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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с
Постановление № 263 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19
от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г.,
бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20
от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2
от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г. и
бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и
ликвидаторите, членовете на управителните,
надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по
договори за управление на неперсонифицираните дружества“ се заменят с „управителите
и прокуристите на търговски дружества и на
еднолични търговци и на техните клонове,
членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на
търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за
управление на неперсонифицирани дружества“.
2. В ал. 8:
а) в т. 8 думите „както и за парични или
предметни награди“ се заменят с „както и
стойността на паричните или предметните
награди и отличия“ и думите „и за парични
или предметни награди“ се заменят с „и стойността на паричните или предметните награди
и отличия“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б,
ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105,
ал. 3, чл. 106, ал. 3 и 4, чл. 107а и стойността
на отличията по чл. 88 от Закона за държавния служител;“

в) точка 11 се изменя така:
„11. възнагражденията по чл. 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 354
и стойността на отличията и наградите по
чл. 303 и 305 от Закона за съдебната власт;“
г) точка 13 се изменя така:
„13. су мите и доволстви ята по чл. 23,
ал. 1 – 7, компенсационните суми по чл. 25 и
стойността на наградите по чл. 30 от Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение на Наредбата за осигурителните
каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г. и
бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „на електронен
носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на
подателя“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1197
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и
67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“:
„ж) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст.“
§ 2. В чл. 4 думата „попълнените“ се заменя
с „попълнени“.
§ 3. Създава се чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) Паричните обезщетения при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
за срок 365 дни по чл. 53а КСО се изплащат
въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение
№ 2а със задължително попълнени данни от
осигурителя (самоосигуряващия се) относно
правото на паричните обезщетения.
(2) Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след
изтичане на 6 месеца от деня на предаване
на детето за осиновяване за остатъка до 365
дни по чл. 53а КСО се изплащат въз основа
на заявление-декларация от осиновителя по
образец съгласно приложение № 14а със задължително попълнени данни от осигурителя
(самоосигуряващия се) относно правото на
паричните обезщетения.“
§ 4. В чл. 5 думата „попълнените“ се заменя
с „попълнени“.
§ 5. В чл. 12 думите „чл. 4 и 8“ се заменят
с „документите по чл. 4, 4а, 4б, 4в и 8“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Доходът за периода от 18 календарни
месеца, предхождащи месеца на настъпване на
временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, от който се изчислява дневното парично
обезщетение за временна неработоспособност,
за бременност и раждане и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст, включва:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. дохода, от който е определено паричното
обезщетение за временна неработоспособност,
за бременност и раждане или при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст в случаите
по чл. 41, ал. 3 КСО.“
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2. В ал. 2 след думата „неработоспособност“
се поставя запетая и думите „или за бременност и раждане“ се заменят с „бременност и
раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст“.
3. В ал. 3 думите „а при бременност и
раждане – за 24-месечния период“ и запетаята
след тях се заличават и след думите „и/или за
бременност и раждане“ се поставя запетая и
се добавя „и/или при осиновяване на дете от
2- до 5-годишна възраст“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „За управителите, проку ристите и контрольорите на търговски
дружества и на едноличните търговци, за
синдиците и ликвидаторите, за членовете на
управителните, надзорните и контролните
съвети на търговските дружества, както и за
лицата, работещи по договори за управление
на неперсонифицираните дружества“ се заменят със „За управителите и прокуристите на
търговски дружества и на еднолични търговци
и на техните клонове, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и за
лицата, работещи по договори за управление
на неперсонифицирани дружества“.
2. В ал. 5 след думите „на социалните разходи“ се поставя запетая и се добавя „както и
определените върху тях със закон задължителни
осигурителни вноски за сметка на лицата и
дължимия данък по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица“.
3. В ал. 9:
а) думите „а при бременност и раждане – за
24-месечния период“ и запетаята след тях се
заличават;
б) думите „или началото на отпуска за
бременност и раждане“ се заменят с „или на
началото на отпуска за бременност и раждане
и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст“;
в) след думите „и/или за бременност и
раждане“ се добавя „и/или при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
§ 8. В чл. 18 думите „за временна неработоспособност или за бременност и раждане“ се
заменят със „за временна неработоспособност,
за бременност и раждане и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст“ и думите
„на временната неработоспособност или на
бременност и раждането“ се заменят с „на
временната неработоспособност, в отпуска за
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за временна неработоспособност или за бременност и раждане“ се
заменят със „за временна неработоспособност,
за бременност и раждане и при осиновяване
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на дете от 2- до 5-годишна възраст“ и след
думите „на временната неработоспособност“
се поставя запетая и се добавя „в отпуска за
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст“.
2. В ал. 2 думите „а при бременност и
раждане – за 24-месечния период“ и запетаята
след тях се заличават и след думите „и/или за
бременност и раждане“ се добавя „и/или при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
3. В ал. 3:
а) думите „а при бременност и раждане – за
24-месечния период“ и запетаята след тях се
заличават;
б) думите „началото на отпуска за бременност и раждане“ се заменят с „на началото на
отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“;
в) след думите „и/или за бременност и
раждане“ се добавя „и/или при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
§ 10. В чл. 20 думите „или на бременността
и раждането“ се заменят с „или в отпуска за
бременност и раждане и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст“.
§ 11. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) При смърт на осигуреното
лице неполучените парични обезщетения и
помощи се изплащат на наследниците или на
законните им представители въз основа на
заявление-декларация съгласно приложение
№ 16, подадено до ТП на НОИ по постоянен
или настоящ адрес на лицата.
(2) Размерът на неполученото парично обезщетение и/или помощ се разпределя между наследниците по реда на Закона за наследството.“
§ 12. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 40, ал. 6 и чл. 41, ал. 5
КСО“ се заменят с „чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО“.
§ 13. Създава се приложение № 2а към
чл. 4в, ал. 1:
„Приложение № 2а
към чл. 4в, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. …………………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на
основание чл. 53а КСО
от .................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ..................................................................,
адрес за кореспонденция .........................................
......................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №,
ж.к., бл., ет., ап.)
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телефон, мобилен телефон, електронен адрес в
интернет ......................................................................
......................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо
се лице ........................................................................
.......................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността
като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ..................................
.......................................................................................
(осиновителка/осиновител, който сам е осиновил дете)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение при
пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст считано от ........................................ 20... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ............................................. 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се
лице с безсрочна/срочна регистрация до ...................
20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 ............ Към датата, от която
искам да ми бъде отпуснато обезщетението –
..................... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се
зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж
като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ....... месец ................. година ...........
придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж
се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение).
3. Правоотношението/осигуряването ми е
прекратено считано от ................................ 20... г.
4. Детето................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ........................................................ 20... г.,
осиновено с влязло в сила съдебно решение на
.................. 20... г., предадено за осиновяване на
............ 20..... г., с ЕГН/ЛНЧ ........................, е живо.
5. Осиновяването не е прекратено от съда.
6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
7. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето.
9. Детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството.
10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете от
2- до 5-годишна възраст по чл. 164б КТ считано
от ....................................................................... 20... г.
11. През периода на 365-те дни от деня на
предаването на детето за осиновяване не продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед
за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удосто-
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верението за раждане на детето, когато то
не е български гражданин – за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато
то не е български гражданин – за осигурено лице.
4. Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице.
5. Копие от акта за предаване на детето за
осиновяване – за самоосигуряващо се лице.
6. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
7. Други документи.............................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
декларация за промяната. Ако не изпълня това
задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото
обезщетение по моя вина заедно с дължимата
лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ..........................
Подпис: ...........................
гр. (с.) .......................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът при
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст,
лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът,
лицето има 12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство – да/
не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ........... година ...........
лицето придобива изискуемия осигурителен стаж
(данните се попълват, когато лицето придобива
осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск).
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е
началото на отпуска – .................................... часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен
съгласно декларация – образец № 1 .....................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ..........................................
7. Входящ номер и дата на представяне на заявлението-декларация на осигурителя/дружеството
............................/............................................... 20... г.
Дата ........................
..............................
гр. (с.) ......................
(име, фамилия,
				
подпис и печат)“

§ 14. В приложение № 8 към чл. 11, ал. 1
се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думите „410 календарни дни“
се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст“.
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2. В т. 4 след думите „410 календарни дни“
се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст“.
3. В т. 7 след думите „410 календарни дни“
се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване
за остатъка до 365 дни“.
4. В т. 8 след думите „410 календарни дни“
се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване
за остатъка до 365 дни“.
§ 15. В приложение № 9 към чл. 11, ал. 1
се правят следните допълнения:
1. В т. II, в основния текст след думите „410
календарни дни“ се добавя „и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
2. В т. IIА:
а) в основния текст след думите „410 календарни дни“ се добавя „и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст“;
б) в Номенклатура на приложенията след
думите „17 – Други документи“ се добавя
„20 – Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице; 21 – Копие
от акта за предаване на детето за осиновяване – за самоосигуряващо се лице“.
3. В т. VI, в основния текст след думите
„410 календарни дни“ се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след
изтичане на 6 месеца от деня на предаване на
детето за осиновяване за остатъка до 365 дни“.
4. В т. VIА:
а) в основния текст след думите „410 календарни дни“ се добавя „и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане
на 6 месеца от деня на предаване на детето за
осиновяване за остатъка до 365 дни“;
б) в Номенклатура на приложенията след
думите „17 – Други документи“ се добавя
„20 – Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице; 21 – Копие
от акта за предаване на детето за осиновяване – за самоосигуряващо се лице“.
§ 16. В приложение № 10 към чл. 11, ал. 8
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
се заменят с „ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
Н А Н А ЦИОН А ЛНИ Я ОСИГ У РИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ“.
2. В т. II, в основния текст след думите „410
календарни дни“ се добавя „и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст“.
3. В т. VI, в основния текст след думите
„410 календарни дни“ се добавя „и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след
изтичане на 6 месеца от деня на предаване на
детето за осиновяване за остатъка до 365 дни“.
§ 17. В приложение № 12 към чл. 14, ал. 1
след думите „бременност и раждане по заявление-декларация“ се добавя „при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“ и се
поставя запетая.
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§ 18. Създава се приложение № 14а към
чл. 4в, ал. 2:
„Приложение № 14а
към чл. 4в, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. …………………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на
основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване за
остатъка до 365 дни
от .................................................................................,
(име, презиме и фамилия на осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ ..................................................................,
адрес за кореспонденция .........................................
......................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №,
ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в
интернет .....................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо
се лице ........................................................................
......................................................................................,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността
като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на осиновител при пълно
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст да
ми бъде отпуснато парично обезщетение считано
от ............ 20... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице
с безсрочна/срочна регистрация до ............. 20... г.,
с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1......... . Към датата, от която искам да ми
бъде отпуснато обезщетението – ............ 20... г., съм
осигурен за общо заболяване и майчинство – да/не
(ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване
и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ...... месец ........ година ......... придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се
попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане
на обезщетение).
3. Правоотношението/осигуряването ми е
прекратено считано от ............ 20... г.
4. Детето ..............................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ............... 20......г., осиновено с влязло в
сила съдебно решение на ............. 20... г., предадено
за осиновяване на ................... 20.... г., с ЕГН/ЛНЧ
.............., е живо.
5. Осиновяването не е прекратено от съда.
6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
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7. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
8. Детето не е настанено за отглеждане в
семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
9. Детето не се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството.
10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете
от 2- до 5-годишна възраст по чл. 164б от КТ
считано от ....................... 20.... г.
11. През периода на получаване на парично
обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня
на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни не продължавам да упражнявам
трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
12. Пра воо т ношениет о/осиг у рява нет о на
осиновителя не е прекратено.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед
за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то
не е български гражданин – за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато
то не е български гражданин – за осигурено лице.
4. Копие от съдебното решение за осиновяване – за самоосигуряващо се лице.
5. Копие от акта за предаване на детето за
осиновяване – за самоосигуряващо се лице.
6. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
7. Други документи ........................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня
това задължение, извършвам административно
нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата
лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата .........................
Подпис: ........................
гр. (с.) ......................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът при
осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване
за остатъка до 365 дни, лицето е осигурено за
общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
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2. Към деня, от който е разрешен отпускът,
лицето има 12 месеца осигурителен стаж като
о си г у р ено з а о бщо з аб о л я ва не и ма й ч и нство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ..... месец ........ година ......... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(Данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на
разрешения отпуск.)
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който
е началото на отпуска – .............. часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен
съгласно декларация – образец № 1 ...................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ...........
7. Входящ номер и дата на представяне на
заявлението-декларация на осигурителя/дружеството ................/................ 20... г.
Дата ......................
............................
гр. (с.) ...................
(име, фамилия,
				
подпис и печат)“
§ 19. Създава се приложение № 16 към чл. 21а:

„Приложение № 16
към чл. 21а
Вх. № ............../......... 20... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. …………………………………………………….
ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено
лице
от .................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................ ,
постоянен/настоящ адрес ..................................
............................................................................... ,
(вписва се адресът, по който се подават документите)
адрес за кореспонденция ....................................
............................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №,
ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в
интернет .....................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на .............................................
...............................................................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................,
починал на................................................ 20..... г.
2. Законен представител на...........................
...............................................................................,
(име, презиме, фамилия на детето)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................,
наследник на .......................................................
...............................................................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
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ЕГН/ЛНЧ..............................................................,
починал на................................................ 20.... г.,
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение
и/или парична помощ за ..................................
...............................................................................
(временна неработоспособност/трудоустрояване/
бременност и раждане/осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)
Забележка. Където е необходимо, се попълват
съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници
№ ...... от .......20..... г. (представя се поне от един
от наследниците).
3. Декларация за изплащане на паричното
обезщетение и/или помощ – приложение № 7
към чл. 8 от наредбата.
4. Други .........................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня
това задължение, извършвам административно
нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение и/или помощ по моя вина
заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114,
ал. 1 КСО.
Декларирам, че не съм направил/а отказ от
наследство по реда на Закона за наследството.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ......................
Подпис на лицето,
гр. (с.) ...................
което иска
обезщетението
и/или помощта:
.............................“

§ 20. В приложения № 1 – 8 и 11 – 14 думите „ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ“ се заменят с „ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
Н А Н А ЦИОН А ЛНИ Я ОСИГ У РИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1198
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“, приета с Постановление № 291
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 14 от 2011 г., бр. 5 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2а се изменя така:
„Чл. 2а. (1) Задължителните осигурителни
вноски и вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ се
изчисляват, както следва:
1. от средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване, и размерите на осигурителните
вноски за този фонд – поотделно за сметка на
осигурителя и на осигуреното лице;
2. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за фонд „Пенсии“,
фонд „Общо заболяване и майчинство“ и фонд
„Безработица“ на държавното обществено
осигуряване без осигурителния доход по т. 1,
и размерите на осигурителните вноски за тези
фондове – поотделно за сметка на осигурителя
и на осигуреното лице;
3. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за фонд „Трудова
злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване, и размера
на осигурителната вноска за този фонд;
4. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за Учителския
пенсионен фонд, и размера на осигурителната
вноска за този фонд;
5. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд, в това число
средствата за социални разходи, върху които
се дължат осигурителни вноски за този фонд, и
размерите на осигурителните вноски за същия
фонд – поотделно за сметка на осигурителя и
на осигуреното лице;
6. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
професионален пенсионен фонд, в това число
средствата за социални разходи, върху които
се дължат осигурителни вноски за този фонд,
и размерите на осигурителните вноски за
същия фонд;
7. от осигурителния доход, върху който
се дължат осигурителни вноски за здравно
осигуряване за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

периодите на отглеждане на дете по чл. 164 и
осиновяване по чл. 164б от Кодекса на труда, и
съответната част от размера на осигурителната
вноска за здравно осигуряване;
8. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, в това число средствата за социални
разходи, върху които се дължат осигурителни
вноски за здравно осигуряване, и размерите
на осигурителните вноски за здравно осигуряване – поотделно за сметка на осигурителя
и на осигуреното лице;
9. от осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски само за здравно
осигуряване, и съответната част от размера на
осигурителната вноска за здравно осигуряване;
10. от брутното трудово възнаграждение,
върху което се дължат вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“,
и размера на вноската за този фонд.
(2) Вноските по ал. 1 се изчисляват до
втория знак след десетичната запетая за всяко
осигурено лице поотделно, като закръгляването
им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната
запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра
след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната
запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя
единица към втората цифра след десетичната
запетая.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 88
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „документите
по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3 или ал. 3, т. 1 – 4“ се
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заменят с „документите по чл. 1, ал. 1, т. 3
или ал. 3, т. 2 – 4“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, изречение второ, в ал. 6, изречение второ и в ал. 9 думите „и съответните
доказателства към нея“ се заличават.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Декларацията по образец съгласно
приложение № 5 се подава на хартиен носител
или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален
идентификационен код на подателя.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „чл. 116, ал. 6, т. 1 КСО“
се заменят с „чл. 116, ал. 6 КСО“.
2. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 4 КСО“ се
заменят с „чл. 114, ал. 5 КСО“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителният стаж се установява с
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови,
служебни и осигурителни книжки и с документ
по образец, утвърден от управителя на НОИ.
Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България
има сключен международен договор в областта
на социалното осигуряване, се удостоверява с
документ, предвиден в съответния договор.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1 КСО“
се заличават.
§ 6. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 54а, ал. 7 КСО“ се
заменят с „чл. 54л КСО“.
§ 7. В приложения № 1 и 3 се правят следните изменения:
1. Ду мите „ДО ДИРЕКТОРА Н А РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се заменят с
„ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“.
2. В частта „ПРИЛАГАМ следните документи“ думите „3. Документ от Агенцията по
заетостта за регистрация като безработен“ се
заличават.
§ 8. В приложение № 4 думите „ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се заменят с „ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“.
§ 9. В приложение № 5 се правят следните
изменения:
1. Д у м и т е „ДО ДИРЕК ТОРА Н А РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се заменят с
„ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“.
2. Думите „ПРИЛАГАМ като доказателства
следните документи: 1. ......... 2. ............ 3. ............
4. ...........“ се заличават.
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§ 10. В приложение № 6 се правят следните
изменения:
1. Д у м и т е „ДО ДИРЕК ТОРА Н А РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се заменят с
„ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“.
2. Изречението „За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.“ се заменя
с „Декларирам, че не съм направил отказ от
наследство по реда на Закона за наследството.
За деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г. с изключение на § 1, 2 и § 7,
т. 2, които влизат в сила от 1 април 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г. и бр. 33 от 2013 г.;
Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски се дължат авансово върху осигурителния доход съгласно чл. 6,
ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и
се внасят до 25-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят. За осигурителен
доход на самоосигуряващо се лице, което е
избрало да се осигурява и за общо заболяване
и майчинство, се счита доходът, върху който
авансово са внесени осигурителни вноски
до 25-о число на месеца, следващ месеца, за
който се отнасят.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Осигурителни вноски не се внасят от
самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за
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времето, през което са получавали парични
обезщетения за временна неработоспособност,
бременност и раждане, отглеждане на малко
дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, и за периодите на временна
неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на малко дете и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които
не са имали право на парично обезщетение.“
3. В ал. 4 думите „бременност и раждане
или отглеждане на малко дете“ се заменят с
„бременност и раждане, отглеждане на малко
дете или при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от
Кодекса за социално осигуряване извършват
дейност, за която подлежат на осигуряване
съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителните вноски за
дейността им като самоосигуряващи се лица
се внасят авансово върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.“
§ 3. В чл. 14 след думите „към датата на“
се добавя „начисляването или“.
§ 4. В чл. 19б думите „чл. 13, ал. 4“ и запетаята след тях се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
установяване, разследване, регистриране и
отчитане на трудовите злополуки, приета с
Постановление № 263 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 61 от 2000 г. и бр. 19 от 2002 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Когато има данни за настъпила
трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят/предприятието
ползвател представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен
лист.
(2) Копието от първичния болничен лист
се изпраща на териториалното поделение на
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НОИ в 3-дневен срок от представянето му
пред осигурителя/предприятието ползвател.“
§ 2. В чл. 12, ал. 2 думите „органите, осъществяващи експертизата на работоспособността“ се заменят с „органите на медицинската
експертиза“.
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Причинната връзка между увреждането и настъпилата временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност
или смърт се установява от органите на медицинската експертиза.“
§ 4. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“, а след думите „професионална
болест“ се добавя „за отчетния период“.
2. В т. 2 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.
3. В т. 3 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.
4. В т. 4 думата „станали“ се заменя с „регистрирани“.
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/предприятието
ползвател“, думата „осигурителят“ се заменя
с „осигурителят/предприятието ползвател“ и
думите „Кодекса за задължително обществено
осигуряване“ се заменят с „Кодекса за социално осигуряване“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В чл. 2, ал. 2, изречение трето от Наредбата за трудоустрояване, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 52
от 1988 г., бр. 47 от 1990 г., бр. 111 от 2001 г. и
бр. 78 от 2005 г.), думите „на териториалното
поделение на НОИ и“ се заличават.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
хазарта, приета с Постановление № 289 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 92 от 2012 г.; попр., бр. 98 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „първоначален“ се заличава;
б) в т. 6 думите „игри от разстояние“ се
заменят с „онлайн залагания“.
2. В ал. 2 думата „издаване“ се заменя с
„вземане“, а думите „по чл. 5, ал. 1 ЗХ“ се
заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за вземане
на решение по чл. 5, ал. 2, изречение трето
от ЗХ за потвърждаване извършването на
инвестициите се събира такса 1600 лв.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „първоначален“ се заличава.
2. Точка 6 се отменя.
§ 4. В чл. 4 думите „и за издаване на лиценз
при условията на чл. 36, ал. 3“ се заличават.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 5, буква „б“ думите „200 лв.“ се
заменят със „100 лв.“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. при преобразуване на организатор на
хазартни игри и дейности – 100 лв. за всяко
искане.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За издаване на дубликат на удостоверение за издаден лиценз при заявяване на
услугата по електронен път се събира такса
в размер 80 лв.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на
Държавната комисия по хазарта и на копие
от друг документ при заявяване на услугата
по електронен път се събира такса в размер 8 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1210
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за допълнение на Наредбата за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2011 г. и бр. 43 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „делегирани регламенти“ се поставя запетая и се
добавя „приети съгласно чл. 10 от Директива
2010/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването
на консумацията на енергия и на други ресурси
от продукти, свързани с енергопотреблението,
върху етикети и в стандартна информация за
продуктите (ОВ, L 153, 18.06.2010 г.)“.
2. Създават се т. 8, 9 и 10:
„8. Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013
на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ,
L 192/1, 13.07.2013 г.);
9. Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на
Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на енергийното етикетиране на отоплителни
топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник,
регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево
съоръжение (ОВ, L 239/1, 06.09.2013 г.);
10. Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013
на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на водоподгреватели,
топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
и комплекти от водоподгревател и слънчево
съоръжение (ОВ, L 239/83, 06.09.2013 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1239
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РЕШЕНИЕ № 98
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайсошисти, от находище „Бунилото“, участъци „Бунилото-изток“ и „Бунилото-запад“, разположено в землището на с.
Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив,
на „Еолит“ – ООД, Пловдив
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 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
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатст ва – ска лнооблицовъчни мат ериали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Бунилото“, участъци „Бунилото-изток“ и
„Бунилото-запад“, разположено в землището
на с. Храбрино, община „Родопи“, област
Пловдив, който се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
98 245 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. площта на находище „Бунилото“, участъци „Бунилото-изток“ и „Бунилото-запад“,
както следва:
2.1.1. участък „Бунилото-изток“ с площ
44 347 кв. м, индивидуализ ирана с координатите на точки от № 1 до № 11 по външния
контур на запасите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен регистър в координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Бунилото-запад“ с площ
13 176 кв. м, индивидуализ ирана с координатите на точки от № 1 до № 10 по външния
контур на ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно схема и координатен регистър в координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор;
2.2. допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от датите, на която са изпълнени
следните условия:
4.1. влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено
по реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР);
4.2. предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Еолит“ –
ООД, Пловдив – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0348 от 21 май 2008 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на проектите и плановете
по т. 8.2.3, изготвени въз основа на мерките
и условията на решението по т. 4.1;
7.1.2. съгласуване на цялостен проект за
добив и първична преработка с А генция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
7.2. 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.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
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 извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
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7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа
документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката и енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є, при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. 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 площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гнайсошисти от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайсошисти;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Бунилото“, участъци „Бунилотоизток“ и „Бунилото-запад“, 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:
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8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по 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. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.2.2. да извършва дължимото концесионно
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, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
за измененията и допълненията в цялостния
проект да се уведоми РИОСВ – Пловдив, за
уточняване на необходимостта от провеждане
на процедури по реда на нормативната уредба
по околна среда преди съгласуването по т. 7.1.1;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и 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 съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
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,
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националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
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 при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадени количества гнайсошисти 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;
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 Регионалния исторически
музей – Пловдив;
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. 7.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия 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 при условия и в срокове, 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;
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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. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
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 непарично задължение.
9.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е 9986 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 в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година.
9.1.3. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
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 пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
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Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът
и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
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.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение 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 – гнайсошисти за плочи цепени, съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 10.3 не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м, и
по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката
по т. 10.3 – скали за трошени фракции, не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тези
стойности се индексират 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 от 2005 г.
10.5 Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
3021 лв. на шестмесечие, определен на базата
на 265 куб. м/шестмесечие добити гнайсошисти за плочи цепени и 1236 тона (485 куб. м)
гнайсошисти за трошени фракции, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
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
допълн ително 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
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„Родопи“ част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определена при
условията и по реда на чл. 81, ал. 2 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, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Еолит“ – ООД, Пловдив, 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.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точк и на кон цесион ната п лощ на на ход и ще
„Бу ни лото“, у част ъци „Бу ни лото-изток“ и
„Бунилото-запад“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 530 178.3

8 607 876.7

2.

4 529 995.0

8 608 175.0

3.

4 529 825.4

8 607 924.8

4.

4 529 796.7

8 607 898э4

5.

4 529 763.9

8 607 868.3

6.

4 529 823.0

8 607 847.9

7.

4 529 946.3

8 607 783.3

8.

4 530 015.9

8 607 731.3

9.

4 530 122.8

8 607 678.0

10.

