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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото
споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен
фонд относно изпълнението на Инициативата

JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и допълнение на
Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския
инвестиционен фонд относно изпълнението
на Инициативата JER EMIE в Реп ублика
България, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 15 януари 2015 г.
Издаден в София на 20 януари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение
между правителството на Република България
и Европейския инвестиционен фонд относно
изпълнението на Инициативата JEREMIE в
Република България и на Споразумението
за изменение и допълнение на Финансовото
споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен
фонд относно изпълнението на Инициативата
JEREMIE в Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото
споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен
фонд относно изпълнението на Инициативата
JEREMIE в Република България и Споразумението за изменение и допълнение на
Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския
инвестиционен фонд относно изпълнението
на Инициативата JER EMIE в Реп ублика
България, подписани на 24 октомври 2014 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 януари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
294

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за одобряване на Актуализирана стратегия
за продължаване на реформата в съдебната
система
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Одобрява Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерския
съвет от 2014 г., като основа за законодателни
промени, управленски действия и анализ на
конституционната рамка за съдебната власт
и смята:
– да продължи повишаването качеството и
ефективността на модела на Висшия съдебен
съвет като постоянно действащ орган;
– да се засили ролята на Инспектората
към Висшия съдебен съвет за гарантиране
на независимостта и отговорността на съдебната власт;
– да се завишат изискванията към магистратите, които кандидатстват за административни ръководители;
– да не се допуска членство на магистрати
в организации с непубличен характер.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
467

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на подуправител на
Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 14, ал. 1 във връзка
с чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за
Българската народна банка
РЕШИ:
Освобождава Цветан Любомиров Гунев
от длъжността подуправител на Българската
народна банка, ръководител на управление
„Банков надзор“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
466
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УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Казахстан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 януари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
324
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УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доц. д-р Атанас Димитров
Щерев с орден „Стара планина“ първа степен
за големите му заслуги към Република България в областта на репродуктивната медицина и развитието на модерното акушерство
и гинекология.
Издаден в София на 14 януари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
325

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 19 ЯНУАРИ 2015 Г.

за приемане на Методика за определяне на
минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и на Методика за определяне на минималния
размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Методика за определяне на
минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
Чл. 2. Приема Методика за определяне
на минималния размер на наемната цена за
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Методиката за определяне
размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските
плажове – обекти на концесия, приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от
2008 г. (ДВ, бр. 26 от 2008 г.).
§ 2. Отменя се Методиката за определяне
размера на минималната наемна цена при
отдаване под наем на морските плажове по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с

ВЕСТНИК
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Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм.,
бр. 26 от 2010 г.).
§ 3. Методиките по чл. 1 и 2 се приемат
на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и § 23,
ал. 1 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.).
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МЕТОДИКА

за определяне на минималния размер на
концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8,
ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Чл. 1. С методиката се урежда начинът за
определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове.
Чл. 2. С методиката се цели справедливото
разпределение на икономическата изгода от
концесията за морски плаж между концедента
и концесионера, като се отчита основното
задължение на концесионера да осигурява и
извършва задължителните дейности на морския плаж съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие.
Чл. 3. (1) Концесионното плащане е паричният еквивалент, който концесионерът
дължи на концедента за предоставеното му
право на експлоатация на морския плаж за
срока на концесията.
(2) За всяка година от срока на концесията
концесионерът дължи годишни концесионни
плащания.
Чл. 4. Размерът на годишното концесионно
плащане се определя по формулата
ГКП = БИКП х Р,
(1)
където:
ГКП е размерът на концесионното плащане
за съответната година в левове;
БИКП – базата за изчисляване размера на
концесионното плащане в левове;
Р – размерът на отчисленията от базата за
изчисляване размера на концесионното плащане, наричан по-нататък „роялти“, в проценти.
Чл. 5. Базата за изчисляване размера на
концесионното плащане (БИКП) се определя
по формулата:
БИКП = ПППМ х БПМ х Клб, (2)
където:
ПППМ е прогнозираният приход от едно
плажно място в левове;
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БПМ – броят плажни места;
Клб – коефициент, отчитащ съответствието
на изградената леглова база в зоната до 1 км
от морския плаж, включително местата за
къмпингиране, спрямо нормативно определения брой плажни места.
Чл. 6. (1) Минималният размер на роялти
за концесия на морски плаж не може да бъде
по-малък от 0,1 %.
(2) Минималният размер на роялти за
всяка концесия се определя с решението на
Министерския съвет по чл. 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
на базата на обосновката на концесията.
(3) Конкретният размер на роялти се определя с решението на Министерския съвет за
определяне на спечелилия конкурса участник
така, както е предложен от класирания на
първо място участник в процедурата за предоставяне на концесията, и не се променя за
целия срок на концесията.
Чл. 7. (1) При определяне на минималния
размер на роялти се отчитат прогнозираните
разходи за управление и поддържане на обекта
на концесията и приходи от експлоатацията.
(2) Прогнозираните разходи за управление и
поддържане на обекта на концесията включват
разходите за осъществяване на задължителните дейности по § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие:
а) осигуряване на водното спасяване;
б) обезопасяване на прилежащата акватория;
в) здравното и медицинското обслужване;
г) санитарно-хигиенното поддържане на
морския плаж.
(3) Прогнозираните приходи от експлоатация включват приходите от предоставянето
на плажни, спортно-развлекателни и здравнорехабилитационни услуги, както и приходите
от заведенията за бързо хранене.
Чл. 8. Коефициентът, отчитащ съответствието на изградената леглова база (Клб) в
зоната до 1 км от морския плаж, включително
местата за къмпингиране, спрямо нормативно
определения брой плажни места, се определя
по таблицата:
Изградената леглова база надвишава
броя плажни места на плажа

1,30

Изградената леглова база съответства
на броя плажни места на плажа

1,00

Изградената леглова база е по-малка
от броя плажни места на плажа

0,90

Липсва изградена леглова база

0,50

Чл. 9. Прогнозираният приход от плажно място (ПППМ) в левове се определя по
формулата:
ПППМ = БППМ х I х КК1 х КК2, (3)
където:

