собственост), № 171001 (пасище,
мера, общинска публична собственост), № 000598
(полски път, общинска публична собственост) и
№ 138001 (нива, общинска собственост), землище
на гр. Айтос. Проектът се намира в дирекция
„ТСУС“ при Община Айтос. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
1140
7. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация от о.т. 90 до о.т. 105 за обслужване
на имоти в с.о. Острица 2, землище кв. Банево,
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
1107
244. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии) за реконструкция чрез изместване на електропровод
„Скакля – Вратцата“ през поземлени имоти с
идентификатори № 123.28, № 0.6 и № 123.35 в
местност Борови падини в землището на с. Згориград, община Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в общината
(стая № 2) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
1141
244а. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии) за трасе
на ВЛ 20 kV за ел. захранване на имот № 000213,
местност Челебийска курия в землището на
с. Власатица, област Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в общината (стая № 2)
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него.
1142
244б. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за водопроводно отклонение за захранване на
имот № 000213, местност Челебийска курия в
землището на с. Власатица, област Враца. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинте-
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ресованите лица могат да се запознаят с проекта
в общината (стая № 2) и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
1143
6. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
„Ел. кабел 20 kV от нов ЖР стълб, вграден между
ЖР 124 и ЖР 125 от ВЛ 20 kV „Обручище – Главан“, с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 000138, 000139, 000608, 011013 и 011044 в землището на с. Медникарово. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, стая
208. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
зинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гълъбово.
1043
570. – Община Каварна на основание чл. 128
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за квартали 69, 70 и 213 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“
при Община Каварна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта и направят писмени
искания, предложения и възражения по него до
общинската администрация – гр. Каварна.
1042
24. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за въздушно
отклонение от електропровод 20 kV „Ерден“ в
поземлен имот № 460009 за захранване на ПИ
№ 460008 от нов електрически стълб (ж.р.) и
мачтов трафопост, който ще се изгради в ПИ
№ 460008 в землище с. Долно Белотинци, община
Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1109
1. – Общ и на Нова За г ора на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструкту ра извън
границите на урбанизираните територии – за
обект „Кабел 20 kV от стълб на ВЛ 20 kV в ПИ
066037 до БКЗРУ в ПИ 056030 в землището на
с. Събрано, община Нова Загора“, с който се
засягат ПИ 000109, 000120, 000158, 000159, 00163,
000403 и 066037 по КВС на землище с. Събрано,
община Нова Загора. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1067
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11. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ
водопровод до „Гробищен парк“ в ПИ № 000115,
м. Храстите, землище с. Тополи дол, преминаващ
през ПИ № 000047 – път IV клас, и 062004 – полски
път, съгласно приложения регистър на засегнатите
собственици. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
1138
297. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че e изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на отвеждащ
канал и заустване на отпадъчни води от пречист
вателно съоръжение в УПИ 000271, м. Реката,
землище с. Долно Спанчово. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: 000036, 000106, 000180,
000206, 000261, 000262, 000263, 000278, 000279,
000292, 060001 – землище с. Долно Спанчово.
Проектът се намира в сградата на Община Пет
рич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1139
580. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ съобщава, че е
изработен комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект „Оптична кабелна линия на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“ от
с. Абланица – с. Блатска – край на община Хаджидимово“, съдържащ следните самостоятелни
съставни части: проект за подробен устройствен
п лан – т раси ровъчен и парцеларен п лан за
обект „Оптична кабелна линия на ЕТ „Фаик
Метушев – Свежест“ от с. Абланица – с. Блатска – край на община Хаджидимово“, и инвестиционен проект за обект „Оптична кабелна линия
на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“ от с. Абланица – с. Блатска – край на община Хаджидимово“. Комплексният проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Хаджидимово,
стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Хаджидимово.
1041
581. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на електропровод до имот
номер 030023, намиращ се в местността Бозук
Дермен в землището на с. Блатска, община Хаджидимово. Проектът се намира в сградата на
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общинската администрация – гр. Хаджидимово,
стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Хаджидимово.
1040
101. – Община гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият
с Решение № 66 от 19.12.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Цар Калоян, проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване
20 kV на БКТП 20/0,4 kV в имот № 119030 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян (част
от комплексен проект)“. Проектът се намира в
звено „ТСУ“ при Община Цар Калоян и може да
се разгледа от заинтересованите. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1108
39. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) за УПИ II, УПИ VI, УПИ VII, кв.