4 530 125.6

8 607 707.4

Концесионна площ – 98 245 кв. м.
1240
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на приложението към Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г.
(Приети по време на Дипломатическа конференци я, проведена в периода от 21 до
25 юни 2010 г. в Манила, Филипините. В съответствие с чл. ХІІ(1)(а)(ix) от Конвенцията
те са в сила от 1 януари 2012 г. за всички
държави – страни по Конвенцията, които не
са изразили възражение по процедурата на
мълчаливо съгласие, включително и по отношение на Република България)
Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., се заменя със следния текст:
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Г Л А В А

I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило I/1
Определения и разяснения
1. За целите на Конвенцията, ако изрично
не е уговорено друго:
1.1. „Правила“ означава правилата, съдържащи се в Приложението към Конвенцията;
1.2. „Одобрен“ означава одобрен от Страната
в съответствие с тези правила;
1.3. „Капитан“ означава лицето, което командва кораб;
1.4. „Лице от командния състав“ означава
член на екипажа, което не е капитан, назначено е съгласно национален закон или правила,
или когато няма такова назначение – съгласно
колективен договор или обичай;
1.5. „Помощник-капитан“ означава лице,
квалифицирано в съответствие с разпоредбите
на глава II на Конвенцията;
1.6. „Старши помощник-капитан“ означава лице от командния състав, следващо по
длъжност след капитана, на което се възлага
командването на кораба в случай на невъзможност на капитана да командва кораба;
1.7. „Механик“ означава лице от командния
състав, квалифицирано в съответствие с разпоредбите на глава III на Конвенцията;
1.8. „Главен механик“ означава старшия
по длъжност механик, отговорен за корабната
силова уредба и за работата и поддържането на
механичната и електрическа уредба на кораба;

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

1.9. „Втори механик“ означава механик,
следващ по длъжност след главния механик,
който носи отговорност за корабната силова
уредба и за работата и поддържането на механичната и електрическа уредба на кораба в
случай на невъзможност на главния механик
да изпълнява задълженията си;
1.10. „Механик – стажант“ означава лице,
преминаващо подготовка за механик, назначено съгласно националния закон или правила;
1.11. „Радиооператор“ означава лице, притежаващо съответно свидетелство, издадено или
признато от Администрацията в съответствие
с разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията;
1.12. „GMDSS радиооператор“ означава
лице, което е квалифицирано в съответствие
с разпоредбите на глава IV на Конвенцията;
1.13. „Лице от редовия състав“ означава член
на екипажа на кораб, което не е капитан, или
лице от командния състав;
1.14. „Крайбрежно плаване“ означава плаването край бреговете на страната, както това
е определено от тази страна;
1.15. „Пропулсивна мощност“ означава общата максимална продължителна мощност на
цялата главна пропулсивна уредба на кораба,
изразена в киловати и указана в документа за
регистрация на кораба или в друг официален
документ;
1.16. „Задължения по радиослужба“ – обхващат съответно носенето на радиовахта,
техническото поддържане и ремонт, провеждани
съгласно Правилника за радиосъобщенията,
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море и по преценка на
Администрацията – на съответните препоръки
на Организацията;
1.17. „Танкер за нефт“ означава кораб, построен и използван за превозване на нефт и
нефтопродукти в наливно състояние;
1.18. „Танкер химовоз“ означава кораб, построен или приспособен и използван за превоз
в наливно състояние на всякакви течни продукти, посочени в глава 17 на Международния
кодекс за построяване и оборудване на кораби,
превозващи опасни химически вещества или
продукти наливно;
1.19. „Танкер газовоз“ означава кораб, построен или приспособен и използван за превоз
в наливно състояние на всякакви втечнени
газове или други продукти, посочени в глава
19 на Международния кодекс за построяване
и оборудване на кораби, превозващи втечнени
газове наливно;
1.20. „Пасажерски кораб“ означава кораб,
така както е определено в Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., както е изменена;
1.21. „Ро-ро пътнически кораб“ означава
пътнически кораб с товарни помещения с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване
или помещения от специална категория, както
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е определено в Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г., с допълненията;
1.22. „Месец“ означава календарен месец
или 30 дни, съставени от периоди с продължителност по-малка от един месец;
1.23. „Кодекс“ означава Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта, одобрен с резолюция 2 на конференцията от 1995 г., с възможните допълнения;
1.24. „Функция“ означава група от задачи,
задължения и отговорности, посочени в Кодек
са, необходими за експлоатация на кораба, за
безопасност на човешкия живот на море или
за защита на морската среда;
1.25. „Компания“ означава корабособственика или всякаква друга организация или лице,
например директора или беарбоот чартьора,
която е поела от корабособственика отговорността за експлоатацията на кораба и която при
приемането на тази отговорност се е съгласила
да поеме всички задължения и отговорности,
наложени от тези правила;
1.26. „Плавателен стаж“ означава служба
на борда на кораб, свързана с издаването на
свидетелство или друга квалификация;
1.27. „ISPS Кодекс“ означава Международния
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, приет на 12 декември 2002 г.,
с резолюция 2 на Конференцията на договарящите се правителства към Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., както може да е изменен
от Организацията;
1.28. „Служител по сигурността на кораба“
означава лицето на борда на кораб, отговорно
пред капитана, определено от Компанията за
отговорник по сигурността на кораба, включително и за изпълнението и поддръжката на
плана за сигурност на кораба и за връзката със
служителя по сигурността на Компанията и
служителите по сигурността на пристанищните
съоръжения;
1.29. „Задължения по сигурността“ включва
всички задачи и задължения по сигурността на
борда на кораб, както е определено от глава
XI-2 на Международната конвенция за без
опасност на човешкия живот на море от 1974 г.,
както е изменена, и Международния кодекс
за сигурност на корабите и пристанищните
съоръжения (ISPS Кодекс);
1.30. „Свидетелство за правоспособност“
означава свидетелство, издадено и потвърдено на
капитани, лица от командния състав и GMDSS
радиооператори в съответствие с разпоредбите
на глави II, III, IV или VII от този анекс и
даващо право на законния му притежател да
работи на длъжност и да изпълнява функции с
ниво на отговорност, посочено в свидетелството;
1.31. „Професионално свидетелство“ означава свидетелство, различно от свидетелството за правоспособност, издадено на моряк,
посочващо, че необходимите изисквания за
обучениe, правоспособност или плавателен
стаж по Конвенцията са изпълнени;
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1.32. „Документално доказателство“ означава
документацията, различна от свидетелството
за правоспособност или професионалното
свидетелство, използвана за доказване, че
съответните изисквания от Конвенцията са
изпълнени;
1.33. „Механик-електротехник“ означава
механик, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на глава III/6 на
Конвенцията;
1.34. „Правоспособен палубен моряк“ означава моряк, притежаващ квалификация в
съответствие с разпоредбите на глава II/5 на
Конвенцията;
1.35. „Правоспособен моряк в машинното
отделение“ означава моряк, притежаващ квалификация в съответствие с разпоредбите на
глава III/5 на Конвенцията; и
1.36. „Моряк-електротехник“ означава моряк,
притежаващ квалификация в съответствие с
разпоредбите на глава III/7 на Конвенцията.
2. Тези правила се допълват със задължителни разпоредби, съдържащи се в част А на
Кодекса, и:
2.1. всяко позоваване на изискванията в
правилата представлява позоваване на съответстващия раздел на част А на Кодекса;
2.2. при прилагане на тези правила отнасящите се към тях ръководства и пояснителни
бележки, съдържащи се в част Б на Кодекса,
се приемат под внимание в максималната
възможна степен, за да се достигне по-голямо
еднообразно прилагане на разпоредбите на
Конвенцията в световен мащаб;
2.3. допълненията към част А на Кодекса
се одобряват, приемат и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член ХII на Конвенцията относно процедурите за изменение
на Приложението;
2.4. част Б на Кодекса се изменя от Комитета по безопасност на море в съответствие с
неговите процедури.
3. Позоваванията, направени в член VI
на Конвенцията на „Администрацията“ и на
„издаващата Администрация“, не трябва да се
тълкуват като пречка всяка Страна да издава
и потвърждава свидетелства в съответствие с
разпоредбите на тези правила.
Правило I/2
Свидетелства и потвърждения
1. Свидетелствата за правоспособност се
издават само от Администрацията след потвърждаване на автентичността и валидността
на всяко необходимо за това документално
доказателство.
2. Свидетелствата, издадени в съответствие
с разпоредбите на правила V/1-1 и V/1-2 на капитани и лица от командния състав, се издават
само от Администрацията.
3. Свидетелствата се издават на официалния
език или езици на издаващата страна. Ако използваният език не е английски, текстът следва
да включва и превод на този език.
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4. По отношение на радиооператорите
страните могат:
4.1. да включват условия за допълнителни
знания, изисквани от съответните правила, в
изпитната програма за издаване на свидетелство съгласно Правилника за радиосъобщенията; или
4.2. да издават отделно свидетелство, потвърждаващо, че неговият притежател има
допълнителните знания, изисквани от съответните правила.
5. Потвърждението, изисквано от член VI на
Конвенцията за удостоверяване на издаването
на свидетелство, се издава само ако всички
изисквания на Конвенцията са изпълнени.
6. По преценка на страната потвържденията
може да се включат във формата на свидетелствата, издавани в съответствие с раздел А-I/2
на Кодекса. Тази форма трябва да съответства
на изложената в точка 1 на раздел А-I/2. Ако
потвърждението се издава по друг начин, то
формата му трябва да бъде като изложената
в точка 2 на посочения раздел.
7. Администрация, която признава свидетелство на основание правило I/10:
7.1. свидетелство за компетентност; или
7.2. професионално свидетелство, издадено
на капитани или лица от командния състав в
съответствие с разпоредбите на правила V/1-1
и V/1-2,
потвърждава такова свидетелство, удостоверяващо неговото признаване само след като
се увери в автентичността и валидността на
свидетелството. Потвърждението се издава
само ако всички изисквания на Конвенцията
са изпълнени. Използваната форма трябва
да бъде като изложената в точка 3 на раздел
А-I/2 на Кодекса.
8. Потвържденията, посочени в точки 5, 6 и 7:
8.1. могат да се издават като отделни документи;
8.2. следва да се издават само от Администрацията;
8.3. всяко едно потвърждение следва да
получи отделен номер, с изключение на потвържденията, удостоверяващи издаването на
свидетелство, могат да получат същия номер
като на съответното свидетелство, при условие
че номерът му е уникален; и
8.4. прекратяват своето действие веднага
след като потвърденото свидетелство прекрати
действието си поради изтичане на неговия срок
на валидност или е отнето, преустановено или
анулирано от страната, която го е издала, във
всички случаи не по-късно от пет години след
датата на издаването му.
9. Указаната в потвърждението длъжност,
на която притежателят на свидетелството има
право да работи, трябва да бъде същата както
тази, използвана в приложимите изисквания на
Администрацията за надеждно комплектуване
на кораба с екипаж.
10. Администрациите могат да използват
форма, която се различава от формата, дадена
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в раздел А-I/2 на Кодекса при условие, че като
минимум изискваната информация е представена с латински букви и арабски цифри, като
се вземат под внимание вариантите, разрешени
съгласно раздел А-I/2.
11. При спазване на разпоредбите на точка
5 на правило I/10 оригиналът на всяко свидетелство, което се изисква от Конвенцията,
трябва да се намира на борда на кораба, на
който работи неговият притежател.
12. Всяка страна се уверява, че свидетелствата са издадени само на кандидатите, които
изпълняват изискването на това правило.
13. Кандидатите за свидетелство следва да
предоставят достатъчно доказателство за:
13.1. тяхната самоличност;
13.2. това, че тяхната възраст не е по-малка
от предвидената в съответното правило, което
се прилага за свидетелството;
13.3. това, че те покриват стандартите за
добро медицинско състояние в съответствие
с раздел А-I/9 на Кодекса;
13.4. това, че са преминали плавателен стаж
и всяко свързано с това задължително обучение, изискано в съответствие с тези правила
за свидетелството, за което се кандидатства; и
13.5. това, че те са покрили стандартите за
компетентност в съответствие с тези правила
за възможностите, функциите и нивата, които
следва да са определени в потвърждението на
свидетелството.
14. Всяка страна предприема необходимото
да поддържа регистър или регистри на всички
свидетелства и потвърждения за капитани,
лица от командния състав и където е приложимо, за моряците, които са издадени, вече
са изтекли или са превалидирани, преустановени, анулирани или за които е докладвано,
че са изгубени или унищожени и издадените
освобождения.
15. Всяка страна предприема необходимото, за да направи информацията за статуса
на подобни свидетелства за компетентност,
потвърждения и издадените освобождения
достъпна за други страни и компании, които
изискват потвърждение на автентичността и
валидността на представените им свидетелства
от моряците, търсещи признание на техните
свидетелства, в съответствие с правило I/10
или при наемане на борда на кораба.
16. От 1 януари 2017 г. информацията за
статуса на изисканата информация следва да
бъде достъпна на английски език чрез електронни средства в съответствие с параграф 15
на това правило.
Правило I/3
Принципи при крайбрежно плаване
1. Всяка страна при определяне на крайбрежното плаване за целите на Конвенцията не
трябва да предявява към моряците, работещи
на кораби, които имат право да плават под
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знамето на друга страна и извършващи такова
плаване, по-строги изисквания по отношение на
подготовката, опита или свидетелствата от тези,
предявявани към моряците на кораби, които
имат право да плават под нейното собствено
знаме. В никакъв случай страната не трябва да
предявява към моряците, работещи на кораби,
които имат право да плават под знамето на друга
страна, по-строги изисквания от изискванията
на Конвенцията по отношение на корабите,
които не извършват крайбрежно плаване.
2. Страна, която се ползва с привилегии за
корабите си по отношение на крайбрежното
плаване в съответствие с изискванията на
Конвенцията, които включват рейсове от бреговете на други страни в рамките на границите
на тяхното определение за крайбрежен, следва
да предприеме необходимото за изясняване на
детайлите на включените търговски зони и другите съответни условия със засегнатите страни.
3. Що се отнася до корабите, които плават
под знамето на която и да е страна и които
редовно извършват крайбрежно плаване до
бреговете на друга страна, страната, под чието знаме корабът има право да плава, трябва да предявява изисквания към моряците,
работещи на такива кораби, по отношение
на подготовката, опита и свидетелствата им,
най-малко еднакви с тези, предявявани към
страна, до чиито брегове плава корабът, като
те не трябва да бъдат по-строги от изискванията на Конвенцията по отношение на кораби,
които не извършват крайбрежно плаване.
Моряци, работещи на кораб, плаващ извън
район, определен от страна като крайбрежно
плаване, и който влиза във води, необхванати
от такова определение, трябва да изпълняват
приложимите изисквания за компетентност
от Конвенцията.
4. Страна може да предостави на кораб,
който има право да плава под нейното знаме,
привилегии, предвидени от разпоредбите на
Конвенцията по отношение на крайбрежното
плаване, когато този кораб извършва редовно
крайбрежно плаване, каквото е определено от
тази страна, до бреговете на държави, които
не са страна по Конвенцията.
5. Свидетелствата на моряците, издадени
от страна за определените от нея граници за
крайбрежно плаване, могат да бъдат признати от други страни за работа в определените
от тях граници за крайбрежно плаване, при
условие, че засегнатите страни предприемат
необходимото да определят детайлите на включените търговски зони и другите съответни
условия за това.
6. Страните, определящи крайбрежното
плаване в съответствие с изискванията на това
правило, следва да:
6.1. следват принципите, уреждащи крайбрежното плаване, в съответствие с раздел А-I/3;
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6.2. докладват на генералния секретар детайлите на приетите разпоредби в съответствие
с изискванията на правило I/7; и
6.3. включат границите на крайбрежното
плаване в потвържденията, издадени в съответствие с правило I/2, параграфи 5, 6 или 7.
7. Нищо в това правило по никакъв начин
не ограничава юрисдикцията на която и да е
държава, независимо от това дали е страна по
Конвенцията, или не.
Правило I/4
Ред за контрол
1. Контролът, упражняван съгласно член Х
от надлежно упълномощени длъжностни лица,
се ограничава до следното:
1.1. проверка в съответствие с член Х(1) на
това, че всички работещи на борда моряци,
от които се изисква да бъдат освидетелствани
съгласно Конвенцията, притежават надлежни
свидетелства или действителни привилегировани разрешения, или разполагат с документални
доказателства за това, че те са представили
на Администрацията заявления за признаване
на свидетелствата в съответствие с точка 5 на
правило I/10;
1.2. проверка, че броят и свидетелствата на
моряците, работещи на борда, са съобразени
с приложимите изисквания на Администрацията за надеждно комплектуване на кораба
с екипаж; и
1.3. оценка, в съответствие с раздел А-I/4
на Кодекса, на способността на моряците на
кораба да спазват предписаните от Конвенцията норми за носене на вахта, ако има ясни
основания да се счита, че тези норми не се
спазват, защото се е случило следното:
1.3.1. сблъскване на кораба, засядане на
плитчина или допиране на дъното, или
1.3.2. корабът на ход, на котва или на кей
е допуснал изхвърляне на вещества, което
съгласно коя да е международна конвенция е
незаконно, или
1.3.3. корабът е извършил погрешно или
опасно маневриране, като не е спазил правилата по установените маршрути на движение,
приети от Организацията, или безопасната
практика и процедури на корабоводенето, или
1.3.4. корабът в други отношения е експлоатиран по такъв начин, като е поставил в
опасност хора, имущество или околната среда.
2. Нарушения, които могат да се считат
опасни за хора, имущество или околната среда,
включват следното:
2.1. моряците не притежават свидетелства
за правоспособност, надлежни свидетелства
или действителни привилегировани разрешения или документални доказателства за това,
че те са представили на Администрацията
заявления за признаване на свидетелствата в
съответствие с точка 5 на правило I/10;
2.2. не са изпълнени приложимите изисквания на А дминистрацията за надеждно
комплектуване на кораба с екипаж;
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2.3. не са изпълнени от кораба предписаните от Администрацията изисквания относно
носенето на вахта на ходовия мостик или в
машинното отделение;
2.4. в състава на вахтата няма квалифицирано лице за работа с оборудването и уредите,
обезпечаващи безопасността на плаването, и
радиосвръзките за целите на безопасността или
предотвратяване на замърсяването на морето; и
2.5. няма възможност да се обезпечат за
първата вахта при тръгване на рейс и за следващите по разписание вахти лица, които са
отпочинали и готови за носене на вахта.
3. Страна може да задържи кораб съгласно
член Х само тогава, когато не са били отстранени посочените в точка 2 нарушения, ако
Страната, извършваща контрол, е установила,
че те представляват опасност за хората, имуществото или околната среда.
Правило I/5
Национални изисквания
1. Всяка страна установява процедури за
безпристрастно разследване на всеки станал
известен случай на некомпетентност, действие, бездействие или пречка за сигурността,
което може да представлява непосредствена
опасност за човешки живот или имущество на
море или за морската среда, от притежатели
на свидетелства или потвърждения, издадени
от тази Страна, във връзка с изпълнението на
задължения, съответстващи на свидетелствата
им. Всяка Страна установява процедури за
отнемане, преустановяване на действието и
анулиране на свидетелства по горепосочена
причина и за предотвратяване на измама.
2. Всяка страна следва да вземе и приложи
подходящи мерки за предотвратяване на измами и други незаконни практики, свързани
с издадените свидетелства и потвърждения.
3. Всяка страна определя наказания или
дисциплинарни мерки за случаите, в които
разпоредбите на нейното национално законодателство, които привеж дат в действие
Конвенцията, не са изпълнени по отношение
на кораби, имащи право да плават под неин
флаг, или на морските лица, надлежно освидетелствани от тази страна.
4. В частност, такива наказания или дисциплинарни мерки се предписват и налагат в
случаи, когато:
4.1. компания или капитан са наели лице,
което не притежава свидетелство, изисквано
по Конвенцията;
4.2. капитан е допуснал функция или работа
на каквато и да е длъжност, която съгласно
тези правила трябва да се изпълнява от лице,
притежаващо подходящо свидетелство, да
се изпълнява от лице, което не притежава
изискваното свидетелство, действително привилегировано разрешение или документално
доказателство за това, че то е представило на

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Администрацията заявление за признаване на
свидетелството в съответствие с точка 5 на
правило I/10; или
4.3. лице е получило чрез измама или подправени документи възможност да изпълнява
функция или работа на длъжност, която съгласно тези правила трябва да се изпълнява
или заема от лице, притежаващо свидетелство
или привилегировано разрешение.
5. Страна, в чиито предели на юрисдикция
се намира компания или лице, по отношение на
което има очевидни основания да се счита, че
носи отговорност или е осведомено за някакъв
случай на явно неспазване на Конвенцията,
посочен в точка 3, трябва да оказва всякакво
възможно сътрудничество на страната, която я
е известила за намерението си да заведе дело
в рамките на своята юрисдикция.
Правило I/6
Подготовка и оценка
Всяка страна осигурява:
1.1. управлението, ръководството и наблюдението на подготовката и оценката на моряците, както се изисква от Конвенцията, да се
осъществява в съответствие с разпоредбите
на раздел А-I/6 на Кодекса; и
1.2. лицата, отговорни за подготовката и
оценката на компетентността на моряците,
както се изисква от Конвенцията, да имат
надлежна квалификация в съответствие с
разпоредбите на раздел А-I/6 на Кодекса за
съответния вид и ниво на подготовка и оценка.
Правило I/7
Представяне на информация
1. В допълнение към информацията, изиск
вана да се представи съгласно член IV, всяка
Страна изпраща на генералния секретар в
срок и форма, определени в раздел А-I/7 на
Кодекса, всякаква информация, която може
да бъде изисквана от Кодекса за други мерки,
приети от Страната за пълното прилагане на
Конвенцията.
2. Когато пълната информация, предписана
в член IV и раздел А-I/7 на Кодекса, е получена
и такава информация потвърждава, че разпоредбите на Конвенцията са приложени напълно,
генералният секретар представя доклад за това
на Комитета по безопасност на море.
3. След като Комитетът по безопасност на
море в съответствие с одобрените от него процедури потвърди, че представената информация
доказва, че разпоредбите на Конвенцията са
приложени напълно:
3.1. Комитетът по безопасност на море
определя Страните, за които това се отнася; и
3.2. да извърши преглед на списъка на
ст раните, които представят информаци я,
която доказва, че те дават пълното и цялостно прилагане на съответните разпоредби от
Конвенцията, за да запази в този списък само
заинтересованите страни, и