ВЕСТНИК
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БППМ е базов приход от плажно място в
левове – 225 лв.;
I – инфлационен индекс;
КК1 – корекционен коефициент, отразяващ степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа
инфраструктура и изградената техническа
инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж, и местоположението на морския
плаж – в близост до национални курорти,
курортни комплекси, ваканционни, вилни
и т у ристическ и селища, населени места,
къмпинги и вилни зони или неурбанизирани
територии, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
(0,4 ≤ КК1 ≤ 3);
КК2 – корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологичните характеристики, площта и характерните
особености на морския плаж, на морския
бряг и на прилежащата акватория, съгласно
чл. 8, ал. 3, т. 2 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (0,58 ≤ КК2 ≤ 2).
Чл. 10. Инфлационният индекс се определя
за всяка година по формулата:
,

(4)

където:
i1, i2, i3, ........ in (im ≥ 1) са годишните
инфлационни индекси, определени от Националния статистически институт, като i1 е
годишният инфлационен индекс за 2014 г., i2
е годишният инфлационен индекс за 2015 г. и
т. н., in е годишният инфлационен индекс за
годината, предхождаща календарната година
на определяне на концесионното плащане.
Чл. 11. (1) Корекционният коефициент КК1
се определя по следната формула:
М1 + М2 + М3 + М4 + М5  (5).
5
(2) Показателите от М1 до М5 се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 12. (1) Корекционният коефициент КК2
се определя по следната формула:
КК1 =

П1 + П2 +П3 + П4 + П5 + П6  (6).
6
(2) Показателите от П1 до П6 се определят
съгласно приложение № 2.
Чл. 13. Стойностите на конкретните показатели, формиращи корекционните коефициенти КК1 и КК2, както и коефициентът,
отчитащ съответствието на изградената леглова база Клб, се определят към годината
на приемане на решението за откриване на
процедурата за предоставяне на концесията
въз основа на информационни карти, изготвени по образец, одобрен от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
КК2 =
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Чл. 14. Броят плажни места се определя
по формулата:
БПМ =

АПП
Н

,

(7)

където:
АПП е активната плажна площ на плажа
(кв. м);
Н – нормативът за едно плажно място
(кв. м).
Чл. 15. Размерът на активната плажна
площ се определя към годината на приемане
на решението за откриване на процедурата
за предоставяне на концесията.
Чл. 16. Нормативът за едно плажно място
(Н) се определя на 8 кв. м за морски плаж
с активна плажна площ до 100 000 кв. м и
12 кв. м за плажове с активна плажна площ
над 100 000 кв. м.
Чл. 17. Показателят брой плажни места
се закръглява към по-малкото цяло плажно
място.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на методиката „активна
плажна площ“ е част от площта на морския
плаж, отговаряща на характеристиките съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. В активната плажна площ не се
включва площта, която не може да се използва
от посетителите на плажа за рекреационна
дейност и за осигуряване на задължителните
дейности, осигуряващи безопасното ползване
на плажа, в т. ч. площите:
1. за нуждите на националната сигурност
и отбраната на страната;
2. за осигуряване безопасността на корабоплаването;
3. от брегоукрепителните, брегозащитните
и геозащитните съоръжения, които нямат
характеристиката на морски плаж;
4. на които са разположени единични или
групови недвижими културни ценности, включително необходимите площи за извършване на
специализирани дейности по тяхното опазване;
5. които с акт на министъра на околната
среда и водите са обявени за защитени природни обекти;
6. необходими за извършване на изследвания, свързани с опазване на околната среда.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При определяне на базовия приход от
плажно място за 2014 г. не се отчита годишен
инфлационен индекс за 2013 г.
§ 3. Когато Националният статистически
институт определи за определена година дефлация, дължимото годишно концесионно
плащане за съответната година е в размер не
по-нисък от годишното концесионно плащане
за предходната година.

Приложение № 1
към чл. 11, ал. 2
Основни показатели
за степента на урбанизация на прилежащите
територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския
плаж, и местоположението на морския плаж – в
близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически
селища, населени места, къмпинги и вилни зони
или неурбанизирани територии, за определяне
на корекционния коефициент КК1
Индекс

Показател

М1

Отдалеченост на морския плаж
о т р е п у б л и к а н с к а т а п ът н а
мрежа:
– до 1 км

2

– до 3 км

1,5

– над 3 км
М2

Значение
(точки)

1

Изградена инженерна инфраструктура в зоната, тангираща с
морския плаж:
– водопровод
има

1

няма

0

– канализация
има

1

няма

0

– електрификация

М3

М4

има

1

няма

0

Местоположение на морския
плаж:
– в близост до национални
курорти

5

– в близост до курортни комплекси, ваканционни, вилни и
туристически селища

4

– в близост до населени места

3

– в близост до къмпинги и
вилни зони

2

– в близост до неурбанизирани
територии

1

Достъпът до зоната до 1 км
от морския плаж е осигурен
с масов обществен публичен
транспорт:
– да

3

– не

0
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Индекс

Показател

Значение
(точки)

М5

Наличие на зони за паркиране
в зоната до 1 км от морския
плаж:
3

– няма

0

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2
Основни показатели,
определящи природно-климатичните и екологичните характеристики, площта и характерните особености на морския плаж, на морския бряг
и на прилежащата акватория, за определяне
на корекционния коефициент КК2
Показател

П1

Преобладаващ вид на плажната повърхност:

П2

2

– дребни камъни

1

П4

БРОЙ 7
Показател

Значение
(точки)

Екологични характеристики на плажа,
които се определят по формулата:
,

където:
П.6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха:
– често

0

– понякога

1

– отсъстват

2

П.6.2 Наличие на канализационни
отпадъци във водата:
– често

0

– понякога

1

– отсъстват

2

П.6.3 Наличие на твърди отпадъци
във водата:
– често

0

– понякога

1

– отсъстват

2

П.6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата:

– полегат, близко до морското
равнище

2

– висок, стръмен, без скали

1
0,5

Широчина на плажната ивица, използвана от туристите:
– над 20 м

2

– до 20 м

1

Вид на морското дъно в зоната, определена за използване
от туристите:
– плавен нак лон, покрит с
пясък

2

– плавен нак лон, покрит с
дребни камъни

1

– стръмен наклон
П5

0,5

Преобладаващ релеф на брега, ог раничаващ пла ж ната
ивица откъм сушата:

– висок, стръмен, скалист
П3

Значение
(точки)

– фин морски пясък
– скали с пространства от
п ясък и ли д ребни кам ъни
между тях