12, и УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V,
УПИ VI, кв. 21 по плана на с. Крапец, община
Шабла, с възложител Желка Иванова Стоянова
от Варна. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация (техническа
служба), стая 105.
1068

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, трето отделение, призовава Кирил Христов Божилов с
последен адрес София, ул. Цанко Церковски 8,
ет. 3, да се яви в съда на 31.03.2014 г. в 9 ч., зала
1, като ответник по адм. д. № 14626/2013 г. с Веселин Димитров Ботев и други срещу решение по
адм. дело № 2072/2008 г. на Софийския градски
съд, административно отделение, ІІІ „в“ състав.
1168
Административният съд – Варна, V състав, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 464/2014 г. по постъпило оспорване от
„Валекс 3“ – ООД, на Наредбата за обществения ред – чл. 31, т. 4 „Забранява се движението
и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски
площадки, зелени площи и пешеходни зони“,
приета с Решение № 5220-12(56) от 2 и 3.08.2007 г.,
посл. изм. с Решение № 819-8(14) от 19.12.2012 г.
на ОС – гр. Варна. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление за конституирането им като
страни по адм.д. № 464/2014 г. в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
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доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Производството по делото
е насрочено за 8.05.2014 г. от 10,30 ч., V състав.
1149
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от кмета на община Перник срещу Решение № 640 по протокол № 18 от
19.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Перник.
С решението се освобождават частично общинските и държавните училища от заплащане на
такса битови отпадъци за 2014 г., като същата се
определя на база 3 лв. на брой ученик. По обжалването е образувано адм. дело № 67/2014 г. по
описа на Административния съд – Перник, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.03.2014 г. от 10,30 ч.
1170
Административният съд – Перник, на основание чл. 179 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 639 по протокол № 18 от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Перник, с което освобождава от
заплащане на дължимата такса битови отпадъци
за сградите, ползвани от Професионална гимназия
по енергетика и минна промишленост „Христо
Ботев“ – Перник, Професионална техническа
гимназия „Ю. Гагарин“ – Перник, и Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Ив.
Рилски“, за 2013 г., по което е образувано адм.д.
№ 68/2014 г. по описа на А дминистративния
съд – Перник.
1097
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 7316/2013 г. по описа на ІІ отделение,
25 състав, насрочено за 24.03.2014 г. от 10,30 ч.
по жалба на „Екос – Медика“ – ООД, и по жалба на Димитър Попов, Мария Попова, Татяна
Попова, Калин Кунчев, Мишо Кунчев и Цветан
Кунчев – всички от София, срещу Решение № 274
по протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния
общински съвет (СОС) в частта за предвиденото
свързано застрояване в урегулирани поземлени
имоти (УПИ) ХІІ-4 и І – „за ЖС, трафопост,
медицински център и подземни гаражи“, кв. 1,
ж.к. Крива река. С оспорвания административен
акт е одобрен проект за: 1. подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) на ж.к.
Крива река в граници: бул. Акад. Иван Гешов,
ул. Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков и
бул. Ген. Едуард Тотлебен, район „Красно село“,
по червените и сините линии, букви и цифри с
корекциите в зелен и кафяв цвят, съгласно приложен проект и без УПИ, показани в сив цвят,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва: кв. 13, УПИ
ХІІ-258, 259; 2. ПУП – план за застрояване (ПЗ)
за ж.к. Крива река в граници: бул. Акад. Иван
Гешов, ул. Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен с корекциите в
зелен цвят, съгласно приложен проект и без допускане на намалени разстояния към съседните
УПИ и/или сгради, включително през улица. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
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определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
1150
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 23 състав, призовава Анна Мария
Терпио като заинтересована страна по адм. д.
№ 9334/2013 г., образувано по жалба на Димитринка Ненкова Минкова-Дакак срещу Заповед
№ РД-0902 от 2007 г. на кмета на СО, район
„Панчарево“. Делото е насрочено за 14.04.2014 г.
от 9 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1098
Софийският градски съд призовава в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Теодорос Маврогенис, гражданин на
Гърция, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в канцеларията на Софийския градски
съд, Въззивно отделение, ІІа състав, София, бул.