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

3.3. другите Страни получават право, при
условие че спазват разпоредбите на правила
I/4 и I/10, да приемат по принцип, че свидетелствата, посочени в точка 3.1, издавани от
тези Страни или от тяхно име, съответстват
на Конвенцията.
4. Измененията към Конвенцията и Кодекса с дати на влизане в сила по-късни от
датата, когато информацията е или ще бъде
предадена на генералния секретар в съответствие с разпоредбите на точка 1, не са обект
на разпоредбите на раздел А-I/7, точки 1 и 2.
Правило I/8
Норми за качество
1. Всяка Страна осигурява:
1.1. в съответствие с разпоредбите на раздел
А-I/8 на Кодекса цялата дейност по подготовката, оценката на компетентността, освидетелстването, включително процедури по издаване
на медицински свидетелства, потвърждаването
и продължаването на срока на валидност на
документите, осъществявана по нейно пълномощие или от неправителствени органи или
организации, да се намира под постоянен
контрол чрез система от норми за качество,
осигуряваща достигането на поставените цели,
включително на тези, които се отнасят до
квалификацията и опита на инструкторите и
лицата, провеждащи изпити; и
1.2. когато тази дейност се изпълнява от
правителствени органи или организации,
наличието на система от норми за качество.
2. Всяка страна осигурява в съответствие с
разпоредбите на раздел А-I/8 на Кодекса периодично провеждане на оценка от квалифицирани
лица, които не са свързани непосредствено
със съответната дейност. Тази оценка трябва
да включва всички промени в националните
правила и процедури, в съответствие с измененията на Конвенцията и Кодекса, с датите
на влизане в сила, по-късни от датата, когато
информацията е била представена на генералния секретар.
3. Доклад, съдържащ резултатите от оценяването, изисквано от точка 2, да бъде представен на генералния секретар в съответствие с
формата, посочена в раздел А-I/7 от Кодекса.
Правило I/9
Медицински норми
1. Всяка Страна установява норми за медицинска годност на моряците и процедури
за издаване на медицинско свидетелство в
съответствие с разпоредбите на това правило
и раздел А-I/9 от Кодекса.
2. Всяка страна гарантира, че лицата, отговорни за оценяване на медицинската годност на
моряците, са практикуващи лекари, признати
от страната за целите на медицински прегледи
на моряците, в съответствие с разпоредбите
на раздел А-I/9 от Кодекса.
3. Всяко морско лице, притежаващо свидетелство, издадено съгласно разпоредбите
на Конвенцията, което е на морска служба,
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също следва да притежава валидно медицинско свидетелство, издадено в съответствие с
разпоредбите на настоящото правило и на
раздел А-I/9 от Кодекса.
4. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
4.1. да бъде на не по-малко от 16-годишна
възраст;
4.2. да предостави задоволително доказателство за неговата/нейната самоличност, и
4.3. да отговаря на приложимите стандарти
за медицинска годност, установени от страната.
5. Медицинските свидетелства остават валидни за максимален срок две години, освен
ако морякът е под 18-годишна възраст, като в
този случай максималният срок на валидност
е една година.
6. Ако срокът на валидност на медицинско
свидетелство изтече по време на пътуването,
тогава медицинското свидетелство продължава
да е в сила до следващото пристанище, където
практикуващ лекар, признат от страната, е
на разположение, при условие че периодът не
може да надвишава три месеца.
Правило I/10
Признаване на свидетелства
1. Всяка Администрация осигурява спазването на разпоредбите на това правило с цел
признаване чрез потвърждение в съответствие
с точка 7 на правило I/2 на издадено от друга страна свидетелство на капитан, лице от
командния състав или на радиооператор, а
така също, че:
1.1. Администрацията е потвърдила чрез
всички необходими мерки, които могат да
включват проверки на центровете за подготовката и процедурите, че напълно са спазени
изискванията от Конвенцията относно нормите
за компетентност, обучението и издаването на
свидетелствата и нормите за качество; и
1.2. има договореност със заинтересованата
страна, че тя своевременно ще уведомява за
всяко значително изменение в системата за
подготовка и освидетелстване, прилагана в
съответствие с Конвенцията.
2. Трябва да се приемат мерки, така че
моряците, които представят за признаване
свидетелства, издадени съгласно разпоредбите
на правила II/2, III/2 или III/3, или на правило
VII/1, на ниво управление, както е определено в Кодекса, да имат надлежни познания за
морското законодателство на Администрацията по функциите, които са им разрешени да
изпълняват.
3. Представената информация и мерките,
съгласувани по това правило, се съобщават
на генералния секретар в съответствие с
правило I/7.
4. Свидетелствата, издадени от държава,
която не е страна по Конвенцията, или по
нейно пълномощие, не се признават.
5. Въпреки изискванията на точка 7 на
правило I/2 Администрацията може, когато
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обстоятелствата изискват това, при условие
че отговарят на разпоредбите от точка 1, да
допусне моряк да работи за период, непревишаващ три месеца, на борда на кораб, плаващ
под нейно знаме. Морякът трябва да притежава
надлежно и валидно свидетелство, издадено
и потвърдено от друга Страна за използване
на кораби на тази Страна, което свидетелство
още не е признато така, че да е надлежно за
работа на борда на кораб, плаващ под знамето
на Администрацията. Трябва да има налични документални доказателства за това, че е
представено на Администрацията заявление
за признаване.
6. Свидетелствата и потвържденията, издадени от Администрацията на основание
разпоредбите на това правило за признаване
или удостоверяване признаването на свидетелство, издадено от друга Страна, не трябва
да се използва като основание за последващо
признаване от друга Администрация.
Правило I/11
Продължаване валидността на свидетелства
1. Всеки капитан, лице от командния състав
и радиооператор, притежаващ свидетелство,
издадено или признато съгласно разпоредбите
на коя да е глава на Конвенцията, с изключение на глава VI, който служи на море или
възнамерява да се върне на морска служба след
прекъсване, трябва да потвърди годността си
за такава служба през редовни промеждутъци
от време, непревишаващи пет години, като:
1.1. удовлетвори изискванията за медицинска
годност, предписани в правило I/9; и
1.2. потвърди наличието на професионална
компетентност в съответствие с раздел А-I/11
на Кодекса.
2. Всеки капитан, лице от командния състав
и радиооператор, за да продължава да работи
на кораби, за които на международно ниво
са съгласувани специални изисквания към
подготовката на екипажа, трябва успешно да
премине съответни одобрени курсове.
3. Всеки капитан и лице от командния състав,
за да продължи плавателния си стаж на борда
на танкери, следва да отговаря на изискванията
от точка 1 от настоящото правило и да бъде
изискано от него, на интервали не по-големи
от пет години, да предприеме необходимото за
удължаване на професионална компетентност
за танкери в съответствие с раздел A-I/11,
точка 3 от Кодекса.
4. Всяка Страна сравнява изискванията за
компетентност, които тя предявява към кандидатите за получаване на свидетелства, издавани
преди 1 януари 2017 г., с изискванията, посочени
в част А на Кодекса, за съответното свидетелство и определя необходимостта притежателите
на такива свидетелства да преминат съответни
курсове за преподготовка и усъвършенстване
на квалификацията или оценка.
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5. Всяка Страна след консултация със
заинтересованите съставя или поощрява организирането на структури за провеждане на
курсове за преподготовка и повишаване на
квалификацията, както е предвидено в раздел
А-I/11 на Кодекса.
6. За целите на усъвършенстването на знанията и навиците на капитаните, лицата от
командния състав и радиооператорите всяка
Администрация трябва да осигури на всички
кораби, плаващи под нейно знаме, текстовете
на последните изменения в националните и
международните правила по въпросите на безопасността на човешкия живот и опазването
на морската среда.
Правило I/12
Използване на тренажори
1. Експлоатационните изисквания и другите
разпоредби, посочени в раздел А-I/12, и други
такива изисквания, както са предписани в
част А на Кодекса за съответното свидетелство,
трябва да се съблюдават по отношение на:
1.1. задължителната подготовка, провеждана
чрез използване на тренажори;
1.2. оценките на компетентност, изисквана
от част А на Кодекса, която се придобива с
помощта на тренажор; и
1.3. всяка демонстрация за поддържането на
професионалните навици, изисквана от част А
на Кодекса, посредством тренажор.
Правило I/13
Провеждане на изпитания
1. Тези правила не възпрепятстват Админис
трацията да разрешава на кораби, плаващи под
нейно знаме, да участват в изпитания.
2. За целите на това правило терминът „изпитания“ означава опит или серия от опити,
провеждани през ограничен период от време,
които могат да включват използването на
автоматизирани или интегрирани системи, за
оценка на алтернативни методи за изпълнение
на определени задължения или за удовлетворяване на конкретни мерки, предписани от
Конвенцията, които биха обезпечили най-малко
същото ниво на безопасност и предотвратяване
на замърсяването, както е предвидено с тези
правила.
3. Администрацията, която упълномощава
кораби да участват в изпитания, трябва да е
удовлетворена, че тези изпитания се провеждат
по начин, обезпечаващ най-малко същото ниво
на безопасност и предпазване от замърсяване,
както е предвидено от тези правила. Такива
изпитания се провеждат в съответствие с указанията, приети от Организацията*.
*Виж – MSC/Circ. 566, Допълнителни разпоредби
относно провеждането на изпитания, където офицерът на навигационна вахта действа като единствен
дежурен по вахта в периоди на тъмнина, и MSC/
Circ.867, Дежурен офицер на навигационна вахта,
действащ като съгледвач в периоди на тъмнина.
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4. Подробни сведения за такива изпитания
се съобщават на Организацията възможно найрано, но не по-късно от шест месеца преди
датата, на която изпитанията трябва да започ
нат. Организацията разпраща тези сведения
до всички Страни.
5. Резултатите от изпитанията, разрешени
съгласно точка 1, и препоръките на Админис
трацията относно тези резултати се съобщават
на Организацията, която разпраща тези резултати и препоръки до всички Страни.
6. Всяка Страна, имаща възражение срещу
конкретни изпитания, разрешени в съответствие с това правило, трябва да изпрати възраженията си до Организацията възможно
най-рано. Организацията разпраща подробни
сведения за възражението до всички Страни.
7. Администрация, която е дала разрешение
за провеждане на изпитания, следва да зачита
възраженията, получени от други Страни по
отношение на тези изпитания, като нареди
на корабите, плаващи под нейно знаме, да
не участват в изпитания, когато плават във
водите на крайбрежната държава, изпратила
свое възражение до Организацията.
8. Администрацията, която на основание
на резултатите от изпитанията направи извод,
че конкретната система обезпечава най-малко
същото ниво на безопасност и предотвратяване на замърсяването, както е предвидено
с тези правила, може да разреши на кораби,
плаващи под нейно знаме, да продължават да
експлоатират неограничено такава система при
спазване на следните изисквания:
8.1. след като резултатите от изпитанията
са изпратени в съответствие с точка 5, Администрацията представя подробни сведения
за такова разрешение, включително данни за
конкретните кораби, на които са дадени разрешения, на Организацията, която изпраща
тази информация на всички Страни;
8.2. експлоатацията на всяка система, разрешена на основание на тази точка, се осъществява
в съответствие с ръководствата, разработени от
организацията в такава степен, в каквато са се
прилагали по време на изпитанията;
8.3. експлоатацията на такива системи
трябва да се осъществява, като се отчитат
възраженията, получени от други Страни в
съответствие с точка 7 в такава степен, в
каквато тези възражения не са оттеглени; и
8.4. експлоатацията на система, разрешена
съгласно тази точка, се осъществява, докато
Комитетът по безопасност на море вземе
решение следва ли да се внася изменение в
Конвенцията и ако това се окаже необходимо,
следва ли да се прекрати експлоатацията на
системата, или тя да продължи до влизането
в сила на изменението.
9. По искане на всяка Страна Комитетът
по безопасност на море ще посочи дата за
разглеждане на резултатите от изпитанията и
за вземането на съответните решения.
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Правило I/14
Отговорности на компаниите
1. Всяка Администрация в съответствие
с раздел А-I/14 на Кодекса установява отговорности на компаниите при назначаването
на моряци на работа на техните кораби и с
разпоредбите на Конвенцията, така че компаниите да осигурят следното:
1.1. всеки моряк, назначен на някои от техните кораби, да има надлежно свидетелство в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията
и както е установено от Администрацията;
1.2. корабите да са комплектувани с екипажи
в съответствие с приложимите изисквания на
Администрацията за надеждно комплектуване
на кораба с екипаж;
1.3. морските лица, назначени на техните
кораби, са получили опреснително и надграждащо обучение в съответствие с Конвенцията;
1.4. документите и сведенията за всички
работещи на техните кораби моряци да се
обновяват, да са лесно достъпни и да включват, без да се ограничават с това, документи и
сведения за опита на моряците, подготовката
им, медицинската им годност и компетентност
за изпълнение на установените задължения;
1.5. моряците, назначени на корабите на
компаниите, да са запознати със своите конкретни задължения, а също и с всички корабни
устройства, уредби, оборудване и процедури,
както и с корабните характеристики и данни,
които имат отношение към техните задължения
при обичайни или аварийни обстоятелства;
1.6. екипажът на кораб да може ефикасно
да съгласува своите действия при аварийна
ситуация и при изпълнение на функции, имащи
важно значение за безопасността, предотвратяване или намаляване на замърсяването;
1.7. по всяко време на борда на техните кораби трябва да има ефективно устно общуване
в съответствие с глава V, правило 14, точки 3 и
4 от Конвенцията за безопасност на човешкия
живот на море, както е изменена.
Правило I/15
Преходни разпоредби
1. До 1 януари 2017 г. Страната може да
продължи издаването, признаването и
потвърждаването на свидетелства в съответствие с разпоредбите на Конвенцията,
които се прилагат непосредствено до
1 януари 2012 г. по отношение на тези моряци, които са започнали да осъществяват
одобрения плавателен стаж, одобрената
програма за образование и подготовка
или одобрен курс за подготовка преди
1 юли 2013 г.
2. До 1 януари 2017 г. Страната може да
продължи да подновява свидетелства и
потвърждения в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, които се прилагат
непосредствено преди 1 януари 2012 г.
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Г Л А В А

I I

КАПИТАН И ПАЛУБНА КОМАНДА
Правило II/1
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на вахтените помощник-капитани на кораби с вместимост 500 или повече
бруто тона
1. Всеки вахтен помощник-капитан, който
служи на морски кораб с вместимост 500
или повече бруто тона, трябва да притежава
надлежно свидетелство за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 18 години;
2.2. да има най-малко една година одобрен
плавателен стаж като част от одобрена прог
рама за подготовка, включително подготовка
на кораб, която отговаря на изискванията на
раздел А-II/1 на Кодекса и е документално
потвърдена в одобрен дневник на подготовката, или да има най-малко три години одобрен
плавателен стаж;
2.3. по време на изисквания плавателен стаж
да е изпълнявал задълженията по носене на
вахта на мостика под ръководството на капитана или квалифицирано лице от командния
състав за период не по-малък от шест месеца;
2.4. да отговаря на приложимите изисквания
на правилата в глава IV, при необходимост, за
изпълнение на установените задължения по
радиослужбата в съответствие с Правилника
за радиосъобщенията; и
2.5. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-II/1
на Кодекса;
2.6. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел
А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки
от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от
Кодекса STCW.
Правило II/2
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на капитаните и старши помощник-капитаните на кораби с вместимост
500 или повече бруто тона
Капитан и старши помощник-капитан на
кораби с вместимост 3000 или повече бруто тона
1. Всеки капитан и старши помощниккапитан на морски кораб с вместимост 3000
или повече бруто тона трябва да притежава
надлежно свидетелство.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен помощник-капитан на
кораб с вместимост 500 или повече бруто тона:
2.1.1. за получаване на свидетелство за старши помощник-капитан да има най-малко 12
месеца одобрен плавателен стаж като вахтен
помощник-капитан; и
2.1.2. за получаване на свидетелство за капитан – най-малко 36 месеца одобрен плавателен
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стаж; този срок може да бъде съкратен до 24
месеца, ако кандидатът има плавателен стаж
на кораб най-малко 12 месеца на длъжност
старши помощник-капитан; и
2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-II/2
на Кодекса за капитани и старши помощниккапитани на кораби с вместимост 3000 или
повече бруто тона.
Капитан и старши помощник-капитан на
кораби с вместимост от 500 до 3000 бруто тона
3. Всеки капитан и старши помощник-капитан на морски кораб с вместимост от 500 до
3000 бруто тона трябва да притежава надлежно
свидетелство.
4. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
4.1. за пол у чаване на свидетелство за
старши помощник-капитан – да отговаря на
изискванията за освидетелстване на вахтен
помощник-капитан на кораб с вместимост 500
или повече бруто тона;
4.2. за получаване на свидетелство за капитан – да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен помощник-капитан
на кораб с вместимост 500 или повече бруто
тона и да има одобрен плавателен стаж наймалко 36 месеца на такава длъжност; този
срок може да бъде съкратен до 24 месеца,
ако кандидатът има плавателен стаж на кораб най-малко 12 месеца на длъжност старши
помощник-капитан; и
4.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-II/2
на Кодекса за капитани и старши помощниккапитани на кораби с вместимост от 500 до
3000 бруто тона.
Правило II/3
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на вахтените помощник-капитани и капитани на кораби с вместимост
по-малка от 500 бруто тона
Кораби, незаети в крайбрежни плавания
1. Всеки вахтен помощник-капитан, който
служи на морски кораб с вместимост по-малка
от 500 бруто тона, незает в крайбрежни плавания, трябва да притежава надлежно свидетелство за правоспособност за работа на кораби с
вместимост 500 или повече бруто тона.
2. Всеки капитан, който служи на морски
кораб с вместимост по-малка от 500 бруто
тона, незает в крайбрежни плавания, трябва
да притежава надлежно свидетелство за право
способност за работа като капитан на кораби
с вместимост от 500 до 3000 бруто тона.
Кораби, заети в крайбрежни плавания
Вахтен помощник-капитан
3. Всеки вахтен помощник-капитан, който
служи на морски кораб с вместимост по-малка
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от 500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания,
трябва да притежава надлежно свидетелство
за правоспособност.
4. Всеки кандидат за свидетелство за вах
тен помощник-капитан на морски кораб с
вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает
в крайбрежни плавания, трябва:
4.1. да не е по-млад от 18 години;
4.2. да има:
4.2.1. завършена специална подготовка,
включваща достатъчен плавателен стаж, установен от Администрацията; или
4.2.2. одобрен плавателен стаж на кораб в
състава на палубната команда най-малко три
години, и
4.3. да отговаря на приложимите изисквания
на правилата в глава IV, при необходимост, за
изпълнение на установените задължения по
радиослужба в съответствие с Правилника за
радиосъобщенията; и
4.4. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-II/3 на
Кодекса за вахтен помощник-капитан на кораб
с вместимост по-малка от 500 бруто тона, зает
в крайбрежни плавания;
4.5. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел
А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки
от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от
Кодекса.
Капитан
5. Всеки капитан, който служи на морски
кораб с вместимост по-малка от 500 бруто
тона, зает в крайбрежни плавания, трябва да
притежава надлежно свидетелство за право
способност.
6. Всеки кандидат за свидетелство за капитан на морски кораб с вместимост по-малка от
500 бруто тона, зает в крайбрежни плавания,
трябва:
6.1. да не е по-млад от 20 години;
6.2. да има най-малко 12 месеца одобрен
плавателен стаж на кораб на длъжност вахтен
помощник-капитан; и
6.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-II/3 на
Кодекса, за капитан на кораб с вместимост
по-малка от 500 бруто тона, зает в крайбрежни
плавания;
6.4. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел
А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки
от 1 до 4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от
Кодекса.
Изключения
7. Ако Администрацията счете, че поради
размера на кораба и условията на плаване
изискванията на това правило и раздел А-II/3
на Кодекса не е необходимо и целесъобразно
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да се прилагат изцяло, тя може в определена степен да освободи капитана и вахтения
помощник-капитан на такъв кораб или клас
кораби от някои изисквания, вземайки под
внимание безопасността на другите кораби,
които плават в същите води.
Правило II/4
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на редовия състав, носещ
ходова навигационнна вахта*
1. Всяко лице от редовия състав, включено
в състава на ходовата навигационна вахта на
морски кораб с вместимост 500 или повече
бруто тона, което не е включено в редовия
състав, преминаващ подготовка, както и лицата
от редовия състав, чиито задължения по време
на вахта не изискват квалификация, трябва да
има надлежно свидетелство за правоспособност
за изпълнение на такива задължения.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 16 години;
2.2. да има:
2.2.1. одобрен плавателен стаж на кораб,
включително най-малко шест месеца за подготовка и набиране на опит; или
2.2.2. специална подготовка на брега или
на кораб, включително най-малко два месеца
одобрен плавателен стаж; и
2.3. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-II/4 на Кодекса.
3. Плавателният стаж, подготовката и
опитът, изисквани в подточки 2.2.1 и 2.2.2,
трябва да бъдат свързани с функциите по
носене на навигационна вахта и да включват
изпълнението на задълженията под непосредственото ръководство на капитана, вахтения
помощник-капитан или квалифицирано лице
от редовия състав.
* Тези изисквания не са изискванията за освидетелстване на кормчии, които се съдържат в Конвенцията на МОТ за освидетелстване на кормчии,
1946 г., или други последващи конвенции.

Правило II/5
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на правоспособен палубен
моряк
1. Всеки правоспособен палубен моряк,
който служи на морски кораб с брутен тонаж
500 или повече, да има надлежно свидетелство.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 18 години;
2.2. да отговаря на изискванията за освидетелстване на редовия състав, носещ ходова
навигационнна вахта;
2.3. когато е квалифициран да служи като
част от редовия състав и да носи ходова навигационна вахта, да има одобрен плавателен
стаж в палубната команда:
2.3.1. не по-малко от 18 месеца, или
2.3.2. не по-малко от 12 месеца и да е преминал одобрено обучение; и
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2.4. отговаря на нормите за компетентност,
посочени в раздел А-II/5 от Кодекса.
3. Всяка страна следва да сравни нормите
за компетентност, които изисква за свидетелствата за правоспособни морски лица преди 1
януари 2012 г., с тези, определени за издаване
на свидетелства в раздел А-II/5 от Кодекса, и
следва да определи необходимостта, ако има
такава, за налагане на изискването тези служители да актуализират своята квалификация.
4. До 1 януари 2012 г. Страна, която е също
страна към Конвенцията за освидетелстването
правоспособните морски лица на Международната организация на труда 1946 (№ 74), може да
продължи да издава, признава и потвърждава
свидетелствата в съответствие с разпоредбите
от гореспоменатата Конвенция.
5. До 1 януари 2017 г. Страна, която е също
страна към Конвенцията за освидетелстването
правоспособните морски лица на Международната организация на труда 1946 (№ 74), може
да продължи да обновява и подновява свидетелствата и потвържденията в съответствие с
разпоредбите от гореспоменатата Конвенция.
6. Страната може да счита, че моряците
отговарят на изискванията на това правило,
ако те са служили на сходна длъжност в палубната команда за период не по-малко от 12
месеца в рамките на последните 60 месеца,
преди влизането в сила на настоящото правило
за тази Страна.
Г Л А В А

I I I

МАШИННА КОМАНДА
Правило III/1
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на вахтените механици в машинно отделение с обслужване или дежурен
механик в машинно отделение с периодично
безвахтено обслужване
1. Всеки вахтен механик в машинно отделение на морски кораб с обслужване или дежурен
механик в машинно отделение с периодично
безвахтено обслужване с корабна силова уредба
с пропулсивна мощност 750 kW или повече
трябва да притежава надлежно свидетелство
за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 18 години;
2.2. да е преминал обучение за комбинирани умения и одобрен плавателен стаж не
по-малко от 12 месеца, като част от одобрена
програма за обучение, която включва обучение
на борда, което отговаря на изискванията на
раздел А-III/1 от Кодекса и е документирано
в одобрен дневник за обучения, или да има
одобрен плавателен стаж не по-малко от 36
месеца, от които не по-малко от 30 месеца
да е плавателен стаж в машинно отделение;
2.3. да е изпълнявал по време на задължителния плавателен стаж задължения на вахтен
механик в машинното отделение под контрола
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на главния механик или квалифициран механик
за срок не по-малко от шест месеца;
2.4. да има завършено образование и подготовка и да отговаря на нормите за компетентност от раздел А-III/1 на Кодекса; и
2.5. да отговаря на нормите за компетентност,
посочени в раздел А-VI/1, точка 2, раздел А-VI/2,
точки от 1 до 4, раздел А-VI/3, точки от 1 до
4, и раздел А-VI/4, точки от 1 до 3 от Кодекса.
Правило III/2
Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите
механици на кораби с корабна силова уредба
с пропулсивна мощност 3000 kW или повече
1. Всеки главен механик и втори механик
на морски кораб с корабна силова уредба с
пропулсивна мощност 3000 kW или повече
трябва да притежава надлежно свидетелство
за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен механик на морски кораб,
задвижван от главна силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW или повече и да има
одобрен плавателен стаж на тази длъжност:
2.1.1. за получаване на свидетелство за втори механик не по-малко от 12 месеца и при
наличие на свидетелство за квалифициран
механик, и
2.1.2. за получаване на свидетелство за главен
механик не по-малко от 36 месеца: въпреки
това този период може да бъде намален до не
по-малко от 24 месеца, ако не по-малко от 12
месеца от този плавателен стаж е отслужен
като втори механик;
2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-III/2
на Кодекса.
Правило III/3
Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на главните механици и вторите
механици на кораби с корабна силова уредба с
пропулсивна мощност от 750 до 3000 kW
1. Всеки главен механик и втори механик
на морски кораб с корабна силова уредба
с пропулсивна мощност от 750 до 3000 kW
трябва да притежава надлежно свидетелство
за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да отговаря на изискванията за освидетелстване на вахтен механик и:
2.1.1. за получаване на свидетелство за втори
механик да има одобрен плавателен стаж на
морски кораб най-малко 12 месеца на длъжност
помощник-механик или механик, и
2.1.2. за получаване на свидетелство за
главен механик да има одобрен плавателен
стаж на морски кораб най-малко 24 месеца,
от които най-малко 12 месеца на длъжност
втори механик, при наличие на свидетелство
за втори механик; и
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2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-III/3
на Кодекса.
3. Всеки механик, получил свидетелство
за втори механик на кораби с корабна силова
уредба с пропулсивна мощност 3000 kW или
повече, може да работи на длъжност главен
механик на кораби с корабна силова уредба с
пропулсивна мощност по-малка от 3000 kW при
условие, че свидетелството е така потвърдено.
Правило III/4
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на редовия състав на машинната вахта на кораби с машинно отделение
с обслужване или с машинно отделение с
периодично безвахтено обслужване
1. Всяко лице от редовия състав на машинната вахта на морски кораб с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с
периодично безвахтено обслужване с корабна
силова уредба с пропулсивна мощност 750 kW
или повече, което не е включено в редовия
състав, преминаващ подготовка, както и лицето
от редовия състав, чиито задължения по време
на вахта не изискват квалификация, трябва да
има надлежно свидетелство за правоспособност
за изпълнение на такива задължения.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 16 години;
2.2. да има:
2.2.1. одобрен плавателен стаж на кораб,
включително най-малко шест месеца за подготовка и набиране на опит; или
2.2.2. специална подготовка на брега или
на кораб, включително най-малко два месеца
одобрен плавателен стаж; и
2.3. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/4 на Кодекса.
3. Плавателният стаж, подготовката и опитът, изисквани в подточки 2.2.1 и 2.2.2, трябва
да бъдат свързани с функциите по носене на
машинна вахта и да включват изпълнението на
задължения под непосредственото ръководство
на квалифициран механик или квалифицирано
лице от редовия състав.
Правило III/5
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на редовия състав като правоспособни моряци от машинното отделение
с обслужване или с предназначение да изпълняват задълженията си в машинно отделение
с периодично безвахтено обслужване
1. Всеки правоспособен моряк от машинното
отделение, служещ на морски кораб, задвижван от корабна силова уредба с пропулсивна
мощност от 750 kW или повече, трябва да има
свидетелство за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да бъде не по-малко от 18-годишен;
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2.2. да отговаря на изискванията за освидетелстване на редовия състав на машинната
вахта на кораби с машинно отделение с обслужване или с машинно отделение с периодично
безвахтено обслужване;
2.3. когато е покрил квалификационните
изисквания, да служи като член на редовия
състав, да има одобрен плавателен стаж в машинното отделение:
2.3.1. не по-малко от 12 месеца, или
2.3.2. не по-малко от 6 месеца и е преминал
одобрено обучение; и
2.4. да отговаря на нормите за компетентност, посочени в раздел А-III/5 от Кодекса.
3. Всяка Страна следва да сравни нормите
за компетентност, които се изискват за редовия
състав в машинното отделение за свидетелства,
издадени преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за освидетелстване в раздел А-III/5 от
Кодекса, и следва да определи необходимостта,
ако има такава, за налагане на изискването тези
служители да допълнят своята квалификация.
4. Страната може да счита, че морските лица
отговарят на изискванията на това правило,
ако те са служили на съответната длъжност
в машинно отделение за срок не по-малко от
12 месеца в рамките на последните 60 месеца
преди влизането в сила на настоящото правило
за тази Страна.
Правило III/6
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на механик-електротехник
1. Всеки механик-електротехник, служещ на
морски кораб, задвижван от корабна силова
уредба с пропулсивна мощност 750 kW или
повече, трябва да има надлежно свидетелство
за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва:
2.1. да бъде не по-малко от 18-годишен;
2.2. да е преминал не по-малко от 12 месеца
обучение за комбинирани умения и да има
одобрен плавателен стаж, от който не по-малко
от 6 месеца да е плавателен стаж като част от
одобрена програма за обучение, която отговаря
на изискванията в раздел А-III/6 от Кодекса и
е документирано в одобрения дневник за обучение, или не по-малко от 36 месеца обучение
за комбинирани умения и одобрен плавателен
стаж, от които не по-малко от 30 месеца ще
бъдат плавателен стаж в машинно отделение; и
2.3. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-III/6
на Кодекса;
2.4. да отговаря на нормите за компетентност, определени в раздел А-VI/1, точка 2,
раздел А-VI/2, точки от 1 до 4, раздел А-VI/3,
точки от 1 до 4, и раздел А-VІ/4, точки от 1
до 3 на Кодекса.
3. Всяка Страна следва да сравни нормите
за компетентност, които се изискват за механици-електротехници за свидетелства, издадени
преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за
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освидетелстване в раздел А-III/6 от Кодекса, и
следва да определи необходимостта за налагане
на изискването тези служители да актуализират
своята квалификация.
4. Страната може да счита, че морските лица
отговарят на изискванията на това правило,
ако те са служили на съответната длъжност
на борда на кораб за срок не по-малък от 12
месеца в рамките на последните 60 месеца
преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна и отговарят на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-III/6
от Кодекса.
5. Независимо от по-горе изброените изисквания в точки от 1 до 4 подходящо квалифицирано лице може да бъде определено от
Страната като правоспособно да изпълнява
определени функции от раздел А-III/6.
Правило III/7
Задължителни минимални изисквания за
освидетелстване на моряк-електротехник
1. Всеки моряк-електротехник, служещ на
морски кораб, задвижван от корабна силова
уредба с пропулсивна мощност 750 kW или
повече, трябва да има надлежно свидетелство
за правоспособност.
2. Всеки кандидат за свидетелство трябва да:
2.1. бъде не по-малко от 18-годишен;
2.2. има:
2.2.1. одобрен плавателен стаж, включително
не по-малко от 12 месеца обучение и опит, или
2.2.2. одобрено обучение, включително одоб
рен плавателен стаж с продължителност, която
не трябва да бъде по-малко от 6 месеца; или
2.2.3. свидетелства, че отговаря на техничес
ката компетентност от раздел А-III/7 и има одобрена продължителност на плавателния стаж,
която не може да бъде по-малка от 3 месеца; и
2.3. отговаря на нормите за компетентност,
посочени в раздел А-III/7 от Кодекса.
3. Всяка Страна следва да сравни нормите
за компетентност, които се изискват за моряци-електротехници за свидетелства, издадени
преди 1 януари 2012 г., с тези, определени за
освидетелстване в раздел А-III/7 от Кодекса,
и следва да определи необходимостта, ако има
такава, за налагане на изискването тези служители да актуализират своята квалификация.
4. Страната може да счита, че морските лица
отговарят на изискванията на това правило,
ако те са служили на съответната длъжност
на борда на кораб за срок не по-малък от 12
месеца в рамките на последните 60 месеца
преди влизането в сила на настоящото правило за тази Страна и отговарят на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-III/7
от Кодекса.
5. Независимо от по-горе изброените изисквания в точки от 1 до 4 подходящо квалифицирано лице може да бъде определено от
Страната като правоспособно да изпълнява
определени функции от раздел А-III/7.
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I V

РАДИОСВРЪЗКИ И РАДИОСПЕЦИАЛИСТИ
Пояснение:
Задължителните разпоредби за носенето
на радиовахта са изложени в Правилника за
радиосъобщенията и в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море, 1974 г., с допълненията. Разпоредбите за
техническото обслужване на радиосредствата
са изложени в Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г., с допълненията, и в ръководствата,
приети от Организацията.*
* Отнася се за Ръководство за поддържане на радиосредства за СМСББ относно зони „А3“ и „А4“,
одобрено от Организацията с резолюция А.702(17).