Индекс
П6

– има

Индекс

ВЕСТНИК

0,5

– често

0

– понякога

1

– отсъстват

2

П.6.5 Прозрачност на морската вода
в зоната за къпане:
– висока

2

– средна

1

– ниска

0

П.6.6 Наличие на опасни течения
в зоната за къпане:
– има

0

– няма

2

П.6.7 Наличие на шум от транспор т на и п роизводст вена
дейност:
– има

0

– няма

2

П.6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията
на брега, ограничаващ плажа
откъм сушата:

Широчина на ох ран яемата
водна ивица, определена за
зона за спасяване:
– над 20 м

2

– има

0

– до 20 м

1

– няма

2
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МЕТОДИК А

за определяне на минималния размер на
наемната цена за морските плажове по реда
на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие
Чл. 1. С методиката се урежда начинът за
определяне размера на минималната годишна
наемна цена за морските плажове.
Чл. 2. С методиката се цели справедливото разпределение на икономическата
изгода между наемодателя и наемателя от
отдаването под наем на морския плаж, като
се отчита основното задължение на наемателя да осигурява и извършва задължителните дейности на морския плаж съгласно
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
Чл. 3. (1) Наемната цена е парични ят
ек вива лен т, кой то наемател я т д ъ л ж и на
наемодателя за отдадения под наем морски
плаж за всяка година от срока на наемане.
(2) За всяка година от срока на наемане
на морския плаж наемателят дължи годишна
наемна цена.
Чл. 4. (1) Минималната годишна наемна
цена, определена по методиката, е първоначалната цена, която се определя със заповедта
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството или на областния управител по чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
(2) Годишната наемна цена, при която
се сключва договорът за наем за съответния морски плаж, е предложената цена от
участника в търга, класиран на първо място.
(3) Размерът на договорената наемна цена
за всеки морски плаж се индексира всяка
година с годишния инфлационен индекс за
годината, предхождаща календарната година
на определяне на годишната наемна цена.
Чл. 5. (1) Размерът на минималната годишна наемна цена при провеждането на
търговете за отдаване под наем на морските плажове се определя, като се отчитат
прогнозираните разходи за извършване на
задължителните дейности на морския плаж
и прогнозираните приходи от неговата експлоатация.
(2) Прогнозираните разходи за управление
и поддържане на морския плаж включват
разходите за задължителните дейности по
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, необходими за:
1. осигуряване на водното спасяване;
2. обезопасяване на прилежащата акватория;
3. здравното и медицинското обслужване;
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4. санитарно-хигиенното поддържане на
морския плаж.
(3) Размерът на разходите за задължителните дейности по ал. 2 на морския плаж
се определя въз основа на прогнозираните
годишни разходи за осъществяване на тези
дейности, определени на базата на заложените
подобни разходи в действащи концесионни
договори и договори за наем на морск и
плажове, включително договорените цени
за извършването на тези дейности от концесионери и наематели на морски плажове
с подизпълнители.
(4) Прогнозираните приходи от експлоатацията на морския плаж се определят, като
се отчитат приходите от предоставянето на
пла жни, спортно-развлекателни, здравнорехабилитационни услуги и приходите от
заведения за бързо хранене.
Чл. 6. Първоначалната годишна наемна
цена (ПГНЦ) при провеждането на търговете
за отдаване под наем на морските плажове
се определя по формулата:
ПГНЦ = (ПППМ  -   П РПМ) х БПМ х
х К лб х Р,
(1)
където:
ПППМ е прогнозираният приход от едно
плажно място;
ПРПМ – прогнозираният разход от едно
плажно място;
БПМ – броят плажни места;
Клб – коефициент, отчитащ съответствието на изградената леглова база;
Р – ра змер ът на о т ч ис лен ие т о, ко е т о
формира първоначалната годишна наемна
цена (началната тръжна цена), в проценти.
Чл. 7. Прогнозираният приход от плажно
място в левове се определя по формулата:
ПППМ = БППМ х І х КК1 х КК2, (2)
където:
БППМ е приход от едно плажно място в
левове – 225 лв.;
І – инфлационен индекс;
КК1 – корекционен коефициент, отразяващ степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа
инфраструктура и изградената техническа
инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж, и местоположението на морския
плаж – в близост до национални курорти,
курортни комплекси, ваканционни, вилни
и т у ристическ и селища, населени места,
къмпинги и вилни зони или неурбанизирани територии, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (0,4 ≤ КК1 ≤ 3);
КК2 – корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологичните
хара к т ерис т и к и, п лощ та и хара к т ерн и т е
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особености на морския плаж, на морския
бряг и на прилежащата акватория, съгласно
чл. 8, ал. 3, т. 2 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (0,58 ≤ КК2 ≤ 2).
Чл. 8. Инфлационният индекс се определя
за всяка година по формулата:
,

(3)

където:
i1, i2, i3, ........ in (im ≥ 1) са годишните
инфлационни индекси, определени от Националния статистически институт, като i1 е
годишният инфлационен индекс за 2014 г., i2
е годишният инфлационен индекс за 2015 г. и
т. н., in е годишният инфлационен индекс за
годината, предхождаща календарната година
на определяне на наемната цена.
Чл. 9. (1) Корекционният коефициент КК1
се определя по следната формула:
М1 + М2 + М3 + М4 + М5 . (4)
5
(2) Показателите от М1 до М5 се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 10. (1) Корекционният коефициент
КК2 се определя по следната формула:
КК1 =

П1 + П2 +П3 + П4 + П5 + П6 .(5)
6
(2) Показателите от П1 до П6 се определят
съгласно приложение № 2.
Чл. 11. Стойностите на конкретните показатели КК1 и КК2, както и коефициентът,
отчитащ съответствието на изградената леглова база К лб, се определят към годината
на приемане на решението за откриване на
процедурата за отдаване под наем съгласно
информационни карти, изготвени по образец, одобрен от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 12. Прогнозираният разход за едно
п ла ж но м ясто (ПРПМ) се изчисл ява на
базата на прогнозираните разходи за осъществяване на задължителните дейности по
чл. 5, ал. 2 и 3.
Чл. 13. (1) Броят плажни места се определя по формулата:
КК2 =

БПМ =

АПП
Н

,

(6)