Витоша 2, ет. 1, стая 66, за да получи препис от
съдебните книжа за отговор в едномесечен срок
от обнародването. В случай, че ответникът не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1094
Несебърският районен съд уведомява Ричард
Джордж Биндън Форестър, гражданин на Велико
британия, с неизвестен адрес на територията на
Република България, че има качество на ответник
по гр.д. № 153/2013 г. по описа на съда, образувано
по предявен от Етажна собственост на жилищен
комплекс „Акротирия Апартментс“, гр. Несебър,
иск по чл. 124, ал. 1 ГПК, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на РС – Несебър, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1069
Пловдивският районен съд, ІІІ брачен състав, призовава Доменико ди Никола, роден на
22.10.1972 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.03.2014 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 51/2014 г., заведено от Розалия Тодорова Чанлиева от Пловдив, за развод по чл. 49 СК. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще му назначи особен представител.
1070
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Клаудия Стате, родена на
11.10.1978 г. в гр. Букурещ, гражданка на Румъния, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в канцеларията на Районния съд – Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 1242/2013 г.
по описа на съда, заведено от Георги Кирилов
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Стоянов от гр. Сандански. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1071
Софийският районен съд, гр. колегия, 62-ри
състав, призовава Йонко Николов Кондарев
с постоянен и настоящ адрес от 28.03.2013 г.
София, район „Лозенец“, ул. Милин камък 21,
ет. 2, да се яви в съда на 16.04.2014 г. в 10,30 ч.
като ответник по гр.д. № 14248/2007 г., заведено
от Анушка Стоянова Илчева и други, с предмет
делба на недвижим имот. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1095
Районният съд – гр. Средец, призовава Юлия
Владимировна Сергеевна, гражданка на Русия,
с неизвестен адрес, като ответница по гр.д.
№ 645/2013 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1096
Търговищкият районен съд уведомява Исуф
Ферадов Салимов, роден на 2.02.1929 г., гражданин на Република Турция, че има качеството
на ответник по гр. д. № 1382/2013 г. по описа на
съда, 7-и състав, образувано по предявен от Иван
Христов Христов иск по чл. 124 ГПК във връзка с
чл. 79 ЗС. Указва на ответника, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да се яви в канцеларията на Търговищкия
районен съд, за да получи книжата, както и да
посочи адрес в Република България, на който да
бъде призован за делото.
1072
Врачанският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ с решение № 18 от 4.02.2014 г. по
т. д. № 94/13 г. обявява неплатежоспособността
на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“, Враца; открива производство по
несъстоятелност; назначава за временен синдик
Светослав Енев Бакалов; допуска обезпечение
чрез налагане запор и възбрана върху активите
на сдружението; определя дата на първо събрание
на кредиторите за 11.03.2014 г. в 14 ч. в сградата
на ВрОС.
1099

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
8. – Управителният съвет на сдружение „Тенис клуб Левски – София“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.04.2014 г. в 18 ч. в София, Борисовата
градина, сградата на клуба, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2013 г.;
2. приемане на бюджет на клуба за 2014 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

УС за 2013 г.; 4. приемане на одиторския доклад
за 2013 г.; 5. избор на одитор за 2014 г. 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.
1124
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национален комитет на България в Световния
енергиен съвет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.04.2014 г. в 15 ч. в София, ул. Триадица 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2013 г.; 2. приемане на
бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за 2014 г.; 3. приемане на
работна програма за 2014 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
след 20 март 2014 г. всеки работен ден от 9 до
17 ч. в седалището на сдружението в София, ул.
Триадица 8, стая 510. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1089
9. – Управителният съвет на Фондация за
развитие на механизираните земеделски услуги
в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.04.2014 г. в 13 ч. в
седалището на фондацията в София, ул. Лавеле 10, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на управителния съвет поради
изтичането на мандата му; 2. избиране на нов
управителен съвет; 3. приемане на отчета за
дейността на фондацията; 4. освобождаване на
контролния съвет поради изтичане на мандата му;
5. избиране на нов контролен съвет; 6. приемане
на отчет за дейността на контролния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1090
13. – Управителният съвет на Българското
ядрено дружество, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на дружеството на 25.04.2014 г. в 15 ч. в салона
на Националния институт по метеорология и
хидрология – БАН, бул. Цариградско шосе 66,
София, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчет за дейността на БЯД през
2013 г.; 2. обсъждане и приемане на финансовия
отчет за 2013 г.; 3. обсъждане и приемане на плана
за дейността на БЯД през 2014 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета за 2014 г.; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място.