Правило IV/1
Приложение
1. С изключение на предвиденото в точка 2,
разпоредбите в тази глава се прилагат към
радиоспециалистите на кораби, експлоатирани в рамките на Световната морска система
за бедствие и безопасност (СМСББ), както е
предписано от Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г., с допълненията.
2. Радиоспециалистите на кораби, за които
не се изисква да отговарят на разпоредбите,
посочени в глава IV на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море, относно СМСББ, могат да не отговарят
на разпоредбите в тази глава. Радиоспециалистите на тези кораби трябва да отговарят
на разпоредбите, посочени в Правилника за
радиосъобщенията. Администрацията трябва
да осигури надлежните свидетелства, предписани от Правилника за радиосъобщенията,
да се издават или признават за такива радио
специалисти.
Правило IV/2
Задължителни минимални изисквания за освидетелстване на радиоспециалисти за СМСББ
1. Всяко лице, отговорно за или изпълняващо задължения по радиослужба на кораб,
от който се изисква участие в СМСББ, трябва
да притежава надлежно свидетелство за правоспособност относно СМСББ, издадено или
признато от Администрацията на основание
на Правилника за радиосъобщенията.
2. Освен това на основание на това правило
за работа на кораб, на който се изисква да има
радиосредства, съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море, 1974 г., с допълненията, всеки кандидат
за свидетелство трябва:
2.1. да не е по-млад от 18 години; и
2.2. да има завършено одобрено образование и подготовка и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел А-IV/2
на Кодекса.
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V

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВК А НА ЕКИПАЖИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТИПОВЕ КОРАБИ
Правило V/1-1
Задължителни минимални изисквания за
подготовка и квалификация на капитаните,
лицата от командния и редовия състав на
нефтени танкери и танкери химикаловози
1. Лицата от командния и редовия състав,
на които са възложени определени задължения
и отговорности по отношение на товара или
товарните устройства на нефтените танкери
и танкерите химикаловози, трябва да притежават свидетелство за основно обучение
за товарни операции на нефтени танкери и
танкери химикаловози.
2. Всек и кан ди дат за сви детелство за
основно обучение за товарни операции на
нефтени танкери и танкери химикаловози
трябва да е преминал обучение в съответствие
с разпоредбите от раздел А-VI/1 от Кодекса
и трябва да:
2.1. има най-малко три месеца одобрен
плавателен стаж на нефтен танкер или на
танкер химикаловоз и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел AV/1-1,
точка 1 от Кодекса; или
2.2. е преминал одобрено основно обучение
за товарни операции на нефтени танкери и
танкери химикаловози и да отговаря на нивата
за компетентност, посочени в раздел AV/1-1,
точка 1 от Кодекса.
3. Капитаните, главните механици, старши
помощник-капитаните, вторите механици и
всички други лица, които носят непосредствена
отговорност за товаренето, разтоварването и
предпазните мерки по време на транзитния
преход, обработването на товара, почистването
на танковете или други дейности, свързани с
товара на нефтените танкери, трябва да притежават свидетелство за преминато обучение
по разширена програма за товарни операции
на нефтени танкери.
4. Всек и кан ди дат за сви детелст во за
обучение по разширена програма за товарни
операции на нефтени танкери трябва:
4.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции
на нефтени танкери и танкери химикаловози; и
4.2. когато е покрил квалификационните
изисквания за получаване на свидетелство
за основно обучение за товарни операции на
нефтени танкери и танкери химикаловози,
да има:
4.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на нефтени танкери, или
4.2.2. най-малко едномесечно одобрено
обучение на борда на нефтени танкери в допълнение на способностите, което включва
най-малко три операции по товарене и три
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по разтоварване и това е документирано в
одобрения дневник, като се вземе предвид
ръководството в раздел BV/1; и
4.3. трябва да е преминал одобрено обучение
по разширена програма за товарни операции
на нефтени танкери и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел AV/1-1,
точка 2 от Кодекса.
5. Капитаните, главните механици, старши
помощник-капитаните, вторите механици и
всички други лица, които носят непосредствена
отговорност за товаренето, разтоварването и
предпазните мерки по време на транзитния
преход, обработването на товара, почистването
на танковете или други дейности, свързани
с товара на танкерите химикаловози, трябва
да притежават свидетелство за преминато
обучение по разширена програма за товарни
операции на танкери химикаловози.
6. Всек и кан ди дат за сви детелство за
обучение по разширена програма за товарни
операции на танкери химикаловози трябва:
6.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции
на нефтени танкери и танкери химикаловози; и
6.2. когато е покрил квалификационните
изисквания за получаване на свидетелство
за основно обучение за товарни операции на
нефтени танкери и танкери химикаловози,
да има:
6.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на танкери химикаловози, или
6.2.2. най-малко едномесечно одобрено
обучение на борда на танкери химикаловози в
допълнение на способностите, което включва
най-малко три операции по товарене и три
по разтоварване и това е документирано в
одобрения дневник, като се вземе предвид
ръководството в раздел BV/1; и
6.3. трябва да е преминал одобрено обучение
по разширена програма за товарни операции
на танкери химикаловози и да отговаря на
нивата за компетентност, посочени в раздел
AV/1-1, точка 3 от Кодекса.
7. Администрацията трябва да осигури издаването на професионално свидетелство на
моряци, които са квалифицирани в съответствие с точки 2, 4 или 6, както е приложимо,
или че съществуващо свидетелство за право
способност или професионално свидетелство
е надлежно потвърдено.
Правило V/1-2
Задължителни минимални изисквания за
подготовка и квалификация на капитаните,
лицата от командния и редовия състав на
танкери за превоз на втечнени газове
1. Лицата от командния и редовия състав,
на които са възложени определени задължения
и отговорности по отношение на товара или
товарните устройства на танкерите за превоз
на втечнени газове, трябва да притежават
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свидетелство за основно обучение за товарни
операции на танкери за превоз на втечнени
газове.
2. Всеки кандидат за свидетелство за основно обучение за товарни операции на танкерите за превоз на втечнени газове трябва
да е преминал основно обучение по товарни
операции на танкерите за превоз на втечнени
газове в съответствие с разпоредбите от раздел
А-VI/1 от Кодекса и трябва да:
2.1. има най-малко три месеца одобрен
плавателен стаж на танкери за превоз на
втечнени газове и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел AV/1-2,
точка 1 от Кодекса; или
2.2. е преминал одобрено основно обучение
за товарни операции на танкери за превоз на
втечнени газове и да отговаря на нормите
за компетентност, посочени в раздел AV/1-2,
точка 1 от Кодекса.
3. Капитаните, главните механици, старши
помощник-капитаните, вторите механици и
всички други лица, които носят непосредствена
отговорност за товаренето, разтоварването и
предпазните мерки по време на транзитния
преход, обработването на товара, почистването
на танковете или други дейности, свързани с
товара на танкерите за превоз на втечнени
газове, трябва да притежават свидетелство за
преминато обучение по разширена програма
за товарни операции на танкери за превоз на
втечнени газове.
4. Всек и кан ди дат за сви детелст во за
обучение по разширена програма за товарни
операции на танкери за превоз на втечнени
газове трябва:
4.1. да отговаря на нормите за компетентност за основно обучение за товарни операции
на нефтени танкери за превоз на втечнени
газове; и
4.2. когато е покрил квалификационните
изисквания за получаване на свидетелство
за основно обучение за товарни операции на
танкери за превоз на втечнени газове, да има:
4.2.1. най-малко 3 месеца одобрен плавателен стаж на танкери за превоз на втечнени
газове, или
4.2.2. най-малко едномесечно одобрено
обучение на борда на нефтени танкери в допълнение на способностите, което включва
най-малко три операции по товарене и три
по разтоварване и това е документирано в
одобрения дневник, като се вземе предвид
ръководството в раздел BV/1; и
4.3. трябва да е преминал одобрено обучение
по разширена програма за товарни операции
на танкери за превоз на втечнени газове и
да отговаря на нормите за компетентност,
посочени в раздел AV/1-2, точка 2 от Кодекса.
5. Администрацията трябва да осигури
издаването на професионално свидетелство
на моряци, които са квалифицирани в съответствие с точки 2 или 4, както е приложимо,
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или че съществуващо свидетелство за правоспособност или професионално свидетелство
е надлежно потвърдено.
Правило V/2
Задължителни минимални изисквания за
подготовка и квалификация на капитаните,
лицата от командния и редовия състав и
другия персонал на ро-ро пътнически кораби
1. Това правило се прилага към капитаните, лицата от командния и редовия състав
и другия персонал, работещи на ро-ро пътнически кораби, извършващи международни
рейсове. А дминистрацията определя дали
тези изисквания могат да се прилагат и към
персонал, работещ на ро-ро пътнически кораби, неизвършващи международни рейсове.
2. Преди назначаването им на ро-ро пътнически кораб моряците трябва да преминат
подготовката, изисквана по точки от 4 до 7
по-долу, в съответствие с техните длъжности,
задължения и отговорности.
3. Моряците, които са задължени да преминат подготовката в съответствие с точки
4, 6 и 7, посочени по-долу, на интервали,
непревишаващи пет години, трябва да преминават подходящи опреснителни курсове за
повишаване на квалификацията или да им
бъде изисквано да представят доказателства,
че са постигнали необходимата професионална
компетентност през предходните пет години.
4. Капитанът, лицата от командния състав и другият персонал, назначени съгласно
разписанието за тревоги да оказват помощ на
пътниците при аварийни ситуации на борда на
ро-ро пътнически кораб, трябва да преминат
подготовка по управление на неорганзирани
групи хора, както е посочено в точка 1 на
раздел А-V/2 на Кодекса.
5. Персоналът, който непосредствено обслужва пътниците в пътническите помещения
на борда на ро-ро пътнически кораб, трябва
да премине подготовка по въпросите на
безопасността, посочена в точка 2 на раздел
А-V/2 на Кодекса.
6. Капитаните, главните механици, старши
помощник-капитаните, вторите механици и
лицата, отговорни за безопасността на пътниците при аварийни ситуации на борда на
ро-ро пътнически кораби, трябва да преминат
одобрена подготовка по отношение управлението и поведението на човек в критични
ситуации, посочена в точка 3 на раздел А-V/2
на Кодекса.
7. Капитанът, главният механик, старши
помощник-капитанът, вторият механик и всяко
лице, непосредствено отговорно за качването
и слизането на пътниците, товаренето, разтоварването или укрепването на товара или
затварянето на отворите по корпуса на ро-ро
пътнически кораб, трябва да преминат одобрена подготовка по въпросите на безопасността
на пътниците и товара, както и по водоне
проницаемостта на корпуса, както е посочено
в точка 4 на раздел А-V/2 на Кодекса.
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8. Администрацията трябва да осигури
издаването на документални доказателства
на всяко лице, завършило подготовката си
и признато за квалифицирано на основание
разпоредбите на това правило.
Г Л А В А