където:
АПП е активната плажна площ на плажа
(кв. м);
Н – нормативът за едно плажно място
(кв. м).
(2) Нормативът за едно плажно място (Н)
се определя на 8 кв. м за морски плаж с
активна плажна площ до 100 000 кв. м и
12 кв. м за плажове с активна плажна площ
над 100 000 кв. м.
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(3) Показателят брой плажни места се
закръглява към по-малкото цяло плажно
място.
Чл. 14. Коефициентът, отчитащ съответствието на изградената леглова база (К лб)
в зоната до 1 км от морския плаж, включително местата за къмпингиране, спрямо
нормативно определения брой плажни места,
се определя по таблицата:
Изградената леглова база надвишава броя
плажни места на плажа

1,30

Изградената леглова база съответства на
броя плажни места на плажа

1,00

Изградената леглова база е по-малка от
броя плажни места на плажа

0,90

Липсва изградена леглова база

0,50

Чл. 15. Размерът на отчислението (Р),
което форми ра първонача лната годишна
наемна цена (началната тръжна цена), се
определя, както следва:
Граници на съотношението
Размер на
ПППМ/ПРПМ
отчислението (Р)
– от 0,00 до 20,00

2 %

– от 20,01 до 35,00

4 %

– над 35,01

6 %

Чл. 16. (1) Първоначалната годишна наемна цена по чл. 4, ал. 1 може да бъде увеличена до 20 на сто за морските плажове,
при които изградената леглова база в зоната
до 1 км от морския плаж, в т.ч. местата за
къмпингиране, надвишава броя нормативно
определени плажни места на съответния
морски плаж.
(2) Първоначалната годишна наемна цена
по чл. 4, ал. 1 може да бъде намалена до
20 на сто за морските плажове, при които
липсва изградена леглова база в зоната до
1 км от морския плаж, в т.ч. местата за
къмпингиране.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на методиката „активна
плажна площ“ е част от площта на морския
плаж, отговаряща на характеристиките съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. В активната плажна площ не се
включва площта, която не може да се използва
от посетителите на плажа за рекреационна
дейност и за осигуряване на задължителните
дейности, осигуряващи безопасното ползване
на плажа, в т. ч. площите:
1. За нуждите на националната сигурност
и отбраната на страната;
2. За осигуряване безопасността на корабоплаването;
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3. От брегоукрепителните, брегозащитните
и геозащитните съоръжения, които нямат
характеристиката на морски плаж;
4. На които са разположени единични
или групови недвижими културни ценности, вк лючително необходимите площи за
извършване на специализирани дейности по
тяхното опазване;
5. Които с акт на министъра на околната среда и водите са обявени за защитени
природни обекти;
6. Необходими за извършване на изследвания, свързани с опазване на околната среда.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При определяне на базовия приход от
плажно място за 2014 г. не се отчита годишен
инфлационен индекс за 2013 г.
§ 3. Когато Националният статистически
инстит у т определи за определена година
дефлация, дължимата наемна цена за съответната година е в размер, не по-нисък от
годишната наемна цена за предходната година.

ВЕСТНИК
Индекс

Показател

М3

Местоположение на морския
плаж:

М4

М5

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2
Основни показатели
за степента на урбанизация на прилежащите
територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския
плаж и местоположението на морския плаж – в
близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически
селища, населени места, къмпинги и вилни зони
или неурбанизирани територии, за определяне
на корекционния коефициент КК1
Индекс

Показател

М1

О т да лечено с т н а мор ск и я
п л а ж о т р еп у б л и к а нс к ат а
пътна мрежа :
– до 1 км

2

– до 3 км

1,5

– над 3 км
М2

Значение
(точки)

няма

0
1

няма

0

– електрификация

– в близост до курортни комплекси, ваканционни, вилни
и туристически селища

4

– в близост до населени места

3

– в близост до къмпинги и
вилни зони

2

– в близост до неурбанизирани
територии

1

Достъпът до зоната до 1 км
от морския плаж е осигурен
с масов обществен публичен
транспорт:
– да

3

– не

0

Наличие на зони за паркиране
в зоната до 1 км от морския
плаж:
– има

3

– няма

0

Показател

П1

Преобладаващ вид на плажната
повърхност:
– фин морски пясък
– дребни камъни
– скали с пространства от пясък или дребни камъни между
тях

– висок, стръмен, без скали
– висок, стръмен, скалист
П3

Значение
(точки)

2
1
0,5

Преобладаващ релеф на брега,
ограничаващ плажната ивица
откъм сушата:
– полегат, близко до морското
равнище

– канализация
има

5

Индекс

П2
1

– в близост до национални
курорти

Основни показатели,
определящи природно-климатичните и екологичните характеристики, площта и характерните особености на морския плаж, на морския бряг
и на прилежащата акватория, за определяне
на корекционния коефициент КК2

– водопровод
има

Значение
(точки)

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2

1

Изградена инженерна инфраструктура в зоната, тангираща
с морския плаж

С Т Р. 9

2
1
0,5

Широчина на плажната ивица,
използвана от туристите:

има

1

– над 20 м

2

няма

0

– до 20 м

1
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Индекс

Показател

П4

Вид на морското дъно в зоната,
определена за използване от
туристите:
– плавен нак лон, покрит с
пясък

2

– плавен нак лон, покрит с
дребни камъни

1

– стръмен наклон
П5

П6

Значение
(точки)

П.6.3

П.6.4

П.6.5

П.6.6

П.6.7

Показател

П.6.8

На л и ч ие на п р о блем и,
свързани с ерозията и абрази ята на брега, огран и ч а в а щ п л а ж а о т к ъм
сушата:
– има
– няма

Значение
(точки)

0
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 19 ЯНУАРИ 2015 Г.

– над 20 м

2

– до 20 м

1

Екологични характеристики на
плажа, които се определят по
формулата:

където:

П.6.2

Индекс

365

Широчина на охраняемата водна ивица, определена за зона
за спасяване:

Наличие на промишлени
миризми във въздуха
– често
– понякога
– отсъстват
Наличие на канализационни отпадъци във водата:
– често
– понякога
– отсъстват
Наличие на твърди отпадъци във водата:
– често
– понякога
– отсъстват
Наличие на нефтени замърсявания във водата:
– често
– понякога
– отсъстват
Прозрачност на морската
вода в зоната за къпане:
– висока
– средна
– ниска
Наличие на опасни течения в зоната за къпане:
– има
– няма
Наличие на шум от транспортна и производствена
дейност:
– има
– няма
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0,5