1104
1. – Управителният съвет на Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), София, на свое извънредно заседание от 11.02.2014 г. взе решение на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ в съответствие с чл.
33, ал. 1 и чл. 36 от устава на НСОИЖП за свикване на общо събрание на 25.04.2014 г. в 10 ч. в
заседателната зала на Секция „Сигнализация и
телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик 5,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
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на управителния съвет за дейността на сдружението през периода април 2013 – март 2014 г.; 2.
отчет на финансовото състояние на сдружението; 3. предложения за изменения и допълнения
на устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. връчване на наградата на НСОИЖП за 2013 г.; 6. други. Съгласно
чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се
счита за законно, ако на него присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да присъстват.
1123
94. – Националният съвет на Българския
Червен кръст, Софи я, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на БЧК свиква по
своя инициатива редовна сесия на 65-ото общо
събрание на организацията на 16.05.2014 г. в 16 ч.
и на 17.05.2014 г. в 9 ч. в административната
сграда на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76,
зала „София“, при следния дневен ред: на 16 май
2014 г.: 1. отчет на Националния съвет на БЧК
за дейността на организацията за 2013 г. и годишен финансов отчет за 2013 г.; 2. отчет на
бюджет – 2013 г.; 3. отчет на националната контролна комисия за 2013 г.; 4. отчет на етичната
комисия за 2013 г.; на 17 май 2014 г.: 5. план за
работата на БЧК за 2014 г.; 6. размер на индивидуалния членски внос за 2014 г.; 7. бюджет на
БЧК за 2014 г.; 8. организационни въпроси; 9.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, ако се явят най-малко 40 %
от всички негови членове.
1120
20. – Управителният съвет на Съюза на енергетиците в България (СЕБ), София, на основание
чл. 16, ал. 1 от устава на съюза и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква Двадесет и първата национална конференция на СЕБ на 5, 6 и 7 юни 2014 г.; начало на
заседанието на 5.06.2014 г. в 10 ч. в конферентна
зала „София“ на хотел „София Плаза“, бул. Христо Ботев 154, София, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет и
съюза; 2. отчет за финансовата дейност на съюза;
3. изменение и допълнение на устава; 4. избор на
управителен съвет; 5. основни насоки и програма
за дейността на СЕБ; 6. бюджет на СЕБ; 7. разни.
1122
20. – Управителният съвет на Българо-унгарската търговска камара, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
15.04.2014 г. в 15 ч. в сградата на посолството
на Унгария, София, ул. 6-и септември 57, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
периода 2012 – 2013 г.; 2. финансов отчет за периода 2012 – 2013 г.; 3. избор на ръководство; 4.
приемане на програмата и бюджета за 2014 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1172
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5. – Управителният съвет на ГК „Армеец“,
София, на основание чл. 27, ал. 2 от устава на ГК
„Армеец“ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 16.04.2014 г. в 19 ч. в София, Национална гребна база „Панчарево“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на ГК „Армеец“ за 2013 г.; 2. финансов
отчет за дейността на ГК „Армеец“ през 2013 г.;
3. приемане на бюджет на клуба за 2014 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1156
32. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Евет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.04.2014 г.
в 14 ч. в София, ул. Стоян Михайловски 6, в
заседателната зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния
съвет; 2. приемане на решение за промяна на
адреса на управление; 3. приемане на решение
за изменение и допълнение на устава; 4. други.
Поканват се всички членове или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на адрес: София, ул. Стоян
Михайловски 6, след 10.04.2014 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1130
1. – Управителният съвет на Българската
генеалогична федерация „Родознание“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 на
устава на федерацията свиква общо отчетно-изборно събрание на 17.04.2014 г. в 15 ч. в салона
на Народно читалище „Славянска беседа“, София 1000, ул. Г.С. Раковски 127, при дневен ред:
1. отчетен доклад за работата на управителния
съвет на федерацията; 2. промени в устава на
федерацията; 3. избиране на нов управителен
съвет; 4. награждаване на най-проявилите се
членове на федерацията.