V I

ФУНКЦИИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ,
ОХРАНА НА ТРУДА, МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ И ОЦЕЛЯВАНЕ
Правило VI/1
Задължителни минимални изисквания за
запознаване, начална подготовка и обучение по
въпросите на безопасността за всички моряци
1. Моряците трябва да преминат курс за запознаване и начална подготовка или обучение
по въпросите на безопасността в съответствие
с раздел А-VI/1 на Кодекса и да отговарят на
съответните норми за компетентност, посочени
в раздела.
2. В случаите, когато основното обучение
не е включено в квалификацията за издаване на свидетелство, трябва да бъде издадено
професионално свидетелство, посочващо, че
притежателят е преминал курс с основно
обучение.
Правило VI/2
Задължителни минимални изисквания за
издаване на професионални свидетелства на
водачи на спасителен плот, спасителни лодки
и бързоходни спасителни лодки
1. Всеки кандидат за професионално свидетелство за водач на спасителен плот и спасителна лодка, която не е бързоходна спасителна
лодка, трябва:
1.1. да не е по-млад от 18 години;
1.2. да има одобрен плавателен стаж на
морски кораб най-малко 12 месеца или да
премине одобрен курс за подготовка и да
има одобрен плавателен стаж най-малко шест
месеца; и
1.3. да отговаря на нормите за компетентност
за освидетелстване на водач на спасителен
плот и спасителна лодка, изложени в точки
от 1 до 4 на раздел А-VI/2 на Кодекса.
2. Всеки кандидат за свидетелство за водач
на бързоходна спасителна лодка трябва:
2.1. да притежава професионално свидетелство за водач на спасителен плот и спасителна
лодка, която не е бързоходна спасителна лодка;
2.2. да премине одобрен подготвителен
курс; и
2.3. да отговаря на нормите за компетентост
за професионално освидетелстване на водач
на бързоходна спасителна лодка, изложени в
точки от 7 до 10 на раздел А-VI/2 на Кодекса.
Правило VI/3
Задължителни минимални изисквания за
противопожарна подготовка по разширена
програма
1. Моряците, назначени да ръководят операции по борба с пожари, трябва успешно да
завършат подготовка по техника за борба с
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пожари по разширена програма, особено по
организацията, тактиката и управлението, в
съответствие с разпоредбите на раздел А-VI/3,
точки от 1 до 4 на Кодекса, и да отговарят на
нормите за компетентност, посочени в раздела.
2. В случаите, когато противопожарната
подговка по разширена програма не е включена
в изискванията за квалификация за издаване
на свидетелство, се издава професионално
свидетелство, в което се посочва, че притежателят му е преминал курс по противопожарна
подготовка по разширена програма.
Правило VI/4
Задъл ж ителни минима лни изиск вани я
по оказване на първа медицинска помощ и
медицински грижи
1. Моряците, назначени да оказват първа
медицинска помощ на борда на кораб, трябва
да отговарят на нормите за компетентност
по оказване на първа медицинска помощ,
посочени в точки от 1 до 3 на раздел А-VI/4
на Кодекса.
2. Моряците, назначени за изпълнение на
задължения по медицински грижи на борда
на кораб, трябва да отговарят на нормите
за компетентност по медицински грижи на
борда на кораб, посочени в точки от 4 до 6
на раздел А-VI/4 на Кодекса.
3. В случаите, когато подготовката за първа
медицинска помощ или медицински грижи не
е включена в изискванията за квалификация
за издаване на свидетелство, се издава професионално свидетелство или документално
потвърждение, в което се посочва, че притежателят е преминал курс по първа медицинска
помощ или медицински грижи.
Правило VI/5
Задължителни минимални изисквания за
издаване на професионални свидетелства на
служител по сигурността на кораба
1. Всеки кандидат за професионално свидетелство за служител по сигурността на
кораба трябва:
1.1. да има одобрен плавателен стаж от не
по-малко от 12 месеца или подходящ плавателен стаж и познания в корабните дейности; и
1.2. да отговаря на нормите за компетентност за професионално освидетелстване като
служител по сигурността на кораба, както е
регламентирано в раздел А-VI/5, точки от 1
до 4 от Кодекса.
2. Администрацията гарантира, че всяко
лице, квалифицирано в съответствие с разпоредбите на настоящото правило, има издадено
професионално свидетелство.
Правило VI/6
Задължителни минимални изисквания за
обученията относно сигурността и инструктажа за всички моряци
1. Моряците трябва да бъдат запознати и
да преминат обучение относно сигурността
или да получат инструктаж в съответствие с
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раздел А-VI/6, параграфи от 1 до 4 от Кодекса, и да отговарят на съответните нива за
компетентност, посочени в него.
2. Когато обучението по сигурността не е
включено в квалификацията за освидетелстване, трябва да бъде издадено професионално
свидетелство, което посочва, че притежателят
е преминал курс относно сигурността.
3. Всяка Страна следва да сравни обучението относно сигурността или инструктажа, които се изискват от моряците, които
притежават или могат документално да докажат тази квалификация, преди влизането
в сила на това правило с тези, определени в
раздел А-VI/6, точка 4 от Кодекса, и следва
да определи необходимостта за налагане на
изискването тези моряци да актуализират
своята квалификация.
Моряци, назначени да изпълняват отговорности
по сигурността
4. Моряците, назначени да изпълняват отговорности по сигурността, трябва да отговарят
на нормите за компетентност, определени в
раздел А-VI/6, точки от 6 до 8 от Кодекса.
5. В случаите, когато преминаването на
обучение относно задълженията по сигурността не е включено в квалификациите за
издаване на свидетелство, трябва да бъде
издадено професионално свидетелство, посочващо, че притежателят е преминал курс
на обучение за изпълнение на отговорности
по сигурността.
6. Всяка Страна следва да сравни стандартите за обучение по сигурността, изискани
за моряците, назначени да изпълняват отговорности по сигурността, които притежават
или могат документално да докажат тази
квалификация, преди влизането в сила на
това правило с тези, определени в раздел
А-V I/6, точка 8 от Кодекса, и следва да
определи необходимост та за налагане на
изискването тези моряци да актуализират
своята квалификация.
Г Л А В А
V I I
АЛТЕРНАТИВНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
Правило VII/1
Издаване на алтернативни свидетелства
1. Независимо от изискванията за освидетелстване, формулирани в глави II и III на
това приложение, страните могат да предпочетат да издават или да упълномощават
за издаването на други свидетелства, освен
посочените в правилата на тези глави, при
условие че:
1.1. свързаните функции и отговорности,
които трябва да бъдат записани в свидетелствата и потвържденията, се избират от и
са същите като посочените в раздели А-II/1,
А-II/2, А-II/3, А-II/4, А-II/5, А-III/1, А-III/2,
А-III/4, А-III/5 и А-IV/2 на Кодекса;
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1.2. кандидатите имат завършено одобрено
образование и подготовка и отговарят на
изискванията за нормите за компетентност,
предписани в съответните раздели на Кодекса
и на посочените в раздел А-VII/1 норми за
функциите и нивата, които трябва да бъдат
посочени в свидетелствата и потвържденията;
1.3. кандидатите да преминат одобрен плавателен стаж на борда на кораб, съответстващ
на изпълнението на функциите и нивата, които
са посочени в свидетелството; минималната
продължителност на плавателния стаж трябва
да бъде равностойна на продължителността
на плавателния стаж, предписан в глави II
и III на това приложение; обаче минималната продължителност на плавателния стаж
не може да бъде по-кратка от тази, която е
предписана в раздел А-VII/2 на Кодекса;
1.4. кандидатите за свидетелство, които
ще изпълняват функции по корабоводене на
експлоатационно ниво, трябва да отговарят
на приложимите изисквания на правилата
в глава IV, съответно за изпълнение на задължения по радиослужбата в съответствие
с Правилника за радиосъобщенията; и
1.5. свидетелствата се издават в съответствие с изискванията на правило I/2 и
разпоредбите на глава VII на Кодекса.
2. Страната може да издава свидетелства
по разпоредбите на тази глава, след като
представи информаци я в Организаци ята,
съгласно член IV и правило I/7.
Правило VII/2
Освидетелстване на моряци
1. Всеки моряк, който изпълнява функция
или група от функции, определени в таблици
А-II/1, А-II/2, А-II/3, А-II/4 или А-II/5 на глава II или в таблици А-III/1, А-III/2, А-III/3,
А-III/4 или А-III/5 на глава III или А-IV/2
на глава IV на Кодекса, трябва да притежава
свидетелство за правоспособност или професионално свидетелство, както е приложимо.
Правило VII/3
Принципи, определящи необходимостта
от издаването на алтернативни свидетелства
1. Всяка страна, която предпочете да издава или да упълномощи за издаването на
алтернативни свидетелства, трябва да осигури
спазването на следните принципи:
1.1. никак ва а л тернат ивна система за
освидетелстване не трябва да се превръща
в практика, ако тя не осигурява най-малко
същата степен на нивото на безопасност на
море и няма превантивен ефект по отношение
на замърсяването, както това е предвидено
в другите глави; и
1.2. всяка мярка за алтернативно освидетелст ване на основание на тази глава
трябва да осигурява взаимозаменяемост на
свидетелствата с тези, които са издадени на
основание на други глави.
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2. Принципите за взаимозамен яемост,
посочени в точка 1, трябва да осигуряват:
2.1. на моряците, освидетелствани на основание разпоредбите на глава II и/или III,
и моряците, освидетелствани на основание
на глава VII, права да работят на кораби,
които имат традиционни или други форми
на вътрешнокорабна организация; и
2.2. възможности на моряците да преминават такава подготовка за определени
действи я на кораб, която да не влошава
тяхната способност да използват навиците
си на друго място.
3. При издаването на свидетелство на основание разпоредбите на тази глава трябва да
се вземат под внимание следните принципи:
3.1. издаването на алтернативни свидетелства не трябва да се използва само по себе си:
3.1.1. за съкращаване на членовете на
екипажа на борда на кораба;
3.1.2. за разрушаване целостта на професията или намаляване на квалификацията
на моряците, или
3.1.3. за оправдаване назначаването на
комбинирани задължения на вахтен механик
и вахтен помощник-капитан на притежателя
на едно и също свидетелство по време на
конкретна вахта; и
3.2. лицето, което осъществява ръководството, трябва да се назначава в качеството
на капитан; прилагането на каквито и да
са мерки за алтернативно освидетелстване
не трябва да се отразява отрицателно върху
юридическото положение и пълномощия на
капитана и на другите лица.
4. Принципите, които се съдържат в точки
1 и 2 на това правило, трябва да осигуряват
поддържането на компетентността на лицата от командния състав от палубната и от
машинната команда.
Г Л А В А
V І І І
НОСЕНЕ НА ВАХТА
Правило VIII/1
Годност за изпълнение на задължения
1. Всяка администрация с цел предотвратяване настъпването на умора при носене на
вахта е длъжна:
1.1. да определи и приложи в действие
периоди за почивка на вахтения персонал
и на онези, в чиито задължения се включва
определяне на безопасността, предпазване от
замърсяване и отговорности по сигурността,
в съответствие с разпоредбите на раздел АVIII/1 от Кодекса; и
1.2. да изисква вахтата да бъде организирана
по такъв начин, че умората на целия вахтен
персонал да не влияе на ефикасното носене
на вахтата, и службата да бъде организирана
по такъв начин, че личният състав на първата при тръгването в рейс и последващите
сменяващи вахти да бъдат достатъчно от-
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починали и да бъдат годни във всяко друго
отношение за носенето на вахта и изпълнение
на задължения.
2. Всяка администрация трябва за целите
на предотвратяването на злоупотребата с
наркотици и алкохол да гарантира установяването на адекватни мерки в съответствие
с разпоредбите на раздел А-VIII/1, като се
вземе предвид ръководството, дадено в раздел
Б-VIII/1 от Кодекса.
Правило VIII/2
Организация и принципи на носене на вахта
1. Администрациите трябва да обръщат
внимание на компаниите, капитаните, главните механици и на целия вахтен персонал
към изискванията, принципите и ръководствата, изложени в Кодекса, които трябва да
се спазват за осигуряването на непрекъснато
носене на вахта или вахти на всички морски
кораби, съответстващи на преобладаващите
обстоятелства и условия.
2. Администрациите трябва да изискват
от капитана на всеки кораб да осигурява
организацията на вахтата да бъде достатъчна
за постоянното носене на безопасна вахта
или вахти, вземайки под внимание преобладаващите обстоятелства и условия и че под
общото ръководство на капитана:
2.1. вахтените помощник-капитани, които носят ходова навигационна вахта, са
отговорни за безопасността на плаване на
кораба по времето на тяхната вахта, като
те са длъжни по всяко време да присъстват
физически на ходовия мостик или на място,
непосредствено свързано с това помещение,
например щурманска рубка или пост за управление на мостика;
2.2. радиооператорите отговарят за носенето на непрекъсната радиовахта на съответните
радиочестоти по времето на своята вахта;
2.3. вахтените механици, както са определени от Кодекса, под ръководството на главния
механик постоянно са готови при повикване
да се явят в машинното отделение и когато
е необходимо, да присъстват физически в
машинното отделение по време на своето
дежурство;
2.4. съответстваща и ефективна вахта или
вахти се поддържат за целите на безопасността по всяко време, когато корабът стои на
котва или на кей и когато корабът превозва
опасен товар; организацията на такава вахта
или вахти взема под внимание характера,
количеството, опаковката и укрепването на
опасния товар и всички други специални условия, преобладаващи на борда, около кораба
или на брега, и
2.5. както е прилож имо, подход ящо и
ефективно носене на вахта или на вахти за
целите на сигурността.“
1231
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между министъра на националната отбрана на
Република Полша, Министерството на отбраната на Република България, Министерството
на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, министъра
на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на националната отбрана на
Румъния, Министерството на отбраната на
Словашката република и Щаба на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията относно функционалните
им отношения, касаещи Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО (Функционален меморандум на Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО)
(Одобрен с Решение № 568 от 26 септември
2013 г. на Министерския съвет. В сила за Република България от 11 декември 2013 г.)
Преамбюл
Министърът на националната отбрана на
Република Полша,
Министерството на отбраната на Република
България,
Министерството на отбраната на Република
Хърватия,
Министерството на отбраната на Чешката
република,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия,
министърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на националната отбрана
на Румъния,
Министерството на отбраната на Словашката република
и
Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията,
по-долу наричани „Участници“,
с намерението да разширят сътрудничеството си в рамките на Северноатлантическия
договор, подписан на 4 април 1949 г.,
отчитайки, че на основание MC 324/2 „Командна структура на НАТО“ от 16.02.2010 г. и
МСМ-236-03 „Концепция на Военния комитет за
центровете за усъвършенстване“ от 4.12.2003 г.
Организацията на Командните структури на
НАТО се подпомага от мрежа от центрове за
усъвършенстване, които осигуряват възможности за подобряване качеството на обучението
и подготовката, за повишаване на оперативната
съвместимост и способности, за подобряване
на процеса по разработване на доктрини и за
тестване и доказване на концепции чрез експериментиране,
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отчитайки, че на основание MC 58/3 „Правомощия на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията“
от 17.05.2004 г. на него е поверена пълната отговорност за координирането и използването
на Центровете за усъвършенстване на НАТО,
вземайки предвид писмото на Началника
на Генералния щаб на Въоръжените сили на
Република Полша до Върховния командващ
на Съюзното командване на НАТО по транс
формацията от 11 декември 2009 г., с което се
предлага създаването на Военнополицейски
център за усъвършенстване като Център за
усъвършенстване на НАТО,
отчитайки отговора на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по
трансформацията от 1 февруари 2010 г., в който
се приветстват Концепцията и предложението
за създаване на Военнополицейски център за
усъвършенстване на НАТО като възможност и
изключителен принос за усъвършенстването на
оперативните способности на НАТО в областта
на военната полиция,
вземайки предвид, че с присъединяването си
към Меморандума за разбирателство отностно
създаване, администриране и функциониране на
Военнополицейски център за усъвършенстване
на НАТО от 11 декември 2013 г. участниците
създават Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО в интерес и за нуждите
на НАТО,
вземайки предвид Концепцията за създаване
на Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО, чрез която се допринася за
процесите на трансформация в НАТО и развитие на оперативни способности в областта
на военната полиция,
придържайки се към клаузите на Споразумението между страните от Северноатлантическия договор относно Статута на техните
въоръжени сили от 19 юни 1951 г., Протокола
за статута на Международните военни щабове,
създаден по силата на Северноатлантическия
договор (Парижки протокол) от 28 август 1952 г.,
Споразумението между страните – членки
на НАТО, и страните от „Партньорство за
мир“ относно Статута на техните въоръжени
сили от 19 юни 1995 г., както и последващия
Допълнителен протокол към Споразумението
между страните – членки на НАТО, и страните,
участващи в „Партньорство за мир“, относно
Статута на техните въоръжени сили (последващ Допълнителен протокол към Статута на
въоръжените сили на страните, участващи в
„Партньорство за мир“) от 19 декември 1997 г.,
отчитайки, че не всички Участници са
страни по последващия Допълнителен протокол към Споразумението за статута на силите
между страните – членки на НАТО, и страните,
участващи в „Партньорство за мир“, относно
Статута на техните въоръжени сили,
вземайки предвид, че в съответствие с МСМ236-03 след одобрение от Военния комитет,
веднъж акредитиран като Център за усъвър-
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шенстване, Северноатлантическият съвет може
да му даде статут на организация на НАТО по
силата на чл. 14 от Парижкия протокол,
приемайки, че Водещата страна, като действа от името на останалите Участници и във
взаимодействие с Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията, ще внесе искане в Северноатлантическия съвет за обявяването на
Военнополицейския център за усъвършенстване
на НАТО като военна организация на НАТО,
чрез което да получи международен статут на
Международна военна организация,
и
желаейки да се постигне споразумение за
оперативно ориентиран Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО, подпомагащ
Съюзното командване на НАТО по трансформацията в процесите на трансформация на
военната полиция и на НАТО,
постигнаха следното разбирателство:
Раздел I
Дефиниции
1.1. Освен ако не е определено друго значение
в този Меморандум за разбирателство и свързаните с него допълнителни документи, ще бъдат
прилагани „Речник с термини и дефиниции на
НАТО“ и „Речник с абревиатури, използвани
в документи и публикации на НАТО“.
1.2. За целите на този Меморандум за разбирателство и последващите към него документи
се възприемат следните дефиниции:
а) Allied Command Operations (ACO) – Съюзно командване по операциите – Командването, съставено от Главния щаб на съюзните
сили в Европа (SHAPE) и всички организации
на НАТО, които са му подчинени, съгласно
МС 324/2;
б) Allied Command Transformation (ACT) – Съюзно командване по трансформацията – Командването, съставено от Щаба на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията и подчинените му организации, съгласно МС 324/2;
в) Background information – Базисна информация – информация, която не е създадена в
хода на изпълнението на този Меморандум за
разбирателство;
г) Centre of Excellence (COE) – Център за
усъвършенстване – национално или многонационално спонсориран център в подкрепа на
НАТО, съгласно МС-236-03;
д) COE Network – Мрежа от Центрове за
усъвършенстване – мрежата от всички центрове
за усъвършенстване, подкрепяща организацията
на командните структури на НАТО и координирана от Щаба на Върховния командващ
на Съюзното командване на НАТО по транс
формацията;
е) Foreground information – Новосъздадена
информация – информацията, произтичаща
от изпълнението на този Меморандум за разбирателство;
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ж) Framework Nation (FN) – Водеща страна – Република Полша, представлявана от
министъра на националната отбрана;
з) Headquarters Supreme Allied Commander
Transformation (HQ SACT) – Щаб на Върховния командващ на Съюзното командване по
трансформацията, съгласно МС 324/2;
и) Information – Информация – всяка информация, независимо от формата и типа, включително информация с научно или техническо
предназначение, снимкови материали, последващи и окончателни доклади, ръководства,
данни за заплахи, експериментални данни,
изследвания, дизайн, спецификации, процеси,
техники, изобретения, чертежи, софтуер, който включва кода на източника, технически
разработки, звукови записи, изобразителни/
описателни или графични презентации, независимо дали са на магнитен носител, компютърна памет или каквато и да е друга форма,
със или без авторски права, патент или друга
законова защита;
й) I nter nat iona l M i l it a r y O rga n i z at ion
(IMO) – Меж д у народна военна организация – военна организация на НАТО, създадена
по силата на Северноатлантическия договор,
която с решение на Северноатлантическия
съвет може да получи международен статут,
съгласно чл. 14 от Парижкия протокол;
к) Military Committee (MC) – Военен комитет – Комитет на НАТО, който консултира Северноатлантическия съвет по военните въпроси;
л) Military Police (MP) – Военна полиция – Военната полиция е в състава на въоръжените сили, отговаря за поддържането
на реда, дисциплината и правоприлагането и
може да включва сили от военнополицейски
и/или жандармерийски тип;
м) North Atlantic Council (NAC) – Северноатлантически съвет – Съвет, създаден по силата
на чл. 9 от Северноатлантическия договор;
н) NATO Command Arrangements (NCA) – Командни договорености на НАТО – договореностите и структурите, осигуряващи Командната
структура на НАТО, в съответствие с документ
МС 324/2;
о) NATO Command Structure (NCS) – Командна структура на НАТО – организация на
военните структури на НАТО, в съответствие
с документ МС 324/2;
п) NATO Military Police Centre of Excellence
(The NATO MP COE) – Военнополицейски
център за усъвършенстване на НАТО – център
за усъвършенстване на военнополицейските
способности на НАТО, създаден по предложение на Страните спонсори, който осигурява
експертни знания и умения по въпросите на
военната полиция;
р) The NATO MP COE Programme of Work
(POW) – Работна програма на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО – документ, който установява основните дейности
на Военнополицейския център за усъвършенст-
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ване в рамките на една календарна година,
като включва и дългосрочна перспектива за
дейността му;
с) NATO MP COE Steering Committee
(SC) – Управителен съвет на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО – Съвет, който е създаден от Страните спонсори
като основен ръководен орган за даване на
насоки, осъществяване на контрол и вземане
на решения по всички въпроси, отнасящи се
до администрирането, провежданата политика
и дейността на Военнополицейския център за
усъвършенстване;
т) Partner – Партньор – всяка страна, организация или структура, която си взаимодейства
с Военнополицейския център за усъвършенстване и може да бъде:
– Contributing Partner – Партньор с принос – всяка държава, организация или структура, която не е Страна спонсор и допринася
за развитието на Военнополицейския център
за усъвършенстване на НАТО;
– Other Partner – Друг партньор – всяка
държава, организация или структура, която
използва услугите и/или продуктите на Военнополицейския център за усъвършенстване и
не е Участник или Партньор с принос;
у) Request for Support – Искане за подкрепа – искане от НАТО, дадена държава или друга
организация, която търси подкрепа (помощ) от
Военнополицейския център за усъвършенстване;
ф) Sp on sor i ng n at ion – С т р а н а с п о н сор – Участник в Меморандума за разбирателство, относно създаване, администриране и
функциониране на Военнополицейския център
за усъвършенстване.
Раздел ІІ
Цел
Целта на този Меморандум за разбирателство
е да установи функционалните взаимоотношения между Щаба на Върховния командващ
на Съюзното командване на НАТО по транс
формацията и Военнополицейския център за
усъвършенстване на НАТО.
Раздел ІІІ
Мисия на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО
Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО повишава военнополицейските
способности на НАТО, подпомага оперативната
съвместимост и осигурява експертни знания
и умения по военнополицейските въпроси в
съответствие със Стратегическата Концепция
на НАТО.
Раздел ІV
Общи условия
4.1. Приоритет в работата на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО
са услугите и продуктите по искане на Щаба
на Върховния командващ на Съюзното команд-
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ване на НАТО по трансформацията от името
на структурите на НАТО. В рамките на своите
компетенции и възможности Центърът също
така ще подпомага Участниците и Партньорите
в усилията им да усъвършенстват оперативните
способности в сферата на военната полиция.
Оказването на подкрепа от Центъра зависи и
е предмет на утвърждаване и разпределение
на ресурси от Управителния съвет.
4.2. Щабът на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията като структура на НАТО, отговаряща
за координацията на акредитираните центрове
за усъвършенстване и мрежата от такива центрове, ще координира и предоставя искания от
структурите на НАТО към Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО и ще
контролира тяхното изпълнение.
4.3. Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО ще бъде част от по-широка
рамка за осигуряване на Организацията на
командните структури на НАТО. Военнополицейският център за усъвършенстване няма да
бъде част от Командната структура на НАТО.
Този Меморандум за разбирателство не урежда
командните отношения между Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията и Военнополицейския център за усъвършенстване.
4.4. След съгласуване с Щаба на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията Военнополицейският
център за усъвършенстване на НАТО ще установи необходимите работни отношения със
структурите на НАТО и мрежата от центрове за
усъвършенстване. Военнополицейският център
за усъвършенстване може да установи работни
отношения и с други външни структури в съответствие с договорната политика на НАТО,
наредбите и стандартите, както и съответните
насоки и директиви, издадени от Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията, за което Щабът
ще бъде информиран своевременно.
4.5. Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО ще се придържа към всички
политики, наредби и стандарти на НАТО във
връзка с неговите функции и в частност към
утвърдените от Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по
трансформацията насоки и директиви, които
осигуряват пълна ефикасност и ефективност
на мрежата от центрове за усъвършенстване.
4.6. Военнополицейският център за усъвършенстване ще бъде оценяван от Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията на база заложените
критерии в документ IMSM-0416-04 от 11 юни
2004 г. Акредитацията на Военнополицейския
център за усъвършенстване подлежи на одобрение от Военния комитет и на окончателно
утвърждаване от Северноатлантическия съвет.
След получаване на акредитация Военнополицейският център за усъвършенстване на
НАТО ще бъде периодично проверяван от
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Щаба на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията.
Проверките ще гарантират, че Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО
отговаря на съответните критерии. В случай
на неизпълнение на необходимите критерии
Щабът на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията
трябва да предложи мерки за постигането им.
При продължаващо неизпълнение на поставените критерии Военнополицейският център
за усъвършенстване на НАТО може да изгуби
своята акредитация.
Раздел V
Отговорности на Военнополицейския център
за усъвършенстване на НАТО
5.1. Директорът ще е главен съветник по
военнополицейските въпроси на Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията.
5.2. Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО ще съсредоточи, но няма
да ограничава своите дейности в следните
ключови области:
а) разработване на доктрини и концепции
и провеждане на експерименти;
б) обучение и подготовка;
в) проучване и развитие;
г) анализи и поуки от практиката;
д) консултации.
5.3. Военнополицейският център за усъвършенстване на НАТО ще осигури експертни
знания и умения за развитието на военнополицейски стандарти и оперативни способности.
Раздел VІ
Отговорности на Щаба на върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по
трансформацията
6.1. Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията
ще подпомага дейността на Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО, като:
а) насърчава оптималното развитие и използване на оперативните способности на
Военнополицейския център в подкрепа на
целите на НАТО в мрежата от центрове за
усъвършенстване;
б) предоставя необходимите указания, за да
може Военнополицейският център ефективно
да изпълнява мисията си в подкрепа на НАТО;
в) във връзка с процеса по акредитация
съгласно документ IMSM-0416-04 изготвя пакет
със специфични изисквания за акредитацията на
Военнополицейски център за усъвършенстване
на НАТО; консултира Центъра по въпроси, касаещи акредитацията; провежда първоначално
оценяване и впоследствие периодично проверява дали Центърът отговаря на установените
критерии за запазване на акредитацията;
г) при успешното завършване на оценяването по акредитацията подкрепя искането на
Водещата страна за обявяването на Военнопо-
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лицейския център за усъвършенстване на НАТО
като военна организация на НАТО съгласно
чл. 14 от Парижкия протокол.
Раздел VІІ
Координация
7.1. Управителният съвет приема годишна
Работна програма, която определя услугите и
продуктите, които се осигуряват от Военнополицейския център за усъвършенстване на
НАТО. За създаването на Работната програма
Щабът на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията
предоставя съгласувани и приоритизирани искания за услуги и продукти в полза на всички
структури на НАТО, които се предоставят за
разглеждане от Управителния съвет чрез директора на Центъра.
7.2. Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията
участва без право на глас в заседанията на
Управителния съвет и консултира Управителния съвет по теми, свързани с изискванията
и приоритетите на НАТО. Други структури
на НАТО също могат да бъдат поканени за
участие в заседанията, но без право на глас.
7.3. Щабът на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията изпраща на директора на Центъра
всички извънредни искания за разглеждане и
преценка.
7.4. Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията
и Директорът непрекъснато ще координират
и ще контролират изпълнението на Работната
програма, като разглеждат и евентуалното отражение на извънредните искания от страните
спонсори и Партньорите върху изпълнението
на Работната програма.
Раздел VІІІ
Правни въпроси
8.1. Без да засягат задълженията, възникнали
по силата на Северноатлантическия договор,
Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на
техните въоръжени сили и Парижкия протокол,
Участниците не възнамеряват да създават чрез
този Меморандум за разбирателство никакви
права или задължения в рамките на международното законодателство.
8.2. Участниците нямат намерение да създават противоречия между този Меморандум
за разбирателство и съответните национални
и/или международни закони. В случай на възникнали противоречия предимство се дава на
съответния национален и/или международен
закон спрямо този Меморандум за разбирателство. Участник, чиито права и/или задължения
съгласно национално и/или международно
законодателство са засегнати, ще уведомява
останалите Участници в писмена форма.
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8.3. Относно продуктите, създавани от Военнополицейския център за усъвършенстване
на НАТО по искане на Щаба на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията, в рамките на ограниченията, прилагани от собственника на информацията, страните спонсори гарантират, че
Щабът на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията
в полза на Алианса и на неговата мисия по
трансформация на НАТО получава:
а) право на използване и разпространение
на цялата новосъздадена информация;
б) право на използване и разпространение
на цялата базисна информация, необходима за
правилното използване на продукта.
8.4. Щабът на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията по принцип не заплаща и не извлича
ползи от разпространението на каквато и да
е информация. Изключения, допълнителни
уточнения и специални изисквания или ограничения може да бъдат заложени в отделни
споразумения.
8.5. Продуктите и услугите, предоставени
или планирани от Военнополицейския център
за усъвършенстване на НАТО, докато не бъдат
утвърдени от съответните ръководни структури
на НАТО, няма по никакъв начин да бъдат считани за продукти и услуги на НАТО, независимо
че те могат да бъдат създадени от акредитиран
център за усъвършенстване на НАТО. За тази
цел продуктите и услугите, които все още не са
утвърдени от Щаба на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията, независимо от тяхната форма, трябва
да съдържат клауза, която пояснява, че те не
отразяват политиките или позициите на НАТО,
нито ангажират Алианса по някакъв начин, а
само и единствено тези на Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО или техния автор, в зависимост от обстоятелствата.
Формата на клаузата за отказ от отговорност
ще зависи от типа на разглежданите продукти
или услуги. Независимо за какво се отнася,
клаузата за отказ от отговорност ще бъде разработена в подходяща форма и предназначена
да избегне всякакво объркване в ползвателите
или потребителите на разработки, продукти и
услуги на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО.
Раздел ІХ
Финансови аспекти
9.1. Доколкото не противоречи на националните и на международните закони, страните
спонсори няма да облагат с данъци, такси или
подобни налози официалните дейности на Военнополицейския център за усъвършенстване на
НАТО в полза на НАТО. Изключения, допълнителна информация, както и подробни изисквания
или ограничения следва да бъдат посочени в
съответни споразумения или спогодби.
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9.2. В съответствие с Оперативния меморандум за разбирателство страните спонсори
ще поемат всички финансови задължения,
свързани с функционирането на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО.
9.3. По принцип услугите и продуктите,
включени в Работната програма и предоставени на структурите на НАТО по искане на
Щаба на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията, ще
бъдат безплатни. Изключения, допълнителни
детайли, специфични изисквания или ограничения може да бъдат посочени в Технически
споразумения.
9.4. За курсовете, предоставени от или чрез
Военнополицейския център за усъвършенстване
на НАТО и предназначени за личния състав
на НАТО, може да бъдат искани индивидуални
такси за участие, в случай че те са определени
в съответствие с принципите на приложимите
стандартизационни споразумения.
Раздел Х
Сигурност и конфиденциалност
10.1. Осигуряването на външната сигурност
на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО е отговорност на Водещата
страна.
10.2. Осигуряването и администрирането на
режима за сигурност във Военнополицейския
център за усъвършенстване на НАТО, посещенията на лица, разрешителните за достъп
и сигурността на информацията е отговорност
на Директора на Военнополицейския център за
усъвършенстване на НАТО, чиито правомощия
са регламентирани в съответствие с Разпоредбите на НАТО за сигурността и съответните
правни регламенти на Водещата страна.
10.3. Класифицираната информация, която
се съхранява, използва, създава, предава или
обменя в резултат на изпълнението на този
Меморандум за разбирателство, ще се управлява
съгласно C-M (2002) 49 „Сигурност в рамките
на Организацията на Северноатлантическия
договор“ от 17 юни 2002 г. в съответното издание в сила към момента, включващо всички
допълнения и поправки към текстовете, както
и в съответствие със съществуващите международни споразумения и спогодби.
10.4. Некласифицираната информация, която
се съхранява, използва, създава, предава или
обменя в резултат на изпълнението на този
Меморандум за разбирателство, ще се управлява
съгласно C-M (2002) 60 „Управление на некласифицирана информация“ от 24 юли 2002 г.
в съответното издание в сила към момента,
включващо всички допълнения и поправки
към текстовете, както и в съответствие със
съществуващите международни споразумения
и спогодби.
Раздел ХІ
Уреждане на спорове
Всеки спор относно тълкуването или изпълнението на този Меморандум за разбирателство ще се урежда само чрез консултации
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между заинтересованите Участници и няма
да бъде отнасян за уреждане до национални
или международни съдилища или трети страни. Споровете ще се решават единствено на
работния език на Военнополицейския център
за усъвършенстване на НАТО.
Раздел ХІІ
Допълнения и вписване на промените
12.1. Всеки Участник може да предложи поправки в този Меморандум за разбирателство.
Като страна, която отговаря за този Меморандум за разбирателство, Щабът на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията ще ръководи процеса на
внасяне на промени.
12.2. Всяка промяна в този Меморандум за
разбирателство ще бъде записвана в хронологичен ред в Таблицата за вписване на промените,
поместена в Приложение 1. Всеки път, когато
настъпи промяна, Таблицата ще се обновява от
Щаба на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията, а
след това ще се предоставя на всеки от участ
ниците и на Военнополицейския център за
усъвършенстване на НАТО.
12.3. Този Меморандум за разбирателство
и приложенията към него могат да бъдат променяни само по взаимно съгласие, изразено
писмено от всички Участници, освен ако не
е посочено друго в този Меморандум за разбирателство.
Раздел ХІІІ
Присъединяване на нов участник
Включването на нов Участник към този
Меморандум за разбирателство ще става чрез
Нота за присъединяване, подписана от него и
от настоящите Участници. Нотата за присъединяване влиза в сила от датата на последния
подпис. Тя влиза в сила за новия Участник, ако
същият подпише и Нота за присъединяване към
Оперативния меморандум за разбирателство на
Военнополицейския център за усъвършенстване
на НАТО.
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Съюзното командване на НАТО по трансформацията. Щабът на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията трябва незабавно да уведоми останалите Участници. Оттеглянето на Участник от
Оперативния меморандум за разбирателство
ще има кореспондиращ ефект върху неговото
участие в този Меморандум за разбирателство.
14.4. В случай на прекратяване на Меморандума за разбирателство финансовите клаузи и
условията по сигурността в този Меморандум за
разбирателство ще продължат да бъдат в сила.
14.5. При прекратяване на този Меморандума за разбирателство ще бъдат прекратени и
последващите Технически споразумения.
14.6. В случай на прекратяване или оттегляне
от този Меморандум за разбирателство Участниците трябва да продължат да спазват клаузите
по защита на сигурността на информацията.
Този Меморандум за разбирателство се
нарича „Функционален меморандум за разбирателство на Военнополицейския център за
усъвършенстване на НАТО“.
Оригиналът на този Меморандум за разбирателство е отпечатан в един екземпляр
на английски език и е подписан. Оригиналът
ще бъде депозиран в Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията, който от своя страна ще
изпрати сертифицирани копия до всяка страна
Участник, както и до Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО с посочена
дата за влизането на документа в сила.
Гореизложеното изразява постигнатото
разбирателство между Участниците.
(Следват положени подписи)
С цел изпълнение на задължения, произтичащи от вътрешни процедури на Република
Полша, Република Полша приема клаузите на
т. 8.2 като задължение да не допуска противоречие с други задължения, произтичащи от
международно законодателство.
Приложение 1
към Функционалния меморандум
за разбирателство

Раздел ХІV
Заключителни разпоредби
14.1. Този Меморандум влиза в сила от датата на последния подпис и само ако страната
Участник подпише Оперативния меморандум
за разбирателство.
14.2. Този Меморандум ще бъде прекратен
само при писменото съгласие на всички Участници, при условие че Военнополицейският
център за усъвършенстване на НАТО не получи
своята акредитация, Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията се оттегли от Меморандума или при прекратяване на Оперативния
меморандум за разбирателство.
14.3. Всеки Участник може да се оттегли
от този Меморандум само при представяне
на дванадесетмесечна предварителна писмена
молба до Щаба на Върховния командващ на
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Таблица за вписване на промените
Дата
на
промяната

1220

Описание
на промяната

Документ
Коментари,
или редата на опошение,
вестяване,
налагащо име, длъжност
промяната
и подпис на
отговорното
лице за оповестяването
на промяната
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република
България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм.,
бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57
от 2009 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 47 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 2,
чл. 3 и за постекспозиционна профилактика,“,
а думите „Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК)“ се заменят с „Министерството
на здравеопазването (МЗ)“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „чл. 3“ се заменят с
„чл. 2 и 3“.
4. В ал. 4 думите „директора на дирекция
„Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми“ на“ се заличават.
5. В ал. 5 думите „разпореди закупуването
на“ се заменят със „закупи“.
§ 2. В чл. 8 основният текст се изменя така:
„Чл. 8. Контролът на дейностите по планиране, снабдяване, прилагане, изразходване,
отчитане на биопродуктите по чл. 6 и обхвата
на подлежащите на задължителни имунизации
и реимунизации се извършва от:“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „целеви и препоръчителни“ се заменят с „целеви, препоръчителни и
по национални програми“.
2. В ал. 2 след думата „Отчитането“ се
добавя „на проведените имунизации“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Отчитането на получените и изразходвани биопродукти се извършва в сроковете по
ал. 2 чрез представяне на сведение по образец
(приложение № 7а) за изтеклото тримесечие
и с натрупване от началото на годината.“
§ 4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Всеки медицински специалист,
който установи нежелана реакция след ваксинация или взрив от нежелани реакции след
ваксинация, е длъжен да уведоми РЗИ.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в
срок до 24 часа по телефона и писмено чрез
попълване и изпращане по факс или електронна поща на „Съобщение за проучване
на нежелани реакции след ваксинация“ по
образец (приложение № 8).“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и регионална здравноосигурителна каса (РЗОК)“ се заличават;
б) създава се нова т. 3:
„3. получава от РЗИ биопродукти за извършване на задължителни имунизации и
реимунизации и техническите средства за
тяхното прилагане.“
2. В ал. 2 думите „и РЗОК“ се заличават.
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§ 6. В чл. 18 се създава ал. 3:
„(3) При необходимост имунизациите по
ал. 1 се извършват след консултация с РЗИ.“
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „контролира планирането“
се заменят с „планира броя“, а след думата
„територия“ се добавя „и необходимите количества биопродукти“.
2. В т. 5 след думите „приложение № 10а“
се добавя „и изпраща окончателен доклад с
информация за хода на проучването и резултатите от него“.
3. В т. 9, буква „б“ след думите „подлежащи
на“ се добавя „задължителни и“.
4. В т. 10 думата „получените“ се заменя
с „осигурените“.
5. В т. 11 след думата „извършващи“ се
добавя „задължителни и“.
6. В т. 14, буква „з“ след думите „биопродукти за“ се добавя „задължителни и“.
§ 8. В чл. 28 думите „МЗ, НЦЗПБ и НЗОК“
се заменят с „МЗ и НЦЗПБ“.
§ 9. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
„Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации“ т. ХІV се изменя така:
„Х I V. Им у низаци я срещ у ротавирусна
инфекция с жива ваксина
Препоръчва се за профилактика на ротавирусен гастроентерит при деца на възраст
от 6 седмици.“
§ 10. Създава се приложение № 7а към
чл. 13, ал. 3:
„Приложение № 7а
към чл. 13, ал. 3
Образец
Област ……………………………..
Лечебно заведение/Личен лекар .......…………………………
ОТЧЕТ
за изразходваните биопродукти в дози
през периода .............................. на ......... г.
Вид
биопродукт

1
БЦЖ ваксина
ППД туберкулин
Ваксина срещу
вирусен хепатит Б, педиатрична
Петкомпонентна ваксина
ДТКаПиХИБ

Оста- Полу- Израз- ОсСрок
тък
чениходтатък на годв дози коли- вани
към
ност
към чества коли- ………… на ос01.01 от РЗИ чества (дата татъчпрез от ЛЗ
на
ните
перипрез
отчи- колиода
пери- тане) чества
ода
2
3
4
5
6
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1

2

3

4

5

6

Пневмококова
конюгирана
ваксина
Четирикомпонентна ваксина
ДТКаПи
Комбинирана
ваксина МПР
ТД ваксина

Лечебно заведение: ................................................
Съставил сведението: ............................................
(име, длъжност, подпис)
Телефон за връзка: ................................................
Дата: ……………… 20…… г.“

§ 11. В приложение № 9 към чл. 17 „Минимални интервали и съвместимости между
биопродуктите“ се правят следните изменения:
1. В т. I подточка 4 се изменя така:
„4. При необходимост от два последователни приема на триваксината морбили – паротит – рубеола минималният интервал между
двата приема е 30 дни. При тази ваксина не
се спазва горна възрастова граница за имунизация, съответно реимунизация.“
2. В т. ІI подточка 2 се отменя.
§ 12. Приложение № 12 към чл. 27, т. 14,
буква „з“ се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 27, т. 14, буква „з“
Образец

ОТЧЕТ НА РЗИ ........................
за изразходваните биопродукти в дози
през периода .............................. на ......... г.

1
БЦЖ ваксина
ППД туберкулин
Ваксина срещу вирусен
хепатит Б,
педиатрична
Петкомпонентна ваксина
ДТКаПиХИБ

1

С Т Р. 4 1
2

3

4

5

6

7

Пневмококова конюгирана ваксина
Четирикомпонентна
ваксина
ДТКаПи
Комбинирана
ваксина МПР
ТД ваксина

Ваксина
срещу бяс
Други

Вид
биопродукт

ВЕСТНИК

Остатък
към
01.01
(общо
в РЗИ
и ЛЗ)

2

Планирани
количества
от
РЗИ
за периода

Получени
количества
от
РЗИ
през
периода

3

4

Раздадени
количества
от
РЗИ
на ЛЗ
през
периода
5

Отчетени
изразходвани
количества
от ЛЗ
през
периода
6

Остатък в
РЗИ
към
01.01
на
следващата година

Ваксина срещу бяс
Ваксина срещу КХТ
Ваксина
срещу коремен тиф
Имуноглобулин човешки
норм. 3 мл
Имуноглобулин човешки
срещу КХТ
Серум
противотетаничен
Серум
противоботулинов
Серум
противодифтериен
Серум
противоантраксен
Други

Забележка. Отделно, извън таблицата, се описват
наличните количества биопродукти в дози с изтекъл срок на годност през периода или бракувани
по други причини.

Изготвил: ..........................
(име, длъжност,
подпис)

Директор: .........................
(име, подпис)

Дата: ..................................

Дата: .................................

Нач.-отдел
„ПЕК“: ............................

Печат: .................