,

П.6.1

ВЕСТНИК

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

2
1
0

0
2

0
2

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от
2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58
и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г. и бр.
58, 63, 72 и 100 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава втора, раздел I се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Министърът на финансите създава
консултативен съвет от изявени специалисти
в областта на финансите за подпомагане вземането на решения в сферата на определените
в чл. 5 правомощия. За участието в работата
на консултативния съвет членовете му не получават възнаграждение.
(2) Поименният състав и организацията на
работа на консултативния съвет по ал. 1 се
определят със заповед на министъра.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 23:
„23. осъществява правомощията съгласно
Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г.
относно късите продажби и някои аспекти
на суапите за кредитно неизпълнение (OB, L
86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 236/2012“, по прилагането
му по отношение на държавните ценни книжа
и суапите за кредитно неизпълнение върху
държавни ценни книжа;“.
2. Досегашната т. 23 става т. 24.
§ 3. В чл. 8, ал. 2 числото „625“ се заменя
с „635“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 т. 8 се изменя така:
„8. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;“.
2. Навсякъде в текста думите „във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра“ и „второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра“ се заменят съответно
с „в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството“ и
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„административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на министерството“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Звено „Защита на класифицираната информация“ е на пряко подчинение на министъра
със статут на отдел и подпомага служителя по
сигурността на информацията при изпълнение
на възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи. Служителят, който ръководи звеното, е
служител по сигурността на информацията.“
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:“.
§ 6. В чл. 13а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „второстепенните разпоредители с бюджет към министъра“ се заменят
с „административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството“;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. със съдействието на звената за вътрешен
одит на Националната агенция за приходите
и Агенция „Митници“ извършва специфични
проверки на системата за събиране и контрол на приходите от данък върху добавената
стойност в системата на собствените ресурси,
администрирани от посочените агенции, във
връзка с изготвянето на цялостно мнение
относно описанието на системата;
6. координира и подпомага методически
проверките по т. 5, извършвани от звената за
вътрешен одит на Националната агенция за
приходите и Агенция „Митници“.“
2. В ал. 2 думите „във второстепенните
разпоредители с бюджет“ се заменят с „в административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разработва правила по отношение на
счетоводната и финансовата политика на
министерството и дава указания на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството относно изготвянето на
финансовите отчети и отчетите за касовото
изпълнение на бюджета;“.
2. В т. 3 думата „предприятия“ се заменя
с „организации“.
3. В т. 4 думата „тригодишна“ се заменя
със „средносрочна“.
4. В т. 6 думите „в качеството на министерството на първостепенен разпоредител с бюджет“ се заличават, а думите „към министъра“
се заменят с „по бюджета на министерството“.
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§ 8. В чл. 16, т. 7 думите „второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра“ се заменят с „административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и при необходимост – във
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра“ се заличават.
2. В т. 6 думите „и на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра“ се заличават.
3. Навсякъде в текста думите „във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра“ и „във второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра“ се заменят с „в административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството“.
§ 10. В чл. 19, т. 3 думите „Финанси на реалния сектор“ се заменят с „Държавни помощи
и реален сектор“.
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Дирекция „Държавни разходи“:
1. съпоставя бюджетните предложения на
първостепенните разпоредители с бюджет с
фискалната рамка, ресурсната наличност и
правителствените приоритети;
2. разработва указания за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година и
оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджет в процеса на изпълнение
на държавния бюджет;
3. координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране;
4. участва в изготвянето и съставянето
на средносрочната бюджетна прогноза и на
проекта на държавния бюджет на Република
България;
5. разработва разчети за приходите, разходите и другите показатели по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет;
6. прави предложения за размера на приходите, разходите и за други показатели по
бюджета на Народното събрание, съдебната
власт, държавното обществено осигуряване,
Националната здравноосиг у рителна каса,
сметки за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателната агенция
към Държавен фонд „Земеделие“, и за други
бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма;
7. участва в разработването на законопроекти и проекти на нормативни административни
актове в областта на публичните финанси;
8. периодично изготвя краткосрочни прогнози за очакваното изпълнение на бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет,
самостоятелните бюджети, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани
от Разплащателната агенция към Държавен
фонд „Земеделие“, и на другите бюджетни
организации, включени в консолидираната
фискална програма;
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9. периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, самостоятелните
бюджети, сметките за средства от Европейския
съюз, администрирани от Разплащателната
агенция към Държавен фонд „Земеделие“, и
на други бюджетни организации, включени в
консолидираната фискална програма;
10. в съответствие с нормативната уредба
анализира и предлага на министъра да извърши
промени по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет;
11. определя месечните лимити на плащанията на първостепенните разпоредители с
бюджет, сметките за средства от Европейския
съюз, администрирани от Разплащателната
агенция към Държавен фонд „Земеделие“, и
на другите бюджетни организации, включени
в системата за електронни бюджетни разплащания;
12. участва в изготвянето на отчета на държавния бюджет за съответната година;
13. участва в разпределянето и контрола по
разходването на средствата за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия;
14. поддържа база от данни за усвояването
на финансовите средства от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия;
15. проектира, разработва, внедрява и
експлоатира автоматизирана система за управление като модул от общонационалната
комуникационна система за управление при
извънредно, военно и/или положение на война.“
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Държавни помощи и
реален сектор“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на правомощията му като национален орган,
който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи;
2. изпълнява функциите на звено за контакт
в комуникацията с Европейската комисия
по всички въпроси, свързани с държавните
помощи, по които министърът е компетентен, преди изпращането им в Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз;
3. приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от администраторите на помощ, за съответствие със
законодателството в областта на държавните
помощи, като ги препраща до Европейската
комисия;
4. извършва оценка и потвърждава съответствието на държавната помощ с правилата за
групово освобождаване или с приложимите
актове на Европейския съюз, освобождаващи
държавната помощ от задължението за уведомяване, и информира Европейската комисия
за предоставянето на такива помощи по предвидения в съответните актове ред;
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5. извършва оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република
България, приемливи за регионална помощ,
и представя на Европейската комисия уведомление с проект за регионалната карта на
държавните помощи;
6. изготвя методически указания и становища по прилагането на законодателството в
областта на държавните помощи;
7. изготвя годишен доклад за държавните
помощи до Европейската комисия и информацията във връзка с нотификации за предоставените субсидии съгласно Споразумението
за субсидиите и изравнителните мерки на
Световната търговска организация;
8. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по изпълнение на
държавната политика, относно ефективното
и ефикасно разходване на публични средства,
във връзка с осъществяването и контрола на
публични и публично-частни инвестиционни
проекти, включително проекти, реализирани
с използването на средства от фондовете на
Европейския съюз;
9. представлява министерството в дейностите по предоставяне и контрол на концесии, както
и на разрешения за търсене и/или проучване
на подземни богатства, когато нормативно е
регламентирано участие на министерството;
съгласува предложенията за предоставяне на
концесии, разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства и публични и
публично-частни инвестиционни проекти,
включително за спазване на законодателството
по държавните помощи;
10. анализира прилагането на законодателството по отношение на публичното финансиране и на предложенията за промените
му и участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на държавните