1174
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2
от устава на сдружението свиква на 23.04.2014 г. в
18 ч. общо събрание на членовете на сдружението
в София на адреса на управление на асоциацията
в София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе
125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността
на асоциацията през 2013 г. и финансов отчет за
2013 г.; 2. приемане, освобождаване и отпадане
на членове; 3. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1132
7. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със
свое решение от 13.02.2014 г. насрочва годишното
общо събрание на сдружението на 24.04.2014 г.
в 10 ч. в зала на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лазар
Станчев 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
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през 2013 г. и основни насоки за 2014 г.; 2. отчет
на контролния съвет за дейността през 2013 г.
и периода на мандата му 2009 – 2013 г.; 3. годишен финансов отчет за 2013 г.; актуализация на
бюджета на „Клуб 9000“ за 2014 г. и приемане
бюджет за 2015 г.; определяне на годишното
възнаграждение на председателя и членовете на
управителния и контролния съвет за 2014 г.; 4.
избор на нов състав на контролния съвет.
1173
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.04.2014 г. в
10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 66, хотел
„Брод“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. отчет на управителния съвет за дейността през
2013 г.; 3. приемане на програма за дейността и
бюджет през 2014 г.; 4. подготовка за провеждане
на клубна изложба през настоящата година; 5.
разискване на други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1131
11. – Върховният читалищен съвет на сдружение „Съюз на народните читалища“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 9б,
ал. 1 от Закона за народните читалища свиква
на 11.05.2014 г. в 9,30 ч. в София в зала № 11
на Националния дворец на културата редовен
ХХХІІІ конгрес на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет на върховния читалищен
съвет на сдружението за периода 2011 – 2013 г.;
2. доклад на ревизионната комисия; 3. промени
в устава на сдружението; 4. избор на председател
на СНЧ; 5. избор на управителен и контролен
орган; 6. приемане на етичен кодекс на народните
читалища; 7. разни.
1153
6. – Управителният съвет на Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество
училища, Школата за запасни офицери и Родолюбивото войнство и гражданство, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква тринадесетото
национално събрание на съюза на 6.06.2014 г. в
10 ч. в концертната зала на Централния военен
клуб – София, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС и КС; 2. разисквания по докладите;
3. обсъждане и евентуални промени на устава;
4. освобождаване от отговорност на старото и
избор на ново ръководство на съюза; 5. приемане
на решение и програма на съюза.
1155
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по борба свободен стил „Приморец“ – Аксаково“, гр. Аксаково, област Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на
общо събрание на 22.04.2014 г. в 17 ч. в гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев 58Б, в заседателната
зала на административната сграда на Община
Аксаково, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през 2013 г.; 2. освобождаване и приемане на нови членове в ОС на
сдружението; 3. освобождаване и приемане на
нови членове на УС на сдружението; 4. изменение
устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе от 18 ч., на същото
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място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
1121
17. – Управителният съвет на СНЦ „Женско
сдружение Екатерина Каравелова“, Силистра,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, буква „в“
от устава свиква общото събрание на сдружението на 17.04.2014 г. в 10 ч. в Силистра в офиса
на организацията на адрес: Силистра, ул. Н. Й.
Вапцаров 51, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет; 2.
промяна на устава; 3. освобождаване на членове и приемане на нови; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
1079
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Спортен клуб
„Аполон 61“, с. Тополово, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
свиква редовно общо събрание на сдружението на
20.04.2014 г. в 12 ч. в с. Тополово, ул. Калоян 55,
при следния дневен ред: 1. представяне и приемане отчет на УС за дейността на сдружението; 2.
представяне и приемане на ГФО на сдружението
за 2013 г.; 3. приемане на изменения в Устава на
сдружението; 4. освобождаване на членове; 5.
избор на УС и председател на УС. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
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събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1105
Александър Цанков Хитров – ликвидатор на
Сдружение за дневен център за рехабилитация
и социална интеграция на лица със специални потребности – Троян, в ликвидация по ф.д.
№ 40/2009 г. на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
1106
Бойчо Пенев Алашки – ликвидатор на сдружение „Силфиз“, Троян, в ликвидация по ф.д.
№ 205/2004 г. на Ловешкия окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
1171
Людмил Георгиев Мандичев – ликвидатор на
Християнска фондация „Рождество“ – София, в
ликвидация по ф.д. № 476/2008 г. по описа на
Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си на адреса на управлението є в 6-месечен срок считано от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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