7

(име, подпис)

Директор дирекция
„НЗБ“: ....................................
(име, подпис)“

Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1176

За министър:
Бойко Пенков
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия (ДВ, бр. 33 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Досегашните т. 3 – 6 стават съответно
т. 2 – 5.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 в края думите „и/или на крайни
снабдители“ се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
3. Досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 2 – 4.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;“.
6. Създава се нова т. 10 със следното съдържание:
„10. всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, участват
в компенсиране на разходите по чл. 35 ЗЕ
чрез цена за задължения към обществото или
компонентата от цена.“
7. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) По реда на наредбата комисията определя за всеки ценови период пределна стойност
на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост
за студен резерв.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в пояснението на елемента „Ерпл“ от
формулата думата „санкцията“ се заменя с
„надбавка“;
б) в пояснението на елемента „Еризп“
от формулата мерната единица „кВАрч“ се
заменя с израза „в I квадрант при еднопосочно измерване на активната електрическа
енергия или сумарната измерена реактивна
електрическа енергия от I и II квадрант при
двупосочно измерване на активната електрическа енергия, кВАрч“;
в) в пояснението на елемента „Еаизп“ думите „от ползвателя“ се заличават, а думата
„средството“ се заменя със „средствата“.
2. Алинея 5 придобива следната редакция:
„(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка
за отдаденото през съответния календарен
месец количество реактивна електрическа
енергия, определено по показанията на сред-
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ствата за търговско измерване, в IV квадрант
при еднопосочно измерване на активната
електрическа енергия или сумарната измерена реактивна електрическа енергия от III
и IV квадрант при двупосочно измерване
на активната електрическа енергия, на цена
за 1 кВАрч, равна на утвърдената цена за 1
кВтч активна електрическа енергия, по която
общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и
електроразпределителни дружества, а лицата
по ал. 2 заплащат такава надбавка, когато са
в режим на потребление.“
3. В ал. 10:
а) точка 1 придобива следната редакция:
„1. използваните и отдадените количества
активна и реактивна електрическа енергия
се определят поотделно за всеки обект от
всички средства за търговско измерване в
този обект, поотделно за използваните и за
отдадените количества активна и реактивна
електрическа енергия;“
б) в т. 2 думите „ползвателя“, „ползватели“
се заменят съответно с „клиента“, „клиенти“;
в) точка 4 се заличава;
г) досегашната т. 5 става т. 4, като изразът
„ВН/СрН“ се заличава;
д) досегашната т. 6 става т. 5 и придобива
следната редакция:
„5. измерването в подстанции ВН/СН е
двупосочно и по активна енергия и съгласно
Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия; квадрантите по ал. 3
и 5 са определени по БДС EN 62053-23. Статични електромери за реактивна енергия
(класове 2 и 3);“
е) досегашната т. 7 става т. 6, като думата
„ползвателя“ се заменя с думата „клиента“;
ж) досегашните т. 8 – 9 стават т. 7 – 8.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след израза „обществена доставка
в размер“ думите „до 2“ се заменят с „до 3“.
2. В ал. 3 цифрата „9“ се заменя с „10“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2 със следното съдържание:
„2. разходи, произтичащи от сделки с балансираща енергия, сключени по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия;“
б) досегашните т. 2 – 12 стават съответно
т. 3 – 13.
2. В ал. 5 думите „по реда на чл. 30, ал. 1,
т. 2 от Закона за енергетиката“ се заличават.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата
„к лиенти“ се добавя „присъединени към
електроенергийната система“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм
за разпределение на тези разходи по прозрачен
начин между крайните клиенти, присъединени
към електроенергийната система, и/или по
друг ред, предвиден в закон.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Признатите от комисията разходи на
енергийните предприятия, произтичащи от
наложените им задължения към обществото,
се компенсират чрез цените, които заплащат
всички крайни клиенти, присъединени към
електроенергийната система.
(2) Общият размер на признатите от комисията разходи, свързани със задължения
към обществото, се разпределят справедливо
между всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, по методика,
приета от комисията.“
2. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.
§ 8. В чл. 13 ал. 7 придобива следната
редакция:
„(7) Елементите, формиращи оборотния
капитал по ал. 6, са: нетни приходи от продажби на електрическа енергия с отложено
плащане, парични разходи за дейността, вземания от клиенти и доставчици (не се включват
несъбираемите вземания), материални запаси
и задължения към доставчици и клиенти,
отнасящи се за регулираните дейности в съответствие с годишните финансови отчети
на дружеството.
Нетният цикъл на оборотния капитал се
определя в дни по следната формула:
, дни,
където:
СВК е признатата средногодишна величина
на вземанията от клиенти и доставчици, представляваща средноаритметичната стойност на
началното и крайното салдо на вземанията от
клиенти и доставчици, към началото и към
края на базовата година, в хил.лв.;
СМЗ – признатата средногодишна величина на материалните запаси, представляваща
средноаритметичната стойност на началното и
крайното салдо на материалните запаси, към
началото и края на базовата година, в хил.лв.;
СЗД – признатата средногодишна величина
на задълженията към доставчици и клиенти, представляваща средноаритметичната
стойност на началното и крайното салдо на
задълженията към доставчици и клиенти, към
началото и края на базовата година, в хил.лв.;
НППn – нетните приходи от продажби на
дружеството за базовата година, в хил. лв.
НОК за дейностите се изчислява по формулата:
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, хил. лв.,
където:
ГПР са признатите годишни разходи, намалени с разходите за амортизации, в хил.лв.“
§ 9. В чл. 18, ал. 1 цифрата „8“ се заменя
с „9“.
§ 10. Създава се нов чл. 25а със следното
съдържание:
„Чл. 25а. Разходите за задължение към
обществото по чл. 35 ЗЕ се разпределят пропорционално на база съотношението между
прогнозното потребление на регулиран и
свободен пазар на електрическа енергия в
страната.“
§ 11. Член 26 придобива следната редакция:
„Чл. 26. Цените, по които общественият
доставчик продава на крайните снабдители,
и цените, по които продава електрическа
енергия на електропреносното и електрораз
пределителните предприятия за покриване
на технологичните разходи в мрежите, се
определят на база количеството електрическа енергия и разполагаемост, определени с
решение на ДКЕВР.“
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за достъп до електропреносната
мрежа се образува въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи
съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия, доставено за
продажба на територията на страната и за
износ за съответния регулаторен или ценови
период.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пределната стойност на разходите
на оператора на електропреносната мрежа
за закупуване на разполагаемост за студен
резерв и услуги се изчислява след анализ и
оценка на резултатите от отчетените разходи
за предходния ценови период и прогноза за
следващия ценови период.“
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за пренос на електрическа
енергия по електропреносната мрежа се образува въз основа на утвърдените прогнозни
необходими годишни приходи съгласно чл. 9
и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия, доставено в мрежата за
продажба на територията на страната и за
износ за съответния регулаторен или ценови
период.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Прогнозните нива на технологичните
разходи по преноса се остойностяват по цената, определена по реда на чл. 26.“
§ 14. Създава се нов чл. 29а със следното
съдържание:
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„Чл. 29а. „Цената за задължения към обществото“ се определя по методика, приета
от ДКЕВР.“
§ 15. В чл. 38, ал. 4, т. 1 се правят следните
изменения:
1. След думите „в съответствие с които“
думите „производителите и/или“ се заличават.
2. Думите „са длъжни да сключват“ се
заменят с „е длъжен да сключва“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Регулаторният период на дружествата, чиито цени се регулират по метода „норма
на възвръщаемост на капитала“, започнал на
1.08.2013 г., завършва на 30.06.2014 г.
(2) Регулаторният период на дружествата,
чиито цени се регулират по метода „горна
граница на приходи“, започнал на 1.08.2013 г.,
завършва на 30.06.2015 г., а текущият им ценови период завършва на 30.06.2014 г.
(3) Енергийните предприятия по ал. 1 и 2
подават заявления за утвърждаване на цени
до 1.04.2014 г.
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране
цените на топлинната енергия (ДВ, бр. 10 от
2014 г.) се създава нов параграф 5:
„§ 5. Текущият регулаторен период на
дружествата, чиито цени се регулират по
методите „норма на възвръщаемост на капитала“ и „горна граница на цени“, завършва
на 30.06.2014 г. Енергийните предприятия
подават заявления за утвърждаване на цени
до 1.04.2014 г.“
§ 18. В Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от
2013 г.) се създава нов член 3а със следното
съдържание:
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„Чл. 3а. (1) Комисията има право да изменя
утвърдените цени на природния газ по време
на ценовия период, като изменя размера на
необходимите годишни приходи:
1. с показатели въз основа на изпълнението (качество на природния газ, качество на
обслужването), като признатите необходими
приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнението на определените от
комисията целеви показатели и разликата между прогнозните и реализираните инвестиции;
2. със стойността на разликата между прогнозни и отчетени инвестиции за предишен
период;
3. със стойността на разликата меж ду
прогнозни и отчетени разходи за предишен
период;
4. с размера на технологични разходи на
енергийните предприятия при пренос през
преносната или разпределителната мрежи
и съхранение на природен газ, като определя целевите им стойности при спазване на
принципа за осигуряване на баланс между
интересите на енергийните предприятия и
клиентите;
5. с размера на други ценообразуващи
елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на
енергийните предприятия и клиентите.
(2) В случаите по ал. 1 комисията може
да приеме съкратени процедури и срокове.“
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

1358

Председател:
Боян Боев

Поправки. Министерството на външните работи във връзка с установени грешки в датите на влизане в сила на два международни договора прави следните поправки:
1. В Договора между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела (ДВ, бр. 12 от 1976 г.) думите „В
сила от 18 януари 1975 г.“ да се четат „В сила от 18 януари 1976 г.“
2. В Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.) думите „В сила от 30 април 2001 г.“ да се четат „В сила от 29 април 2001 г.“
1325
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1566
от 19 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
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 и
протоколно решение № 2808 от 19.02.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот „Старата поща“ на ул.
Георги Сава Раковски 2, гр. Велико Търново,
област Велико Търново, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София.

1247

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 654
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1397 от 12.12.2013 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
реши:
Одобрява проект за ПУП – ПР за частично
изменение на улична регулация на ул. Глазне,
гр. Банско, от о.т. 112 до о.т. 695.
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За председател:
М. Рахов

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 636
от 28 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 365 от
26.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности на експерт-оценителя
и правните анализи на правоспособния юрист
за срок 6 месеца и обявява публичен търг с
явно наддаване за два изброени по-долу имота,
включени в програмата за приватизация, при
следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:

1.1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1010.331 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени
със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – Враца, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ,
кв. 1, площ 3661 кв. м, намиращ се във Враца,
зона трета, ж.к. Дъбника, описан в АОС – частна,
№ 2086 от 21.06.2012 г. Началната тръжна цена
на обекта е 105 500 лв. и стъпка на наддаване
1500 лв. Сделката се облага с ДДС.
1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1010.376 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени
със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – Враца, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ4,
кв. 1, площ 1392 кв. м, намиращ се във Враца,
зона трета, ж.к. Дъбника, описан в АОС – частна,
№ 2428 от 31.10.13 г. Началната тръжна цена на
обекта е 44 000 лв. и стъпка на наддаване 500 лв.
Сделката се облага с ДДС.
ІІ. Тръжната документация се закупува и
получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата в Центъра за административно обслужване
в сградата на Община Враца, ет. 1.
ІІІ. Срок за закупуване на тръжната документация за участие в търга – до 17 ч. на 14-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
ІV. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
V. Депозитът в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в БДСК – Враца, по сметка на
Община Враца с IBAN: BG36STSA93003300146537,
код BIC: STSABGSF, с краен срок до 16 дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 80.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Враца, определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжна документация за провеждане
на търг с явно наддаване, която съдържа:
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1. решение на Общинския съвет – Враца, за
обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на обнародваното в „Държавен
вестник“ решение за търга;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК – обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. акт за частна общинска собственост.
Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І да се провеждат през 21 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също с по 21 дни.
ХІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилите търга участници.

1263

Председател:
М. Николова

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 584
от 24 януари 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 19 от
2013 г. на ОЕСУТ, т. 15, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 001167
и парцеларен план – трасе за водопровод през
имот 001001, м. Пеювица, с. Голяновци, община
Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. – 1,0,
озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.

1061

Председател:
В. Михайлов
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на ЕВН България ЕР А Д – КЕЦ Харманли,
гр. Харманли, ЕИК 11555219, за изграждане на
обект „Кабелизиране на ВЛ 20 kV от подстанция
Маджарово до РОС „Селска поляна“, община
Маджарово, област Хасково“, като вместо процедираното местонахождение през поземлени
имоти: 000451, 000452, 000462, 000180, 000060,
землище на гр. Маджарово; 000053, 000051, 000001,
землище на с. Горно поле; регулацията на с.
Горно поле; 000026, 000024, землище на с. Горни
Главанак; 000029, 000035 от землище на с. Долни
Главанак и регулацията на с. Долни Главанак,
се процедира местонахождение през поземлени
имоти: 000451, 000461, 000452, 000462, 000180,
000060, землище на гр. Маджарово; 000053, 000051,
000001, 000132, землище на с. Горно поле; улица
в участъка между осеви точки 2, 7, 23 и 23, УПИ
VII-72 по регулационния план на с. Горно поле;
000026, 000024, землище на с. Горни Главанак;
000029, 000035, 015031 от землище на с. Долни
Главанак и улица в участъка между осеви точки
6, 12, 22, 28, 36, 58 и 80 по регулационния план
на с. Долни Главанак.
Председател:
Е. Юсуф
1062

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 365
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ и решение
на ОЕСУТ, взето с протокол № 01 от 5.02.2014 г.,
Общинският съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Обслужващ път до регионално депо за не
опасни и инертни отпадъци за община Малко
Търново в частта, засягаща имоти 46663.45.6,
46663.45.94, 46663.45.9, 46663.45.900, 46663.45.11,
46663.45.12, местност Мечкобиево, землище гр.
Малко Търново“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Т. Браяновски
1136

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 171
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Мад жарово, одобрява изменение
поради допусната явна фактическа грешка в
одобрения с Решение № 164 от 12.12.2013 г. (ДВ,
бр. 11 от 2014 г.) проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема на техническата инфраструктура

РЕШЕНИЕ № 16
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия
с дължина 4396 м, започваща от съществуваща
кабелна линия в път ІІІ – 803 с. Драгор – Динката – ПИ № 000499, преминаваща през землищата
на селата Величково и Гелеменово до края на
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регулацията на с. Гелеменово, съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.
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Председател:
Х. Харалампиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-09-6
от 10 февруари 2014 г.
На основание чл. 134, ал. 2 и чл. 129, ал. 3, т. 1
ЗУТ одобрявам проект за изменение на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за обект: „Подземна кабелна линия
20 kV и тръби за оптичен кабел от подстанция
„Прослав“ 110/20 kV (община Пловдив) до възлова
станция 20 kV „Радиново“ в землището на с. Радиново, община „Марица“, в частта за землището на
с. Костиево и землището на с. Радиново, община
„Марица“, област Пловдив, с трасе, нанесено с
червена непрекъсната линия на чертежите.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив до
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Каймаканов
1186

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 38
от 12 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., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ и ПП за имот
№ 47295.43.198, местност Захаридево, землище
с. Марково, представляващ земеделска земя за
процедура промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 43.1760 – жилищно застрояване; за разширение на полски път по
червените, сините линии, надписите със
син цвят и корекциите със зелено;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекциите със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
1241
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РЕШЕНИЕ № 39
от 12 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., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 021093,
местност Ленищата, землище с. Храбрино, представляващ земеделска земя за процедура промяна
на предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-021093 – жилищно застрояване; ІІ-021093 – жилищно застрояване; за разширение на полски път по
червените, сините линии, надписите със
син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
за ново строителство – свободно разположени
в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки
с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

1242

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 40
от 12 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., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за имот № 97.3, местност
Барчината, землище с. Марково, представляващ
земеделска земя за процедура промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ:
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

1243

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 41
от 12 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., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 19.241,
местност Ташлъка, землище с. Първенец, представляващ земеделска земя за процедура промяна
на предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 19.242 – склад за плодове и
зеленчуци, по червените, сините линии,
надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
1244
РЕШЕНИЕ № 46
от 12 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., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 361003,
местност Сракет, землище с. Цалапица, представляващ земеделска земя за процедура промяна
на предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 361003 – общественообслужва щ и и ск ла дови дей нос т и (ск ла д за
промишлени стоки и строителни материали и офис); за разширение на път ІІІ
клас по одобрената от ОПУ – Пловдив, и
КАТ – Пловдив, пътна част по червените,
сините линии, надписите със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно, съобразена с ограничението
в ползването от преминаващ електропровод 20 kV;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
1245

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 16
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:

ВЕСТНИК
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Стабилизиран горски автомобилен път „Белаките“, намиращ се в териториалния обхват на ТП „ДГС
Елешница“ км 0+000.00 – км 8+610.00, землище
на с. Елешница, община Разлог, с възложител:
МЗГ – „Югозападно държавно предприятие“
ДП – Благоевград“. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1234

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 739
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ във връзка
с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на пътна
връзка от АМ „Марица“ за ПИ № 085065, землището на с. Момково, през поземлени имоти – ПИ
№ 000836 – полски път на община Свиленград,
ПИ № 000391 – повърхностни води, канали на
МЗХ – ХМС, ПИ № 083158 – нива на Трифон
Христов Тодоров, ПИ № 000386 – полски път
на община Свиленград, ПИ № 085058 – нива на
Трифон Христов Тодоров, ПИ № 085065 – паркинг на „Пресил Реъл Естейт“ – ООД, и ПИ
№ 000804 – полски път на община Свиленград,
намиращи се в землището на с. Момково, община Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният план и графичната и текстовата част.

1135

Председател:
Г. Еленков

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 020
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 040 от 26.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево, решение № К5 от 16.10.2013 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ – Габрово, и протокол № 15 от 6.11.2013 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на
мрежа ниско напрежение за електрозахранване
и водопровод до поземлен имот ПИ 65927.20.6 по
кадастралната карта на землище гр. Севлиево.
Подземният кабел ниско напрежение започва
от съществуващ трафопост в ПИ 65927.554.383,
преминава през ПИ 65927.40.64 – път IV клас
на община Севлиево, ПИ 65927.20.14 – полски
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път на община Севлиево, и през имот ПИ
65927.20.7 – собственост на възложителя, достига
до ПИ 65927.20.6. Общата дължина е 105,80 м и
сервитут спрямо оста на трасето – 1,50 м.
Трасето на проектния водопровод (успоредно на подземния кабел) започва от съществуващ водопровод, намиращ се в обхвата на ПИ
65927.40.64 – път IV клас на община Севлиево,
пресича ПИ 65927.20.14 – полски път на община
Севлиево, и през ПИ 65927.20.7 – собственост на
възложителя, достига до ПИ 65927.20.6. Общата
дължина е 67,80 м със сервитут по 3 м спрямо
оста на тарасето.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.

1137

Председател:
Я. Памукчиев

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1134
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект:
„Третостепенен горски автомобилен път „Отдел
99 – Памуклийски дол“, намиращ се в ПИ 000054,
землище с. Божевци, община Сливен, при липса
на възражения в законоустановения срок.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 194
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124
от ПЗР, чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ, чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и решение № 8 от
11.10.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ
при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив,
Общинският съвет – гр. Сопот, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11
по кадастрална карта, с. Анево, м. Коруолу, община
Сопот, ведно с В и К и ел. схеми за захранването
им във връзка с промяна предназначението на
земеделската земя.
2. Образува УПИ 00480.38.11 – „Жилищно
строителство“, за ПИ 00480.38.11 в м. Коруолу
в землището на с. Анево при допустимост на
застрояване – преобладаващо свободно ниско
застрояване с максимална височина до 10 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

1221

Председател:
М. Кацарова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ

РЕШЕНИЕ № 310
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява изменение за ПУП – план за улична
регулация от о.т. 1 до о.т. 2 по регулационния план
на с. Голямо Враново, и ПУП – план за улична
регулация от о.т. 2 до о.т. 203 по регулационния
план на с. Голямо Враново, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

ЗАПОВЕД № РД-15-025
от 17 февруари 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с т. 3.7 от Заповед
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ, Заповед
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ и Протокол № 3 от 30.01.2014 г., тест на цифров модел
на ПНИ от Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, с изх. № 99-3932-22-10-1496
от 27.01.2014 г., и писмо № 47/16/29.01.2014 г. от
„Геокад 93“ – ЕООД, за одобрение на план на
новообразуваните имоти и придружаващата го
документация след отразяване на уважените
възражения за обекти в землището на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община,
одобрявам план на новообразуваните имоти в
М 1:1000 за обекти в землището на с. Войнеговци,
район „Нови Искър“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област София-град пред районния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
по реда на АПК.