помощи, уреждащи националната правна рамка
в областта; изготвя становища по предложения
за ново или за промени в съществуващото
законодателство, свързано с държавните помощи, в т.ч. по предложения на Европейската
комисия и държавите членки;
11. участва в разработването на законопроекти и проекти на нормативни административни
актове, на методологии, указания и насоки
в областта на публичните и публично-частните инвестиционни проекти и концесиите
в съответствие с добрите практики и с оглед
на ефективното и ефикасното разходване на
публични средства и спазването на законодателството по държавните помощи;
12. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, стратегии, програми и мерки по
енергийната политика, опазването на околната
среда и търговията с емисии, задълженията
за услуги от общ икономически интерес, финансовото подпомагане, преструктуриране,
приватизация и други;
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13. изготвя оценки за съответствие на
бюджетните предложения на нефинансовите
предприятия с фискалната рамка, ресурсната
наличност и държавните приоритети;
14. участва при изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза и на държавния
бюджет за съответната година, като:
а) администрира средствата от държавния
бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ“ – ЕАД, и
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и за финансиране на проекти
за отстраняването на нанесените щети върху
околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация като
отговорност на държавата;
б) планира и предоставя средствата за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони и за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване
по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове, за определени категории
пътници;
в) планира и прогнозира приходите от
концесии, дивидент и наем за държавата и
от приватизация, планиране на средствата за
обезщетяване на правоимащите лица по Закона за възстановяване собствеността върху
одържавени недвижими имоти и анализира
необходимостта от предоставяне на средствата
за държавно финансово подпомагане на планинските и малките селища;
15. координира предоставянето на информация от съответните първостепенни разпоредители с бюджет на прогнозните показатели на
юридическите лица, които попадат в обхвата
на сектор „Държавно управление“;
16. организира изпълнението на правомощията и функциите на министъра в качеството му на представител на държавата като
собственик на дялове и акции в търговските
дружества с държавно участие в капитала и
държавните предприятия;
17. изпълнява функциите на координационно
звено при изпълнение на правомощията на
министъра по отношение на „Българска банка
за развитие“ – АД;
18. координира съгласуването и осъществяването на правомощията и функциите на
министъра по мониторинг на финансовото
състояние и управлението на паричните средства на държавните предприятия, търговските
дружества с над 50 на сто държавно участие в
капитала, дивидентна политика и приватизация;
19. организира и координира работата по
изпълнение на Наредбата за прилагане на
чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на
собствеността върху одържавени недвижими
имоти и поддържане на регистъра за депозираните искания;
20. поддържа следните регистри:
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а) публичен регистър на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос;
б) регистър по чл. 6, ал. 9 от Закона за
обезщетяване на собственици на одържавени
имоти (ЗОСОИ) и чл. 5 от Закона за сделките
с компенсаторни инструменти и на основание
чл. 8, ал. 6, т. 2 ЗОСОИ;
в) регистър за депозираните искания по
Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху
одържавени недвижими имоти;
г) регистри и архиви относно информация
за постъпилите уведомления за държавна
помощ, решенията на Европейската комисия,
помощите в обхвата на групово освобождаване
и други данни, необходими за наблюдението
и прозрачността на предоставените държавни
помощи; поддържа архиви и управлява на
национално ниво интернет базирана информационна система „Регистър на държавните
и минималните помощи“;
21. предоставя следните административни
услуги:
а) приемане на уведомления за регистриране
на продажна цена на тютюневите изделия и
издаване на удостоверения за регистрирани
продажни цени;
б) приемане на плащания с временни
удостоверения и/или депозитарни разписки
на всички дължими лихви по задълженията
на юридическите лица към държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити,
договорени до 31 декември 1990 г.“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Финанси на общините“:
1. разработва средносрочната бюджетна
прогноза и проекта на закон за държавния
бюджет на Република България в частта за
общините;
2. участва в разработването на стандартите
за финансиране на делегираните от държавата
дейности;
3. разработва механизми за определяне на
субсидиите за общините от централния бюджет;
4. изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети и съгласува указанията по изпълнението и приключването им;
5. събира, обобщава и поддържа информация за средносрочните бюджетни прогнози,
бюджетите на общините, отчетите за касово
изпълнение, счетоводните отчети, както и
справки и разшифровки към тях;
6. наблюдава и анализира изпълнението на
основните показатели на общинските бюджети
и сметките им за средства от Европейския съюз;
7. събира, обработва и анализира информация по капиталовите разходи на общините;
8. изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и
бюджетите на общините и изготвя лимити за
субсидии и трансфери на общините съобразно
нормативните разпоредби;
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9. подготвя и предлага необходимите корекции в бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет;
10. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на финансирането на общините;
11. изготвя отговори и становища относно
прилагането на нормативната уредба, свързана
с финансирането на общинските бюджети;
12. поддържа Централния регист ър на
общинския дълг и осигурява информация от
него в съответствие с изискванията на Закона
за общинския дълг.“
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 12 думите „предприятия съгласно
Закона за счетоводството“ се заменят с „организации съгласно Закона за публичните
финанси“.
2. В т. 14 – 17 навсякъде думата „предприятия“ се заменя с „организации“.
§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „тригодишната“ се заменя
със „средносрочната“.
2. Създава се нова т. 17:
„17. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по прилагането
на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение
на държавните ценни книжа и суапите за
кредитно неизпълнение върху държавни ценни
книжа, включително чрез:
а) осъществяване на проверки на място и
по документи при задължените лица, както
и при необходимост – чрез изискване на информация и документи под всякаква форма,
от всяко местно или чуждестранно физическо
или юридическо лице, изготвяне на констативни актове, както и изготвяне на актове за
установяване на административни нарушения;
б) получаване на нотификации от задължените лица за къси позиции в български
държавни ценни книжа и за позиции в суапи
за кредитно неизпълнение върху държавни
ценни книжа и поддържане на регистър за
тези позиции;
в) изпращане на регулярна информация
до Европейския орган по ценните книжа и
пазарите чрез Комисията за финансов надзор
относно късите позиции в български държавни
ценни книжа и за позиции в суапи за кредитно
неизпълнение върху държавни ценни книжа;
г) изготвяне и изпращане на регулярна информация до Европейския орган по ценните
книжа и пазарите чрез Комисията за финансов надзор за общия размер на неизплатения
дълг по държавни ценни книжа във връзка
със задължението за определяне на прагове за
уведомяване на компетентните органи при значителни нетни къси позиции по отношение на
емитираните държавни дългови инструменти;
д) изготвяне и изпращане на ad hoc информация до Европейския орган по ценните книжа
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и пазарите, Комисията за финансов надзор или
други компетентни органи от държави членки
при поискване;
е) осъществяване и координиране на взаимоотношенията с Комисията за финансов надзор
и с други компетентни надзорни органи на
Република България и другите държави членки;
ж) изготвяне и координиране издаването
на задължителни указания на министъра, при
необходимост.“
§ 16. В чл. 27, т. 7 думата „тригодишната“
се заменя със „средносрочната“.
§ 17. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. координира и оказва съдействие при
съгласуване на параметрите по техническата,
аналитичната и консултантската помощ по
линия на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен
фонд и европейските финансови институции и
при представяне на резултатите от нея;“.
2. Точки 18, 21, 22 и 23 се отменят.
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изпълнява функциите на Централно
хармонизиращо звено за финансово управление
и контрол и Централно хармонизиращо звено
за вътрешен одит в публичния сектор;“.
2. В т. 3 думите „съгласувано с Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите“
се заличават.
3. В т. 4 думите „предлага законодателни
промени и“ се заличават.
§ 19. В чл. 39 думата „агенцията“ се заменя
с „министерството“.
§ 20. В приложението към чл. 8, ал. 3:
1. В наименованието числото „625“ се заменя с „635“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „432“ се заменя с „442“.
3. Ред „дирекция „Финанси на реалния
сектор“ 28“ се изменя така:
„дирекция „Държавни помощи и реален
сектор“ 28“.
4. На ред „дирекция „Данъчна политика“
числото „32“ се заменя с „37“.
5. На ред „дирекция „Правна“ числото „13“
се заменя с „16“.
6. На ред „дирекция „Съдебна защита“
числото „12“ се заменя с „14“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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М И Н ИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 1
от 22 януари 2015 г.