Председател:
С. Салиев

Областен управител:
Р. Малинов

1063

За председател:
Г. Василева

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
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23. – Медиц инск и ят инс т и т у т п ри МВР,
София, на основание заповед рег. № К-1741
от 20.02.2014 г. обявява конкурс за заемане на
специфична (академична) длъжност в Мeдицинския институт – МВР, по научната специалност
„Обща хирургия“ – шифър 03.01.37, област на
висшето образование „Здравеопазване и спорт“,
научна област „Медицински науки“, професионално направление „Медицина“, за която не се
изисква задължителна първоначална подготовка,
както следва: професор в Клиниката по обща,
коремна и съдова хирургия – Хирургичен профил, на Многопрофилната болница за активно
лечение – Централна клинична база в София,
към Лечебни заведения за болнична помощ при
Медицинския институт на МВР – една вакантна
длъжност, със срок за подаване на документите
(по чл. 3 ЗРАСРБ) 2 месеца след обнародването
в „Държавен вестник“ считано от деня, следващ
обнародването на обявата.
1233
25. – Медицинският институт при МВР, София,
обявява конкурси за незаетите места за задочни
докторанти през учебната 2013/2014 г. по следните
научни специалности: 01.06.12 „Микробиология“ – един; 03.01.15 „Нефрология“ – един; 03.01.28
„Медицинска рентгенология и радиология“ (вкл.
използване на радиоактивни изотопи) – един;
03.01.37 „Обща хирургия“ – един. Документи се
приемат 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ в Медицинския институт – МВР, бул. Скобелев 79, „Човешки ресурси“,
тел. 02/9821596 и 02/9821460.
1232
69. – Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност
„Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи за участие: в Института по фуражните
култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов
89, тел. 064 805882.
1191
52. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия, София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
научна специалност „Растителна защита (Фитопатология)“, шифър 04.01.10, професионално
направление 6.2. Растителна защита – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в „Човешки
ресурси“, тел. 032/62-90-26.
1193
53. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна
специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, шифър 04.01.05, професионално
направление 6.1. Растениевъдство – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в „Човешки ресурси“, тел.
032/62-90-26.
1192
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2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че
е изработен ПУП – ПП за „Електрозахранване на
ПИ 53120.16.265“ по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
1252
20. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на обект „Кабелна линия 20
kV от СРС до БКТП 20/04 kV“ към основен обект
„Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни
гуми“, намиращ се в УПИ І-000098, землище на
с. Сланотрън. Документацията може да разгледате
в стая 9, ет. 4 в сградата на Община Видин всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
законоустановения едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1251
46. – Община Дулово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – изграждане на
захранващ водопровод за поземлен имот № 117346,
намиращ се в землището на с. Вокил, преминаващ
през имот публична общинска собственост (селскостопански ведомствен път) – имот с номер 0254,
намиращ се в землището на с. Вокил. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1187
15. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод с дължина 199 м, започващо от
съществуващ ЖР стълб № 30/21 на ВЛ 20 kV
„Домостроителен комбинат“ до ПИ № 007031, м.
Сиклюка по КВС на землище Синитево, преминаващо през ПИ № 000003 – път ІV клас, и ПИ
№ 007100 – пасище, мера, общинска собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. V, стая 503. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
1190
91. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на водопровод с дължина 952 м, започващо от съществуващ водопровод ПЕВП ∅ 90 до
ПИ 138005, м. Капаница по КВС на землище Мало
Конаре, преминаващо през ПИ № 001588 – полски
път, общинска собственост. 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.
1303
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СЪДИЛИЩА
14. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през април 2014 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 1.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5821/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1827/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Христов Велев чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски
7, срещу Самуил Николов Николов чрез адвокат
Стефан Станоев, София, ул. Проф. Фритьоф
Нансен 39, ет. 1, ап. 2; Емил Христов Велев чрез
адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7; Никола Кирилов Николов чрез адвокат
Катя Ламбрева, София, ул. Хан Аспарух 18.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 7025/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3166/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Михайлов Христов, София,
бул. Янко Сакъзов 14, срещу Владимир Методиев
Живков чрез адвокат Ралица Негенцова, София,
бул. Александър Стамболийски 104, ет. 4, и трета
страна Василка Живкова Тодоровска, София,
бул. Янко Сакъзов 14, ет. 1 (над партер).
Второ гражданско отделение, 7493/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стефан Колев Стоянов, Варна, ул. Радост, бл. 51,
вх. Б, ет. 1, ап. 6, срещу Йорданка Светлозарова
Марчева, Варна, ул. Христо Смирненски 19.
Второ гражданско отделение, 7553/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2013 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Иванка Флорова Цекова, с. Гъмзово, област
Видин, ул. Станке Димитров 4, срещу Община
Брегово, пл. Централен 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4477/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7198/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Кремиковци“ – АД, София, район
„Кремиковци“, кв. Ботунец, срещу Пенчо Илиев
Пенчев чрез адвокат Атанас Петков Василев,
София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5.
Четвърто гражданско отделение, 4837/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3170/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Здравко Славейков Димитров чрез
адвокат Мартин Янков, София, ул. Цар Асен 8,
ет. 1, ап. 3, срещу „Стопански търговски комплекс“ – ЕООД (в ликвидация), чрез адвокат
Владимир Людмилов Цачев, София, ул. Веслец
32, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 5054/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2013 по описа на Софийски градски съд, пода-
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дена от Красимир Костов Евтимов чрез адвокат
Снежана Василева, София, ул. Софроний Врачански 66, ет. 1, ап. 1, срещу Столично управление
„Социално осигуряване“, София, бул. Александър
Стамболийски 62 – 64.
Четвърто гражданско отделение, 5207/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14881/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емилия Симеонова Стателова чрез
адвокат Капка Гергинова, София, ул. Цар Асен
5, ет. 2, ап.12, срещу Светозар Георгиев Илиев
чрез адвокат Стефка Георгиева Чакърова, София,
ж.к. Лагера, бл. 59, ет. 2, ап. 55.
НА 3.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1463/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2038/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Антон Богомилов Василев чрез адвокат
Иван Христов Братанов, София, ул. Оборище 18Б,
срещу Нора Ясер Ал Абас, София, ж.к. Дървеница,
бл. 48, вх. Г, ет. 2, ап. 64.
Трето гражданско отделение, 4732/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2012 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Величко Антонов
Апостолов чрез адвокат Атанас Трифонов Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, адвокатско
дружество „Богданов и Пенев“, срещу Камарата
на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 5554/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1394/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петя Вълкова Костадинова чрез адвокат Галя Гълъбова, София, ул. Княз Борис Първи
96, ет. 1, ап. 3, срещу МБАЛ „Професор д-р Стоян
Киркович“ – АД, чрез адвокат Красимир Георгиев Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20.
Трето гражданско отделение, 5665/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
33/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ППК „Начало“ чрез адвокат Гергана
Великова, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
офис 18, срещу „Екани“ – АД, чрез адвокат Борислав Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А,
офис 5; „Айсам“ – ЕООД, чрез адвокат Борислав
Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5.
Трето гражданско отделение, 6678/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2189/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ваня Петрова Карнобатлиева чрез
адвокат Олег Джоров, Пловдив, бул. Шести
септември 152, Легис център, ет. 4, офис 4 – 4Б,
срещу „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, чрез
процесуален представител Радка Райчева, Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2.
НА 7.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4359/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3773/2006 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Василка Костадинова Михайлова
чрез адвокат Нейчо Нейчев, София, Търговски
дом, ет. 2, кантора 269; Надя Георгиева Кузова
чрез адвокат Нейчо Нейчев, София, Търговски
дом, ет. 2, кантора 269; Румен Георгиев Михайлов
чрез адвокат Нейчо Нейчев, София, Търговски
дом, ет. 2, кантора 269, срещу Марийка Петрова
Попова чрез адвокат Максим Авджийски, София,
ул. Позитано 3, ет. 3, офис 35; Ирена Георгиева
Ангелова, София, ж.к. Сухата река, бл. 224, вх. Б,
ет. 8, ап. 41.
Второ гражданско отделение, 6757/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
260/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Михаил Христов Кехайов, Варна, кв. Св.
Иван Рилски 25, вх. Е, ет. 4, ап. 103; Николай
Христов Кехайов, Варна, кв. Св. Иван Рилски
25, вх. Е, ет. 4, ап. 103, срещу Жаклин Иванова
Кехайова чрез адвокат Женя Калева, Варна,
ул. Солун 8; Божидар Христов Кехайов чрез адвокат Женя Калева, Варна, ул. Солун 8; Антоанет
Христова Кехайова, действаща със съгласието на
своя родител и законен представител Жаклин
Иванова Кехайова чрез адвокат Женя Калева,
Варна, ул. Солун 8.
Второ гражданско отделение, 7375/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1252/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитър Георгиев Димитров чрез
адвокат Сийка Масалджиева, Пловдив, ул. Златарска 1, срещу Божил Атанасов Кривов, с. Бенковски, област Пловдив, ул. 5 № 20.
Второ гражданско отделение, 7685/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Никола Пенчев Цокев чрез адвокат Евгения
Веселинова Дашева, София, ул. Христо Белчев 43;
Кристина Петрова Пипева чрез адвокат Евгения
Веселинова Дашева, София, ул. Христо Белчев
43; Петър Петров Пипев чрез адвокат Евгения
Веселинова Дашева, София, ул. Христо Белчев
43; Вера Дворжакова чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина, София, ул. Христо Белчев 43,
срещу ИА „Военни клубове и военно почивно
дело“ – МО, представлявано от гл. юрисконсулт
Ганка Илиева Бояджова, София, бул. Цар Освободител 7; Администрацията на МС, представлявана
от гл. юрисконсулт Евгения Йорданова Карталска,
София, бул. Княз Александър Дондуков 2; Министерството на отбраната чрез Аню Запрянов
Ангелов, София, ул. Дякон Игнатий (В. Левски)
3, и контролираща страна МРРБ, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 7786/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Александър Иванов Малчов чрез
адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14;
Мария Йорданова Малчова чрез адвокат Емил
Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14, срещу Христо
Димитров Юлев чрез адвокат Пламен Щерянов,
Благоевград, ул. Охрид 17.
Второ гражданско отделение, 333/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
633/2013 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
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дадена от етажна собственост на блок 6, вх. Б,
ул. Армира, Ивайловград, чрез адвокат Борис
Раев, София, ул. Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5,
срещу Апостол Тодоров Чакъров чрез адвокат
Йордан Араджиев, Ивайловград, ул. Волгоград
1, ет. 2, стая 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6615/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2013 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Сафие Ахмед Исмаил чрез адвокат
Мария Чилова, Момчилград, ул. Гюмюрджинска
40А, ет. 1, срещу Целодневна детска градина
„Граничар“ чрез адвокат Наталия Пачилова,
Кърджали, ул. Васил Левски 4.
Трето гражданско отделение, 7182/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Мехмед Нихад Осман чрез майка си и
законен представител Гюлшен Мехмед Мето чрез
адвокат Здравко Дуганов, гр. Неделино, ул. Добри
Чинтулов 4, срещу „Горубсо Златоград“ – АД,
Златоград, ул. Стефан Стамболов 2; ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, и трета
страна ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София,
ул. Света София 7, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1224/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10149/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Кремиковци“ – АД, София, кв. Ботунец – 1870, срещу Венцислав Цветанов Костов,
София, ж.к. Левски, бл. 10, вх. Г, ет. 2, ап. 66.
Четвърто гражданско отделение, 3049/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Димитър Цветанов Димитров,
с. Павел, ул. 18-та № 19; Иво Цветанов Атанасов, с.
Караманово, ул. Възраждане 2, срещу „Комплексен
онкологичен център – Велико Търново“ – ЕООД,
чрез адвокат Йоана Ненкова, Велико Търново,
ул. Петко Тодоров 14, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4601/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2013 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Данчо Гергов Сандов чрез адвокат Галин
Георгиев Манолов, София, бул. Ал. Стамболийски 32, ет. 3, срещу Маргарита Гергова Иванова,
Владимирово, ул. З. Попов 26.
Четвърто гражданско отделение, 5094/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3933/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Манфред Валластер чрез адвокат
Боряна Василева, София, бул. Македония 12,
партер, срещу Мартин Сам чрез адвокат Деян
Дунавски, София, бул. Витоша 40, ет. 5, ап. 10.
НА 7.04.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5721/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1117/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Митко Ангелов Попов, с. Тулово,
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община Мъглиж, ул. Илинден 5, срещу Нора
Шинева Попова, с. Тулово, община Мъглиж,
ул. Илинден 5.
Четвърто гражданско отделение, 6193/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
575/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от кметство с. Беглеж чрез адвокат Галя
Горанова, Плевен, ул. Сан Стефано 12, ет. 2, офис
6, срещу Азис Алилов Асанов, с. Беглеж, област
Плевен, ул. Петко Донков 24.
Четвърто гражданско отделение, 6516/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2029/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Марин Иванов Паунов чрез адвокат
Диана Захариева, Пловдив, ул. Пролет 2, ет. 2,
срещу „Фууд Проджект Пулпудева“ – ЕООД, чрез
адвокат Недялка Печева, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38.
НА 8.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4766/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2013 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Областна дирекция на МВР – Хасково,
бул. България 111, срещу Гочо Лозков Гочев чрез
адвокат Любомир Гочев, Хасково, ул. Преслав
24, ет. 3, офис 3.
Трето гражданско отделение, 6541/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
563/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Кооперация Зора – Кнежа“ чрез адвокат Румен Димитров Митев, Кнежа, ул. Огнян
Михайлов 2, срещу ЕТ „Светлин Илчовски“ чрез
адвокат Георги Гашаров, Плевен, ул. Ресен 8б,
ет. 2, ап. 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1009/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
891/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Интерарт груп“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян Стоянов, София, ул. Будапеща 20,
ет. 3, ап. 1, срещу „Евро пропърти проспектс
(България)“ – ЕООД, чрез адвокат Ива Илиева
Митева, София, бул. Патриарх Евтимий 82.
Второ търговско отделение, 1498/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2573/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Фатме Емин Сюлейман чрез адвокат
Мухидин Изет Шабан, Кърджали, бул. България
22, стая 15; Юркие Иляз Сюлейман чрез адвокат
Мухидин Изет Шабан, Кърджали, бул. България
22, стая 15; Емин Иляз Сюлейман чрез адвокат
Мухидин Изет Шабан, Кърджали, бул. България
22, стая 15; Бюлент Иляз Сюлейман чрез адвокат
Мухидин Изет Шабан, Кърджали, бул. България
22, стая 15, срещу ЗД „Евроинс“ – АД, София,
бул. Христофор Колумб 43, и трета страна Назъм
Хикмет Али, с. Папрат, ул. Иглика 11.
Второ търговско отделение, 1556/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2058/2012 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Милчо Божков Германски чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 9А,
ет. 1, кантора 1; Лиляна Димитрова Германска
чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар
Асен 9А, ет. 1, кантора 1, срещу Застрахователно акционерно дружество „Виктория“, София,
ул. Екзарх Йосиф 65.
Второ търговско отделение, 1568/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
443/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Словениан трейд енд Ентерпрайз
проджект“ – ООД, чрез адвокат Христо Тодоров
Христов, Варна, ул. Кольо Фичето 62, ет. 2, сграда ЗСК „Девня“ – АД, срещу Борислав Василев
Кьосев чрез адвокат Атанас Иванов Атнасов,
Варна, бул. Вл. Варненчик 53 – 55, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2053/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Бренет“ – ООД, и Ко Кг
(с предишно наименование „Бренет Акциенгезелшафт“ – АД), Германия, чрез адвокат Димитър
Пелов, София, ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1, срещу „Аполон 95“ – ЕООД, с управител Димитър
Борисов Димитров чрез адвокат Иван Иванов,
Велико Търново, ул. Рафаил Попов 2.
Второ търговско отделение, 3035/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2932/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Асто“ – ЕООД, Благоевград, ул. Дойран
8, срещу „Пири“ – ЕООД, Банско, ул. Дамяница
8; Национална агенция за приходите, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 52.
Второ търговско отделение, 3049/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4477/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венетка Димитрова Копоева чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София,
ул. Денкоглу 34, ет. 2; Стефан Иванов Копоев
чрез адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София,
ул. Денкоглу 34, ет. 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 3057/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу Богдана
Иванова Коева чрез адвокат Стоянка Витанова,
София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13; Висенте Хуан
Феррандис Мартинес чрез адвокат Иван Ангелов,
София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13; Миляуша Равилевна Аблязова чрез адвокат Елиза Николаева
Николова, София, бул. Евлоги Георгиев 44, ет. 1,
ап. 1; Ирина Тимофеева чрез адвокат Елиза Николаева Николова, София, бул. Евлоги Георгиев 44,
ет. 1, ап. 1; „Би Ейч енд Виа пропъртис“ – ООД,
Пловдив, ул. Опълченска 24, ет. 3; Емил Младенов
Сендов чрез адвокат Елиза Николова Николаева,
София, бул. Евлоги Георгиев 44, ет. 1, ап. 1; Лилия
Младенова Сендова чрез адвокат Елиза Николова Николаева, София, бул. Евлоги Георгиев 44,
ет. 1, ап. 1; „Уолафийлд Инвестмънт Лимитид“
чрез адвокат Иван Христов Вълканов, София,
ул. Цар Самуил 20, ет. 1.
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НА 9.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2930/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
671/2012 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Областна дирекция на МВР – Шумен,
ул. Сан Стефано 2, срещу Идриз Ибрям Хюсеин
чрез адвокат Георги Панайотов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 2; Мелиха Хюсеинова Ибрям
чрез адвокат Георги Панайотов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 2; Ибрахим Ялчън Идриз
чрез законния си представител Идриз Хюсеин
чрез адвокат Георги Панайотов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 2; Джан Ялчън Идриз чрез
законния си представител Идриз Хюсеин чрез
адвокат Георги Панайотов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 5224/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2013 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Иван Димитров Пиралков, с. Ярлово;
„Атлас Пропъртис“ – ООД, чрез адвокат Стоян
Обретенов, София, ул. Солунска 45, ет. 4, срещу
ЗК „Витоша“, Самоков, ул. Македония 29.
Трето гражданско отделение, 5666/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2084/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стилиян Светославов Величков чрез
адвокат Николай Николов, София, ул. Алабин
50А, ет. 3, срещу Бисер Ангелов Николов, Своге,
ул. Просвета 14.
Трето гражданско отделение, 5805/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1324/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Апелативна прокуратура – София, срещу
Марин Митов Лозанов чрез адвокат Любомир
Недев, София, ж.к. Люлин, бл. 778, ет. 2, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4075/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
817/2012 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Скаметранс“ – ЕООД, чрез адвокат
Ален Томов, София, ул. Любен Каравелов 86,
ап. 3; „Напредък“ – ООД, чрез адвокат Ален
Томов, София, ул. Любен Каравелов 86, ап. 3,
срещу Румен Иванов Атанасов чрез адвокат
Мариан Гервазиев, Перник, ул. Търговска 46,
ет. 1, офис 8.
Четвърто гражданско отделение, 4488/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Крум Иванов Табаков чрез адвокат
Ана Станкова, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, офис
7, срещу Иван Крумов Табаков чрез адвокат Диньо
Бозаджиев, София, ул. Добруджа 15, ет. 1, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 4811/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10298/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Центъра за спешна медицинска
помощ – София, бул. Васил Левски 129, срещу
Александър Корсун чрез адвокат Диана Димит
рова, София, ул. Лавеле 32, ет. 5, офис 5.
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Четвърто гражданско отделение, 5715/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Многопрофилна болница за активно
лечение – Бу ргас“ – А Д, чрез адвокат Мима
Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1, срещу
Михаил Анастасов Читаков чрез адвокат Радостина Овчарова, Бургас, ул. Трайко Китанчев 41а.
Четвърто гражданско отделение, 6998/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12220/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Габриела Стефанова Георгиева чрез
адвокат Търпинка Димитрова Колева, София,
Търговски дом, вх. А, ет. 1, кантора 102, срещу
Лили Стоименова Янева чрез адвокат Иван Здравков Геров, София, ул. Христо Белчев 8А, ет. 1;
Ивайло Константинов Янев, София, ж.к. Модерно
предградие, ул. Вълчо Георгиев 6.
Четвърто гражданско отделение, 7325/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15380/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Мариана Якимова, София, ул. Любен
Каравелов 26, срещу Красимира Борисова Димитрова чрез особен представител Петър Цанков
Георгиев, София, ул. Средна гора 32, ет. 3, ап. 10.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1656/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1044/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Комунал“ – ООД, Пловдив, ул. Пазарджишко шосе 260, срещу Община Стамболийски, ул. Г. С. Раковски 29.
Второ търговско отделение, 1766/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
715/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Феодор Илиев Фидошев, гр. Гоце
Делчев, ул. Цар Самуил 2, срещу Даниела Стефанова Манолева, гр. Гоце Делчев, ул. Никола
Вапцаров 4.
Второ търговско отделение, 1843/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1360/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Аурекс“ – ЕООД, Пловдив, ул. Екзарх Йосиф 15, срещу „ВИП – Ю“ – ООД, Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес център, офис 302.
НА 10.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4053/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13932/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Румен Петров Гълъбов чрез процесуален
представител Здравка Георгиева Николова, София,
ул. Цар Самуил 79, ет. 1, ап. 1, срещу „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов
3; Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110;
БДЖ „Пътнически превози“ – ЕООД, София,
ул. Иван Вазов 3; Холдинг „Български държавни
железници“, София, ул. Иван Вазов 3.
Четвърто гражданско отделение, 4442/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2013 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
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дена от „Заводски строежи“ – АД, чрез адвокат
Розалин Ганев Салчев, София, ул. Г. С. Раковски
125, ет. 1, ап. 1, срещу Павел Кирилов Павлов
чрез адвокат Татяна Шишкова, Перник, ул. Райко
Даскалов 4/7.
Четвърто гражданско отделение, 4726/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7697/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Красимир Йорданов Милев, София,
ул. Цар Асен 25, срещу Соня Димитрова Пейчева
чрез адвокат Весела Танева Чивийска, София,
ул. Алеко Константинов 51, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 5015/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Албена 2000 – Строителство и инженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат Ивайло Христов
Нелковски, Варна, ул. Драгоман 40, ет. 4; Стелиян
Стойчев Атанасов чрез особен представител Красимира Стефанова Стефанова, Варна, ул. Котел
4, срещу Николай Георгиев Желев чрез адвокат
Николай Станчев Василев, Добрич, бул. Д-р Иван
Пенаков 9, ет. 3,офис 13; Петър Димитров Тилков
чрез адвокат Аргил Найденов Спасов, Добрич,
ул. 25 септември 23, вх. Е, ет. 7, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 5608/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1128/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Средно общообразователно училище
„Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, чрез адвокат
Ваня Христова Енева, Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис 98, ет. 3, ап. 9, срещу Динко Христов Стоянов чрез адвокат Николай Марков Василев, Стара
Загора, ул. Пазарска 13, ет. 1, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 5659/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3615/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Пазари Север“ – ЕАД, чрез адвокат Снежана Сутулова, София, ул. Цар Симеон
38 – партер, срещу Евелина Иванова Миланова,
София, ж.к. Люлин 8, бл. 813, вх. Б, ап. 40.
Четвърто гражданско отделение, 5698/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Владислав Иванов Колев чрез адвокат
Елеонора Огнянова Урбалова, Пловдив, ул. Хр. Г.
Данов 15, ет. 2, срещу Румяна Борисова Дочева
чрез адвокат Калин Иванов Томов, Пловдив,
бул. Цар Борис Трети Обединител 52, вх. Б, ет. 1.
НА 14.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 459/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2100/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Магистрали“ – АД, с изпълнителен
директор Кузман Вълев Жожгов, Карлово, ул. Генерал Заимов 28, срещу „Щерев оил“ – ЕООД,
гр. Сопот, ул. Генерал Андреев 26.
Първо търговско отделение, 1873/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1291/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Христов Илчев чрез адво-
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кат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4, срещу ЗАД „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Първо търговско отделение, 1874/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Виктория“, София, ул. Искър
69 – 71; Мария Николова Каймакова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3; Любен Костадинов Каймаков чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3, срещу Гаранционен фонд,
София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4; „ДЗИ – Общо
застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски
3, и трета страна Идриз Иляз Чауш чрез адвокат
Добрияна Ковачева, София, бул. Патриарх Евтимий
13, партер; Шарие Иляз Чауш чрез адвокат Деляна
Иванова, София, ул. Цар Самуил 79, ет. 1; „Пфое
агенция“ – ЕООД, София, бул. Сливница 444.
Първо търговско отделение, 3560/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Адел“ – ООД, чрез адвокат Мариета
Трошева, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу
„Арастрой“ – ЕООД, с управител Кольо Стоянов
Недков чрез адвокат Димитър Стоянов, Бургас,
ул. Пиротска 11, ет. 2.
Първо търговско отделение, 4254/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Корпоративна търговска
банка“ – АД, София, ул. Граф Игнатиев 10; „Евробилд проект“ – ЕООД, чрез адвокат Борис
Борисов, София, ул. Христо Белчев 8, ет. 5,
срещу „Екопак България“, София, ж.к. Сердика,
ул. Охридско езеро 3; „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37;
„Рубин“ – АД, чрез адвокат Янита Александрова, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 20; „Балканкар
Плевен“ – АД, чрез адвокат Лилия Тодорова,
Плевен, ул. Ресен 4.
НА 16.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4814/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
252/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Вълко Тодоров Тодоров чрез адвокат
Георги Димитров Баев, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3, срещу Златан Владов Жеков чрез адвокат Сийка Филипова Масалджиева, Пловдив,
ул. Златарска 1.
Трето гражданско отделение, 5788/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Сити М Лизинг“ – ЕООД, чрез адвокат Живка Найденова, София, ул. Цар Самуил
20, ет. 1, срещу Явор Димитров Капитанов чрез
адвокат Марияна Маринова, София, ул. Странджа
79; Людмила Кръстева Капитанова чрез адвокат
Мариана Маринова, София, ул. Странджа 79.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3939/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1183/2012 по описа на Окръжен съд
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Велико Търново, подадена от Академията на
МВР, представлявана от проф. д-р Йордан Пенев – ректор, София, бул. Александър Малинов 1,
срещу Илка Емилова Илиева, Горна Оряховица,
ул. П. Пенев 3.
Четвърто гражданско отделение, 4125/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
747/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Веселин Неделчев Стоянов чрез адвокат
Галя Генова, Варна, бул. Вл. Варненчик 55, офис
201, срещу Татяна Альбертовна Козлова чрез
адвокат Даниела Желязкова, Варна, ул. Алеко
Константинов 10.
Четвърто гражданско отделение, 5386/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
329/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Господин Тончев Господинов, Димитровград, бул. Стефан Стамболов
4, вх. Д, ап. 21.
Четвърто гражданско отделение, 7541/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2201/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитър Рачев Рандев чрез адвокат
Милена Тончева, Бургас, ул. Охрид 5, срещу Пенчо
Великов Великов чрез адвокат Здравка Марчева,
Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1.
НА 17.04.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1203/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5371/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стелиянка Мичева Игнатова чрез
адвокат Ренета Станчева, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 3, офис 17, срещу Националния
дворец на децата, София, бул. Александър Стамболийски 191.
Трето гражданско отделение, 2343/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
377/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Виолетка Якимова Велидолска чрез адвокат
Кремена Танева, Варна, ул. Петко Каравелов 3,
ет. 1, офис 1, срещу Галина Сотирова Велидолска,
София, ул. Доброволец 2А, вх. А, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 4972/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил, чрез адвокат Вася Пешева,
Кюстендил, ул. Гороцветна 35, срещу Илия Георгиев Близнаков чрез адвокат Радка Велинова
Дамова, Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 4992/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Тролейбусен транспорт“ – ЕООД, чрез
адвокат Лилия Василева, Враца, ул. Димитър
Хаджитошев 19, ет. 2, срещу Виолета Тодорова
Нинова, Враца, ул. Мито Орозов 20, вх. А, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 5157/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
296/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Астрой“ – ЕООД, чрез адвокат Нели
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Симеонова, Пловдив, бул. Марица 102, ет. 4, офис
8, срещу Екрем Джемилов Кьосев чрез адвокат
Крум Василев Георгиев, Пловдив, ул. Сливница
6, ет. 5, офис А9.
Трето гражданско отделение, 5422/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Любомир Стаменов Арсов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4,
срещу Агенция „Митници“, София, ул. Георги С.
Раковски 47.
Трето гражданско отделение, 5593/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4760/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Коцев Тодоров чрез адвокат
Здравка Георгиева Николова, София, ул. Христо Белчев 21, ап. 102; „Ровотел Стийл“ – ООД,
чрез адвокат Таня Христова Георгиева, София,
кв. Слатина, ул. Кутловица 53А, офис 2А.
НА 23.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5921/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3807/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Невян Недялков Марков чрез адвокат Мартин Николаев Колев, София, бул. Васил
Левски 30, ет. 2, срещу Пол Реймънд Сноупек
чрез адвокат Камен Шойлев, София, ул. Шести
септември 14, партер.
НА 24.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4946/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Целодневна детска градина „Знаме на
мира“ чрез адвокат Александър Кирилов Шопов,
Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 15, вх. А, стая 10,
срещу Иванка Илиева Найденова, Пазарджик,
бул. Христо Ботев 5, вх. А, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 5944/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13404/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бони Евлогиев Бонев чрез адвокат
Кирил Деянов Пеловски, София, бул. Цариградско
шосе 17, срещу „Алуинжинеринг“ – ЛТД, чрез
адвокат Христо Иванов Градинарски, София,
ул. Христо Белчев 10, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1841/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
950/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Смолян, бул. България 12,
срещу „Кискинов“ – ЕООД, с управител Емил
Сергеев К иск инов чрез адвокат Стоян Марев, Смолян, бул. България 7, ет. 2.
НА 24.04.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4005/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2012 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
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чрез адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10, срещу Анелия Юриева Асенова чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112.
Трето гражданско отделение, 4514/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, София,
клон Смолян, чрез адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян, бул. България 3, срещу Бисер Емилов
Еленски чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян,
бул. България 3, офис 112; Елица Ясенова Еленска
чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112.
Трето гражданско отделение, 4764/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2013 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Детелин Стефанов Дечев, Габрово,
ул. Свищовска 65, вх. Б, ет. 4, ап. 8, срещу „Подем“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдика
Лъчезар Митков Бажлеков, Варна, ул. Дрин 10,
ап. 82.
Трето гражданско отделение, 4854/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2013 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Дафинка Михайлова Карабашева
чрез адвокат Станислава Шивикова, Свиленград,
област Хасково, бул. България 55, срещу Агенция
„Митници“, Свиленград, област Хасково, ул. Асен
Илиев 4, Митница – Свиленград.
Трето гражданско отделение, 5367/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
812/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Маргарита Тодорова Иванова чрез адвокат
Маргита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет. 1, срещу Христо Василев Христов чрез
адвокат Диана Белчева, Варна, ул. Поп Харитон
22; Иванка Петрова Христова чрез адвокат Диана
Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22.
Трето гражданско отделение, 5572/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
508/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Чавдар Иванов Бакалов чрез адвокат Феодор Стойчев Китанов, Велико Търново,
ул. Възрожденска 1, срещу Генка Петрова Манева
чрез адвокат Иван Стефанов Иванов, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора 407.
НА 28.04.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1982/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2886/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тодор Петров Петров чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин 10,
бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу ЗК „Лев инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
НА 28.04.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1109/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13091/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Евро 07“ – АД, представлявано
от Емил Николов Павлов чрез адвокат Виктор
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Левиев, София, ж.к. Яворов, бл. 41, вх. А, ет. 1,
ап. 1, срещу „Стройинвест 2003“ – ООД, представлявано от Явор Стоянов Бояджиев чрез адвокат
Августина Доспевска, София, ул. Христо Белчев
2, ет. 6, офис 21.
Първо търговско отделение, 1660/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1893/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Нова 96“ – ООД, с управител Атанас
Ангелов Пелтеков чрез адвокат Асен Георгиев,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, срещу СД „М
КОМ Михайлови и Сие“ със съдружници Костадин
Латев Михайлов и Мария Рангелова Михайлова
чрез адвокат Георги Баев, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Костадин Латев Михайлов чрез адвокат
Георги Баев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Мария Рангелова Михайлова чрез адвокат Георги
Баев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1705/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1279/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Московска
19, срещу Адриана Николаева Николова чрез
адвокат Георги Стоянов, Русе, ул. Борисова 16,
вх. Б, ет. 2, ап. 5; Юлияна Стойчева Николова
чрез адвокат Георги Стоянов, Русе, ул. Борисова
16, вх. Б, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 2072/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
503/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Хелиос Хотелс“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Стефан Петков Петков чрез адвокат
Стоян Митев Кръстев, София, бул. Витоша 58,
ет. 6, ап. 11, срещу Икономическия университет
чрез адвокат Стефан Стефанов, София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17.
991
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от адвокат Димитър
Георгиев Тодоров, с която се оспорва мълчалив
отказ на министъра на правосъдието по молба
№ 94-Д-283 от 10.10.2013 г. и по отношение на
законосъобразността на чл. 3, ал. 2 от Наредба
№ 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, по което
е образувано адм. д. № 1290/2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
1226
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Илиана Николова Балабанова-Стойчева, Наташа Огнянова
Добрева, Йорданка Рангелова Бекирска-Димит
рова и Елена Димитрова Трифонова – всички
чрез адвокат Албена Койчева, със съдебен адрес
София, ул. Доктор Георги Вълкович 8, ет. 2, офис
„Г“, с която се оспорва решение № 960-ПОД от
16.12.2013 г. на зам.-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ Управление
„Осигурителен надзор“, по което е образувано
адм. д. № 2098/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
1227
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител
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на област Стара Загора, обективирано в Заповед
№ АК-01-ЗД-45 от 5.02.2014 г., на т. 4 и 6 от приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните
паркове на територията на община Казанлък,
приета с Решение № 855 от 20.01.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е
образувано адм. дело № 41/2014 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 20.03.2014 г. от 10 ч.
1229
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Ямбол срещу решение на
Общинския съвет – гр. Ямбол, взето по т. 5 от
дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. По оспорването е образувано адм.
д. № 22/2014 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 10.04.2014 г. от 10 ч.
1267
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол срещу решение
на Общинския съвет – гр. Ямбол, взето по т. 6
от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г.
заседание, с което е отменена Наредбата за
разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на XI сесия
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведена на
19 – 25.11.2004 г., и е приета нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията
на община Ямбол. По оспорването е образувано
адм.д. № 23/2014 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 10.04.2014 г. от 10 ч.
1268
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол срещу решение
на Общинския съвет – гр. Ямбол, взето по т. 7
от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г.
заседание, с което е приета Наредба за реда и
условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при
извършване на строителни и монтажни работи
на елементи от техническата инфраструктура на
територията на община Ямбол. По оспорването
е образувано адм. дело № 24/2014 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
17.04.2014 г. от 10 ч.
1269
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Ямбол срещу решение на
Общинския съвет – гр. Ямбол, взето по т. 8 от
дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община
Ямбол. По оспорването е образувано адм. дело
№ 25/2014 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 17.04.2014 г. от 10 ч.
1270
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Софийският градски съд, гражданско отделение, възз. IV-в състав, призовава Десислава
Олгова Димитрова с последен адрес област
София, община Елин Пелин, с. Григорево, ул.
Герена 73, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.05.2014 г. в 15 ч. като ответница по
гр.д. (В) № 5729/2011 г., заведено от Димитър П.
Ходжев – Крика, Недялка П. Славова, Стефанка
Д. Ходжева, Даниела А. Славова-Оуие, Лидия А.
Дечева, Стефка С. Славова, Георги П. Славов,
Валентин П. Славов, Георги С. Славов, Искра С.
Славова, Мария П. Пейкова, Мария С. Бонева,
Слава К. Денчева, Павлина Н. Димитрова, Дора
Н. Танева, Славчо М. Славов, Кольо С. Славов,
Румяна Т. Атанасова, Владимир Г. Атанасов,
Радка Н. Атанасова, Нели А. Георгиева, Кольо
А. Колев, Борислав А. Колев, Райна Б. Бакоева,
Валентин П. Бакоев, Румяна П. Бакоева, Кина
С. Бакоева, Иван Й. Бакоев, Стефан Й. Бакоев,
Цаньо М. Ходжев, Станка М. Посталова, Бонка
М. Христова, Станка А. Славова, Радослава А.
Николова, Атанаска А. Георгиева, Белчо М. Цвят
ков, Митьо Б. Цветков, Константин Б. Цветков,
Тодорка К. Берова, Пенка К. Тонева, Мария М.
Николова, Никола М. Николов, Румяна П. Иванова, Иван П. Иванов, Румяна П. Илиева, Койчо П.
Димитров, Янка К. Атанасова, Дочка И. Дачева,
Красимира И. Канева. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1178
Белослатинският районен съд, І граждански
състав, е образувал гр. д. № 100/2014 г. по иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК със страни
Цветелина Валентинова Цветанова против Абед
Ел Вахаб Араби – без адресна регистрация в
Република България, гражданин на Ливан, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата
молба, след като се запознае с исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1228
Районният съд – гр. Никопол, гражданска
колегия, призовава Валя Кирилова Енева с последен адрес Плевен, ул. Тодор Каблешков 39,
ет. 4, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 26.03.2014 г. в 14 ч. като заинтересовано
лице по гр. д. № 207/2012 г., заведено от „Сортови
семена“ – ЕАД, Вардим, за да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1151
Пазарджишкият районен съд връчва на Михайло Иванович Ганущак – с неизвестен адрес, препис
от исковата молба и приложенията като ответник
по гр. д. № 3834/2013 г. – за развод, заведено от
София Стефанова Сотирова. В двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ ответникът да се яви в канцеларията
на съда за получаване на препис от ИМ и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК,
като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
1271
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2343/2013 г.
по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, с
адрес за призоваване: Варна, ул. Ал. Константинов 17, ет. 1, вх. от ул. Баба Тонка, срещу Йордан
Димитров Кожухаров с постоянен адрес Варна,
ж.к. Възраждане № 70, ет. 15, ап. 82, и срещу
Марияна Димитрова Душкова, с постоянен адрес
Варна, ул. Г. Раковски 66, ет. 7, ап. 51, за отнемане в полза на държавата следното имущество на
обща стойност 274 340,50 лв., а именно:
От Йордан Димитров Кожухаров с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Вещно право на строеж за апартамент
№ 16, разположен на петия етаж във вход Б на
предстоящата за изграждане жилищна сграда във
Варна, район „Младост“, ж.к. Възраждане, местност Планова, състоящ се от: дневна с кухненски
бокс, две спални, две помещения баня-тоалетна,
склад, коридор и две тераси, със застроена площ
116,50 кв. м, при граници и съседи: студио № 7, ап.
№ 15, коридор, както и 17,18 кв. м ид.ч., равняващи
се на 2,4664 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху дворното място,
в което ще бъде построена сградата, цялото с
площ 1150 кв. м, представляващо поземлен имот с
идентификатор № 10135.3511.588 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, при граници и
съседи: ПИ с ид. № 10135.3511.587; 10135.3511.39;
10135.3511.589; 10135.3511.343. Пазарната стойност
към настоящия момент е 23 821 лв.
– Вещно право на строеж за апартамент № 3,
разположен на втория етаж във вход Б на предстоящата за изграждане жилищна сграда във Варна,
район „Младост“, ж.к. Възраждане, местност
Планова, състоящ се от: дневна с кухненски бокс,
спалня, баня-тоалетна, склад, коридор и тераса,
със застроена площ 88,39 кв. м, при граници и
съседи: вх. А, ап. № 2, ап. № 4, както и 13,03 кв. м
ид.ч., равняващи се на 1,8713 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ 1150 кв. м, представляващо
поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
при граници и съседи: ПИ с ид. № 10135.3511.587;
10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511.343, както и
21,52 кв. м ид.ч. от гореописаното дворно място,
представляващо поземлен имот с идентификатор
№ 10135.3511.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри, при граници и съседи: ПИ с
ид. № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589;
10135.3511.343. Пазарната стойност към настоящия
момент е 18 073 лв.
– Апартамент № 3, разположен на първия
етаж на новопостроена жилищна сграда в с.о.
местност Кочмар, район „Младост“, Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
10135.3523.244.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, състоящ се от: входно антре,
стая, баня-тоалетна, балкон, със застроена площ
35,40 кв. м в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 10135.3523.244, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – 10135.3523.244.1.2, под обекта – няма, над
обекта – 10135.35.23.244.1.6, ведно с принадлежа-
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щото му избено помещение № 3 с площ 3,05 кв. м,
при граници и съседи: изба, избен коридор,
дворно място, както и 6,8749 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж, заедно
с 27,64 кв. м ид.ч. от дворното място, в което е
построена жилищната сграда, цялото с площ 445
кв. м, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.3523.244, при съседи: поземлен имот
с идентификатор 10135.3523.507; поземлен имот с
идентификатор 10135.3523.9526; поземлен имот с
идентификатор 10135.3511.65. Пазарната стойност
към настоящия момент е 41 064 лв.
– Вещно право на строеж за студио № 3, разположено на третия етаж във вход А на предстоящата
за изграждане жилищна сграда във Варна, район
„Младост“, ж.к. Възраждане, местност Планова,
със застроена площ 37,27 кв. м, състоящ се от:
дневна, баня-тоалетна, склад, коридор и тераса,
както и 5,49 кв. м ид.ч., равняващи се 0,7890 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място, в което ще бъде
построена сградата, цялото с площ 1150 кв. м,
представляващо поземлен имот с идентификатор
№ 10135.3511.588 по кадастралната карта и кадастралните регистри, при граници и съседи: ПИ с
ид. № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589;
10135.3511.343, както и 9,07 кв. м ид.ч. от горе
описаното дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по
кадастралната карта, при граници и съседи: ПИ
с ид. № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589;
10135.3511.343. Пазарната стойност към настоящия
момент е 7619 лв.
– 6,11 кв. м ид.ч. от поземлен имот, целият
с площ 1150 кв. м във Варна, район „Младост“,
ж.к. Възраждане, местност Планова, с идентификатор № 10135.3511.588 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, при граници и
съседи за целия имот: ПИ с ид. № 10135.3511.587;
10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511.343, както
и право на строеж за недвижим имот в жилищна сграда, която ще бъде изградена в описания
по-горе недвижим имот, а именно: студио № 7,
разположено на петия етаж във вход Б, със застроена площ 25,08 кв. м, състоящ се от: дневна,
баня-тоалетна, коридор и тераса, както и 0,5310 %
ид.ч., равняващи се на 3,70 кв. м ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж
върху дворното място. Пазарната стойност към
настоящия момент е 4730 лв.
– Лек а вт омо би л, марк а „Фол ксва г ен“,
моде л „Голф“, с peг. № В 719 7 С Х , ра ма:
W V W Z Z Z19ZF W126577, двигат ел: CR 213686,
дата на първоначална регистрация: 1.01.1985 г.,
придобит съгласно договор за покупко-продажба
на МПС от 25.10.2001 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е 500 лв.
– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“,
с peг. № В 0486 РА, дата на първоначална регистрация: 17.12.1997 г., рама: WAUZZZ8DZWA088526,
двигател: AFN427705, придобит съгласно договор
за покупко-продажба на МПС от 28.06.2011 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е
4000 лв.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525Д“,
с per. № В 1062 НС, дата на първоначална регистрация: 19.05.2006 г., рама: WBANC51080CN41740,
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двигател: 260D228276238. Пазарната стойност към
настоящия момент е 20 000 лв.
От Йордан Димитров Кожухаров с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 119 050 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на апартамент № 7, разположен на петия етаж
в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж“
във Варна, район „Младост“, ж.к. Възраждане,
местност Планова, състоящ се от: дневен тракт
с кухненски бокс, две спални, килер, баня-тоалетна, коридор и тераса, с площ 108,81 кв. м в
сграда № 1, както и 10,1555 % ид.ч., приравнени
на 22,1086 кв. м ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж, заедно с 32,36 кв. м ид.ч.
от дворното място, в което е построена сградата.
– Сумата от 937,50 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил, марка „Фиат“, модел „125 Р“, с
peг. № В 2029 АК, дата на първоначална регистрация: 20.10.1982 г.
– Сумата от 2000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, с peг. № В 9547 КР, дата на първоначална
регистрация: 15.12.1992 г.
– Сумата от 2207 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо“, с peг.
№ В 0171 РА, дата на първоначална регистрация:
8.01.1992 г.
– Сумата от 2500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо“, с peг.
№ В 9036 PC, дата на първоначална регистрация:
7.03.1995 г.
– Сумата от 1000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара“, с
peг. № В 1642 РК, дата на първоначална регистрация: 24.07.1998 г.
От Йордан Димитров Кожухаров и Марияна
Димитрова Душкова с правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 26 839 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата
на апартамент № 48 във Варна, ж.к. Младост,
ул. Вяра, бл. 151, вх. 2, ет. 8, с площ 59,66 кв. м,
състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалетна,
килер, коридор, два балкона, ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв. м, както
и 0,8355 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото.
От Йордан Димитров Кожухаров и Марияна
Димитрова Душкова c правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 14 853,70 лв. от продажбата на
апартамент № 48 във Варна, ж.к. Младост, ул.
Вяра, бл. 151, вх. 2, ет. 8, с площ 59,66 кв. м,
състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалетна,
килер, коридор, два балкона, ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв. м, както
и 0,8355 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.06.2014 г. от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.). Указва на заинтересованите
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лица, че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 20.06.2014 г., и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
1194
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 252/2009 г.
за политическа партия „Българската левица“, както
следва: заличава досегашните седалище и адрес на
управление; вписва следното седалище и адрес на
управление на политическа партия „Българската
левица“: гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско
шосе 113, ет. 3, стая 314; вписва изменения в устава на политическа партия „Българската левица“,
приети на проведения на 13.10.2013 г. II редовен
конгрес на партията, съгласно приложен устав
с промените; заличава досегашния състав на
Националния комитет на политическа партия
„Българската левица“; вписва следния състав на
Националния комитет на политическа партия
„Българската левица“, както следва: Александър
Борисов Благоев, Александър Цветков Богданов,
Ангел Стоянов Бончев, Анелия Красимирова
Маринова, Боян Борисов Кирев, Васил Николов
Попов, Валтер Стефанов Аспарухов, Вергиния
Василева Костадинова, Георги Ангелов Боршуков,
Данаил Александров Цветанов, Димитър Атанасов
Димитров, Димитър Герасимов Паргов, Димитър
Генчев Пейков, Дора Димитрова Даракчиева,
Добринка Иванова Конярова, Ермак Тодоров
Димов, Живко Божидаров Генчев, Иван Георгиев
Генов, Иван Любенов Аладжов, Ирина Петкова
Алексова, Йордан Димитров Караниколов, Йосиф
Божков Георгиев, Красимир Любенов Благов,
Маргарита Милева Милева, Марин Славчев
Черкезов, Мариян Йорданов Димитров, Милена
Тодорова Рачева, Николай Любомиров Радулов,
Огнян Борисов Боюклиев, Павел Симеонов Павлов, Петко Грозев Едрев, Радостина Антонова
Божкова, Румен Стоянов Йорданов, Спас Тодоров Джумайски, Стефан Христосков Богданов,
Страхил Христов Данчев, Страхил Манолов
Пранджев, Станчо Димитров Станков, Уилям
Джеймс Гоги, Христофор Петков Дочев, Христо
Стефанов Милев, Цветелина Нотева Христова,
Чавдар Стефанов Младенов; вписва председателите
на ПП „Българската левица“, които представляват
партията заедно и поотделно: Иван Георгиев Генов,
Маргарита Милева Милева, Христофор Петков
Дочев; вписва за ковчежник на ПП „Българската
левица“ Петко Грозев Едрев; заличава досегашния
състав на Общопартийния контролен съвет на
политическа партия „Българската левица“; вписва
следния състав на Общопартийния контролен
съвет на ПП „Българската левица“, както следва:
Илиянка Николаева Георгиева – председател,
Чавдар Кръстев Кръстев – председател, Хубен
Димитров Вълков, Найден Тодев Найденов, Любомир Христов Василев; заличава досегашния
състав на Политическия съвет на Националния
комитет на политическа партия „Българската левица“; вписва нов състав на Политическия съвет
на Националния комитет на политическа партия
„Българската левица“, както следва: Александър
Цветков Богданов, Ангел Стоянов Бончев, Валтер Стефанов Аспарухов, Данаил Александров
Цветанов, Димит ър Генчев Пейков, Ж ивко
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Божидаров Генчев, Мариян Димитров Йорданов,
Милена Тодорова Рачева, Николай Любомиров
Радулов, Огнян Борисов Боюклиев, Петко Грозев
Едрев, Румен Стоянов Йорданов; Политическият
съвет е оперативен ръководен орган на партията;
партията се представлява от Иван Георгиев Генов,
Маргарита Милева и Христофор Петков Дочев
заедно и поотделно.
1207
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 8028/2007 г. за политическа партия „Християн-демократичен форум“, както следва: наименованието на политическа партия „Християндемократичен форум“ се променя на „Християнреформистка партия“; вписва устав на партията,
изменен и допълнен на 16.11.2013 г.; вписва
промяна в адреса на управление, а именно: от
гр. София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 104, вх. В, ап. 39 в гр. София, район „Сердика“,
ул. Враня 73, ап. 10; вписва промяна в състава
на ръководните органи на партията, а именно:
вписа Политически съвет от 8 души в следния
състав: Виктор Петров Костов – председател,
Димитър Ангелов Спилков – и.д. заместникпредседател, Явор Петров Костов – член, Невена
Николаева Стефанова – член, Боян Пламенов
Цветков – член, Крум Иванов Крумов – член,
Владислава Алексеева Тишкина-Борисова – член,
Атанас Танов Терзийски – член, Контролен съвет
от 5 души в следния състав: Антония Георгиева
Трайкова – председател, Павел Станев Михайлов – член, Красимир Васков Фърцов – член,
Владимир Ангелов Геков – член, Николай Рангелов Кънчев – член, в представителството – в
съответствие с чл. 18, ал. 2 от Устава ПП „Християнреформистка партия“ се представлява от
новоизбрания председател на Политическия съвет
и на партията Виктор Петров Костов.
1253