за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на обучението
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването и финансирането му.
(2) С наредбата се определя и номенклатурата на специалностите в системата на
здравеопазването съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се
състои в усвояване на теоретични знания и
практически умения по специалност, която
обхваща обособен раздел на медицинската
наука и практика и завършва с държавен
изпит.
Чл. 3. (1) Специалност в системата на
здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред
държавна изпитна комисия, определена със
заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на
български език.
(3) Не може да се провежда едновременно
обучение за придобиване на повече от една
специалност.
Чл. 4. (1) Специалност по реда на тази
наредба могат да придобиват правоспособни
медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални
направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.
(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и немедицинск и
специалисти с висше образование, ако има
определена специалност за тях в номенклатурата на специалностите.
Чл. 5. (1) Теоретичното обучение се провежда от:
1. висши училища, получили положителна
акредитационна оценка по Закона за висшето
образование;
2. национални центрове по проблемите
на общественото здраве, получили акредитация по съответната специалност по реда
на Закона за висшето образование;
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3. Военномедицинската академия по военномедицинските специалности.
(2) Практическото обучение се провежда в
следните институции, наричани за краткост
„бази за обучение“:
1. заведенията по ал. 1;
2. лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на
студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1,
т. 3 от Закона за лечебните заведения, които
имат възможност за изпълнение на учебната
програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея.
Чл. 6. Висшите у чилища организират,
регистрират, провеждат и контролират теоретичното обучение за придобиване на специалност, базите за обучение – практическото
обучение за придобиване на специалност, а
Военномедицинската академия – обучението
по военномедицинските специалности.
Чл. 7. Министърът на здравеопазването
п лани ра, координи ра и кон т роли ра дейностите по провеж дане на обучението за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването.
Чл. 8. (1) В Министерството на здравеопазването се водят регистър на специализантите
и регистър на придобилите специалност в
системата на здравеопазването.
(2) Регистърът на специализантите съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. имената по документ за самоличност
на специализанта, гра ж данство и единен
граждански номер/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа
за самоличност;
3. придобитата от специализанта образователно-квалификационна степен, специалност и професионална квалификация, серия,
номер и регистрационен номер на дипломата
за висше образование, дата на издаване и
висшето училище, издало дипломата;
4. наименование на специалността и институциите, в които се провежда обучението;
5. номер и дата на сключения договор по
чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 2 или на заповедта
на ръководителя на висшето училище или
на Военномедицинската академия по чл. 11,
ал. 4 и 5;
6. пром яна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на
спец иа лност (п рек ъсване на обу чението,
прекратяване на обучението, признаване на
етап от обучението и други);
7. сесията и годината на допускане до
държавния изпит.
(3) Регистърът на придобилите специалност съдържа:
1. данните по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;
2.  с еси я та и годината на полагане на
държавния изпит;
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3. серия, номер и дата на издаване на
свидетелството за призната специалност.
(4) Ръководителите на висшите училища и
на Военномедицинската академия изпращат
в Министерството на здравеопазването на
хартиен и на електронен носител:
1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6 за
регистрираните от тях специализанти ежемесечно до 5-о число;
2. данните по ал. 3, т. 1 и 2 в едномесечен
срок от полагането на държавния изпит за
придобиване на специалност;
3. данните по ал. 3, т. 3 в едномесечен
срок от получаване на регистрационен номер
в регистъра на придобилите специалност.
(5) Министерството на здравеопазването
изпраща на съответното висше училище или
на Военномедицинската академия номерата
от регистъра на специализантите в 14-дневен срок от получаване на информацията за
регистъра на специализантите.
(6) Министерството на здравеопазването
изпраща на съответното висше училище и
на Военномедицинската академия поредния
номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелството за призната
специалност на съответното лице в 14-дневен срок от получаване на информацията
за регистъра на придобилите специалност.
Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
специалност се провежда по учебни програми
съгласно номенклатурата на специалностите,
утвърдени от министъра на здравеопазването.
(2) Учебните програми се разработват
от националния консултант по съответната
специалност, а когато няма определен такъв – от председател на изпитна комисия за
държавен изпит за специалност, определен
от министъра на здравеопазването.
(3) Лицата по ал. 2, разработили учебните
програми, ги съгласуват със съответната съсловна организация и висшите училища и ги
предлагат на министъра на здравеопазването
за утвърждаване.
(4) Учебните програми за военномедицинските специалности се разработват от
Военномедицинската академия, съгласуват
се с министъра на отбраната и се предлагат
за утвърждаване от министъра на здравеопазването.
(5) Министерството на здравеопазването
изпраща утвърдените учебни програми на
висшите училища, които ги публикуват на
интернет страниците си.
(6) В у чебн и т е п рог ра м и по а л. 1 с е
включва:
1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност
съгласно срока, определен в приложение № 1;
2. разпределението по области или модули
от медицинската наука и практика и тяхната
продължителност;
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3. задължителните колоквиуми и срокове
за полагането им;
4. знанията, уменията и компетентностите,
които специализантът следва да придобие.
(7) При необходимост лицата по ал. 2 актуализират учебните програми за придобиване
на специалност в съответствие с развитието
на медицинската нау ка и практика и ги
предлагат на министъра на здравеопазването
за утвърждаване.
(8) А кт уализираните у чебни програми
се прилагат по отношение на започналите
обу чение за придобиване на специалност
след утвърждаването им.
Чл. 10. (1) В случаите, когато се провежда
обучение за придобиване на втора специалност, в която има раздели или модули,
изучавани в първата, тези части от учебната
програма със съответните срокове могат да
бъдат признати при условия и по ред, определени от висшите училища.
(2) Признаването на части от учебната
програма по ал. 1 може да обхваща не повече от половината от продължителността на
обучението по втората специалност, посочена
в приложение № 1.
Г л а в а