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Свободна школа за познание
на човека“, София, на основание чл. 33 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 7.04.2014 г. в 18 ч. в София, кв. Манастирски
ливади, ул. Луи Айер, бл. 113, вх. А, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. промени в управителния
съвет; 2. промени в устава на сдружението, в
т.ч. на седалището и адреса му на управление; 3.
вземане на решение за разпореждане с недвижим
имот на сдружението; 4. приемане на отчет за
работата на сдружението; 5. разни. Писмените
материали са на разположение на членовете на
сдружението при председателя на сдружението
на адрес, съвпадащ с адреса на провеждане
на насроченото общо събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1195
30. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските предприятия за международни
превози и пътищата (АЕБТРИ), София, юри-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

дическо лице с нестопанска цел, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на
АЕБТРИ свиква по своя инициатива извънредно общо събрание на членовете на асоциацията
на 8.04.2014 г. в 10,30 ч. в заседателната зала на
„АЕБТРИ – Учебен център“ – ЕООД, София, бул.
Гоце Делчев 56, бл. 15, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на АЕБТРИ за изминалия
период; 2. изменение и допълнение на устава
на АЕБТРИ. Поканват се всички членове на
АЕБТРИ да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от
устава на АЕБТРИ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред при спазване изискванията на
ЗЮЛНЦ. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управлението
на асоциацията в София, ул. Искърски пролом 6.
1281
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за приятелство България – Куба“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
10.04.2014 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“, ул.
Константин Щъркелов 1, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. приемане на бюджета
на сдружението; 3. насоки и програма за дейността на сдружението през 2014 г. и проект за
бюджет; 4. промяна в членовете на управителния
съвет; 5. определяне на дължимостта и размера
на членския внос; 6. организационни въпроси; 7.
промени в устава на сдружението; 8. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе от 17 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
1254
1. – Управителният съвет на ПК „Хеликтит“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на клуба на 12.04.2014 г.
в 10 ч. в клубното помещение с адрес: София, ул.
Кирил и Методий 42, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за излизане на ПК „Хеликтит“ от БФСп; 2. обсъждане на статута на клуба
и вземане на решение за промяна от частна в
обществена полза; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе на същото място след изтичането на
един час от начално обявения час. В заседанието
имат право на глас всички членове на клуба,
заплатили членски внос.
1255
1. – Управителят на сдружение „Отворено
общуване“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 16
от устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на 22.04.2014 г. в 10 ч. в седалището и на адреса на управление на сдружението в
София, ул. Цар Асен 5, ет. 5, ап. 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода 2009 – 2013 г.; 2. избор на управител на
сдружението и определяне срока на мандата на
избрания управител; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или техни упълномощени
представители в съответствие с разпоредбите на
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението да присъстват
на събранието. Регистрацията на участниците
започва в 9,30 ч. срещу документ за самоличност,
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а за упълномощените представители – и изрични
пълномощни. При липса на кворум събранието
ще се състои при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ
същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място. Материалите за събранието са на
разположение в седалището и адреса на сдружението в София, ул. Цар Асен 5, ет. 5, ап. 26.
1258
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на културните мениджъри в България, София,
на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на асоциацията на 23.04.2014 г. в 15 ч.
на ул. Славянска 29, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на АКМБ; 2. избор на
нов УС на АКМБ; 3. приемане на концепция за
дейността на АКМБ през 2014 – 2015 г.; 4. разни.
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.
1256
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация за алтернативи в трансфузиологията,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.04.2014 г. в 15 ч. в рапортната
зала на „Ортопедията и травматологията“ на
МБАЛСМ „Пирогов“, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за периода 2011 – 2013 г.; 2.
финансов отчет за изминалия период; 3. избор на
ново ръководство за 2014 – 2016 г. Присъствието на
всички членове на асоциацията е задължително.
1212
8. – Управителният съвет на Българската
стопанска камара – съюз на българския бизнес,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква XIV
общо събрание на БСК на 25.04.2014 г. в 10 ч. в
„Шератон София хотел Балкан“ при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
и контролния съвет за периода 2008 – 2013 г.; 2.
приемане на основните насоки за дейността на
БСК за периода 2014 – 2018 г.; 3. приемане на изменения и допълнения на устава; 4. приемане на
бюджет на БСК за периода 2014 – 2018 г.; 5. избор
на управителен и контролен съвет; 6. избор на
Национален съвет по икономическа политика; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред.
1208
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за местно и регионално развитие“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание
на членовете на 25.04.2014 г. в 10 ч. в София, ул.
Стоян Михайловски 6, зала-партер, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
управителния съвет; 2. избор на нови членове
на управителния съвет; 3. освобождаване на
членове и приемане на нови членове в ИМРР; 4.
приемане на решение за промяна на адреса на
управление; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
1257
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1. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 9.05.2014 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша
106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителните органи и комисии и
баланс на дружеството за 2013 г.; 2. освобождаване
от отговорност за отчетния период на членовете
на управителните органи и постоянни комисии;
3. приемане на програма и бюджет за бъдещата
дейност; 4. избор на УС и постоянни комисии;
5. приемане на нови членове и прекратяване на
членство; 6. разни. Членовете вземат участие в
събранието лично – срещу представяне на лична
карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на
техните упълномощени представители започва в
17,15 ч. на 9.05.2014 г. на обявеното място. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1259
59. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
вдигане на щанги“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 9.05.2014 г. в 9 ч. в София в
комплекс Диана 3, в залата за конференции на
втори етаж в сградата при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността и
имуществото на федерацията през 2013 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител
по годишния финансов отчет на федерацията за
2013 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на федерацията за 2013 г.; 4. освобождаване
от отговорност членове на управителния съвет
за дейността им до 31.12.2013 г.; 5. приемане на
бюджет и план за работа на федерацията за 2014 г.;
6. освобождаване на членове на управителния съвет; 7. разни. Канят се членовете на сдружението
или техни упълномощени в съответствие с устава
на сдружението представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на членовете на сдружението и техните пълномощници ще започне в
8 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. Материалите
за заседанието и съответните проекторешения
по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на
сдружението.
1211
1. – Управителният съвет на Съюза на парашутистите в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС, протокол № 12 от
3.02.2014 г., свиква общо събрание на 17.05.2014 г. в
10 ч. в София, ул. Христо Белчев 21, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет; 2. приемане на отчет за
бюджета на СПБ; 3. промени в устава на СПБ;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни.
1230
22. – Управителният съвет на Сдружението на
югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава
свиква общо събрание на 11.04.2014 г. в 11 ч. в
зала 5 на Община Благоевград, Благоевград, пл.
Георги Измирлиев – Македончето 1, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО за
2013 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО за 2013 г.;
3. отчет на контрольора за 2013 г.; 4. избор на
членове на управителния съет; 5. избор на председател и заместник-председател на УС; 6. избор на
контрольор и заместник-контрольор; 7. приемане
на работна програма за 2014 г.; 8. приемане на
бюджет за 2014 г.; 9. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място независимо от броя на присъстващите.
1157
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зонта клуб Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 12.04.2014 г. в 10 ч. на ул. Васил
Априлов 7 в Бургас при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на управителния съвет за
периода 2012 – 2014 г.; 2. отчет на управителния
и контролния съвет за периода 2012 – 2014 г.; 3.
финансов отчет и доклад; 4. избор на нови ръководни органи на сдружението; 5. приемане и
освобождаване на членове; 6. разни. Поканват се
членовете на сдружението да участват в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1272
3. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“,
Бургас, на основание чл. 13, ал. 1 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на камарата на 15.05.2014 г. г. в
9,30 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 1, Областна управа, залата на 2-ри етаж, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на камарата за
периода 1.01. – 31.12.2013 г.; 2. избор на членове
на РДК за нов мандат (2014 - 2015) и промени
във Вътрешните правила за работа на РДК; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни. Регистрацията за участие започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред и на същото място независимо
от броя на явилите се членове.
1273
32. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Сокол – Бяла“ на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.04.2014 г. в 10 ч. в
залата на ловната база на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Ловно – рибарско дружество – Сокол – Бяла“
през 2013 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
утвърждаване на годишен отчет за 2013 г. и приемане на финансовия план за 2014 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. определяне размера
на членския внос за 2015 г.; 6. организационни.
При липса на кворум в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на същото място същия ден в 11 ч.
1213
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Турско културно дружество“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.04.2014 г. в 17 ч. във Варна, ул. Крали Марко
11, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
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та през 2013 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността за 2013 г.; 2. финансово-счетоводен отчет за дейността през 2013 г.; проект
за решение – ОС приема финансово-счетоводния
отчет за 2013 г.; 3. избор на управителен съвет;
проект за решение – ОС избира управителен
съвет от 7 души; 4. изор на контролна комисия;
проект за решение – ОС избира контролна комисия от 3 души; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички материали, свързани
с провеждането на редовното общо събрание, са
на разположение на членовете на сдружението
в сградата на сдружението.
1152
2. – Управителният съвет на Лятната академия за изпълнители на популярна песен – Извора
на Кранево, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20, ал. 3 от устава на сдружението свиква
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 14.04.2014 г. в 13 ч. във Варна, м-ст
Евксиноград, ул. 13 № 15А, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет;
2. приемане на нови членове в дружеството; 3.
избор на председател на дружеството; 4. избор
на УС; 5. приемане на бюджета на дружеството;
6. разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 14 ч.
1075
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ЦДГ „Соня“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и свое решение от 21.01.2014 г. свиква
общо събрание на 18.04.2014 г. в 17,30 ч. във Велико
Търново, ул. Сан Стефано 28, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността; 2. вземане на решение
за прекратяване дейността на сдружението и откриване на производство по ликвидация; 3. избор
на ликвидатор на сдружението; 4. определяне на
срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца
считано от датата на обявяване на поканата до
кредиторите в „Държавен вестник“; 5. определяне
възнаграждение на ликвидатора. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе след 1 час независимо от броя на
присъстващите.
1214
3. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Гео Милев“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива
общо събрание на 24.04.2014 г. в 18 ч. в Добрич,
зала НТС, ул. Независимост 14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане
на промени в устава на сдружението и вземане на
решение за определянето му като сдружение за
общественополезна дейност; 4. освобождаване на
УС от отговорност; 5. приемане на нови членове;
6. избор на нов УС и председател; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе независимо от явилите се членове.
1274
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2. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Ахрида МВР – Кърджали“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
28.03.2014 г. в 14 ч. в заседателната зала на Областната дирекция на МВР – Кърджали, Кърджали,
бул. България 39, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. избор
на нов управителен съвет и председател на УС;
3. избор на нов контролен съвет и председател на
КС; 4. разглеждане на други въпроси. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 19 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се. Регистрацията на членовете започва
в 13 ч. и приключва в 14 ч. в деня на събранието.
1215
7. – Управителният съвет на сдружение „Свободна и класическа борба и самбо – Кайника“,
гр. Омуртаг, в ликвидация, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание на
сдружението на 26.04.2014 г. в 10 ч. на адреса на
управлението му в гр. Омуртаг, ул. Генерал Тотлебен 20, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на въпроса за заличаване на сдружението след
изтичане на срока за ликвидация на същото; 2.
приемане на началния и крайния ликвидационен
отчет и баланс на сдружението; 3. изслушване на
отчета и доклада на ликвидатора и освобождаването му от отговорност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1216
1. – Съветът на настоятелите на УН „Юрий
Гагарин“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10 от устава свиква общо събрание на
24.04.2014 г. в 17 ч. в сградата на училището в
Перник, ул. Търново 10, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на УН „Юрий Гагарин“,
Перник; 2. освобождаване членовете на съвета
на настоятелите (УС), на контролния съвет и на
председателя на сдружението; 3. избор на нов
съвет на настоятелите, на контролен съвет и на
нов председател на сдружението; 4. изменение в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1180
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евро – БГ – Проект“, Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 28.03.2014 г. в 17 ч.
в Пловдив, бул. Санкт Петербург 34, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
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сдружението за последната година; 2. разглеждане
на предложението за промяна на наименованието,
на седалището и адреса на управление и на целите на сдружението; 3. предложение за вземане
на решение за преобразуване на сдружението от
юридическо лице с нестопанска цел за частна
полза в юридическо лице с нестопанска цел за
обществена полза (за общественополезна дейност)
по ЗЮЛНЦ; 4. предложения за промени в устава
на сдружението; 5. предложение за персонални
промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 6. предложение за освобождаване
и приемане на членове на сдружението; 7. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1217
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен офроуд клуб Гладиатор“,
Пловдив, на основание чл. 22 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.04.2014 г. в 16 ч. в Пловдив, бул. Санкт
Петербург 75, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението; 2. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
заседанието. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс
един от всички членове. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да присъстват.
1275
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Плувен клуб – Спринт“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 17.04.2014 г. в 10 ч. на
адреса на сдружението в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 99, ет. 3, ап. 24, при следния дневен ред: 1.
одобряване и приемане на доклада за дейността
през 2013 г., включително годишния финансов
отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема доклада и отчета; 2. промяна на
адреса на управление на сдружението: нов адрес
на управление в същото седалище Пловдив, ул.
Карловска 36, ет. 2, ап. 4; проект за решение – ОС
приема предложението и променя адреса; 3. освобождаване на членове на УС и назначаване на
нови; проект за решение – ОС приема предложението на УС за освобождаване на членове на УС
и назначаване на нови съгласно предложените
кандидатури; 4. разни – включително промени
в устава. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1076

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
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