в т о р а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване
на специалност, при която се извършват
лечебно-диагностична дейност или здравни
г ри ж и, нари чана за к рат кост „к лини чна
специалност“, се осъществява въз основа
на сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда
на пълно работно време с база за обучение
по съответната специалност на длъжност за
специализант, посочена в чл. 17, ал. 1. Договорът е със срок до датата на придобиване
на права на специалист, но не по-късно от
една година от допускането на специализанта
до държавен изпит.
(2) Структурата, в която е назначен специализантът, трябва да осъществява дейности
по специалността, по която той се обучава.
(3) В договора по ал. 1 се посочва задължението на ръководителя на базата за
обучение да осигури присъствието на специализанта в друго лечебно заведение или
в национален център по проблемите на общественото здраве за частите от учебната
програма, които базата за обучение не може
да проведе, и за предвиденото в учебната
програма теоретично обучение.
(4) Обучението за придобиване на специалност, при която не се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни
грижи, наричана за краткост „неклинична
специалност“, се осъществява въз основа
на заповед на ректора на висшето училище.
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(5) Обучението за придобиване на военномедицинска специалност се осъществява
въз основа на заповед на началника на Военномедицинската академия.
Чл. 12. (1) Обучението за придобиване на
клинична специалност започва от датата на
постъпване на специализанта на работа в
базата за обучение въз основа на договор по
чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 2, а обучението
за придобиване на неклинична специалност
започва от датата, посочена в заповедта на
ректора на висшето училище.
(2) Обу чението за придобиване на военномедицинска специа лност започва от
датата, посочена в заповедта на началника
на Военномедицинската академия.
Чл. 13. (1) Центровете за спешна медицинска помощ и други лечебни заведения,
които нямат положителна акредитационна
оценка за обучение по съответната специалност, могат да сключват договори с бази
за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по
клинични специалности на свои служители.
(2) Отношени ята меж ду лечебното заведение по ал. 1, което няма положителна
акредитационна оценка за обучение, и служителя му, който ще се обучава по клинична
специалност, се уреждат по реда на чл. 234
от Кодекса на труда.
Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от сключването
на договора по чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 2
базата за обучение изпраща във висшето
училище, с което има сключен договор, заверени копия на следните документи:
1. документ за самоличност на специализанта;
2. диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в Република
България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната
квалификация е придобита в друга държава;
3. т рудов договор на специа лизанта с
базата за обучение, съответно договори по
чл. 13, ал. 1 и 2;
4. удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
5. заповедта за присъждане на положителна акредитационна оценка на лечебното
заведение за обучение на специализанти по
съответната специалност.
(2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 висшето училище проверява
дали подадените документи са в съответствие
с изискванията на тази наредба. В случай
че са спазени изискванията на наредбата,
висшето училище регистрира специализанта
и издава книжка за специализация.
(3) В книжката за специализация се вписва
регистрационният номер на специализанта
от регистъра на специализантите по чл. 8,
ал. 2. Висшето училище изпраща книжката
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за специализация на базата за обучение в
7-дневен срок от получаване на номера от
регистъра на специализантите.
(4) В случай че са установени несъответствия на подадените документи с изискванията на наредбата, висшето училище писмено
уведомява базата за обучение и определя
срок за отстраняването им.
(5) В 7-дневен срок от отстраняване на
несъответствията по ал. 4 висшето училище
регистрира специализанта и издава книжка
за специализация.
(6) В случай че несъответствията по ал. 4
не са отстранени в определения срок, висшето
училище не регистрира специализанта, за
което уведомява базата за обучение.
(7) Когато специализантът се обучава по
неклинична специалност, висшето училище,
издало заповедта за провеждане на обучението, регистрира специализанта и издава
книжката за специализация.
(8) Военномедицинската ака деми я регистрира специализанта, обу чаващ се по
военномедицинска специалност, и издава
книжката за специализация по военномедицинските специалности.
Чл. 15. (1) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено
в учебната програма, може да се провежда
и дистанционно.
(2) Практическото обучение по клиничните специалности се провежда на пълно
раб о т но вр еме с ъ о б ра зно х ара к т ера н а
дейност и те по съо т вет ната спец иа лност.
Обучението се осъществява чрез личното
у част ие на спец иа лизан та в дейност и те,
извършвани в базата за обучение, като той
носи отговорност за извършваната от него
дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика.
(3) Трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за извършваната от
него дейност, не може да бъде по-малко от
минималния месечен размер на осигу рителния доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професии,
определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната
календарна година.
(4) Практическото обучение по неклиничните специалности се извършва съобразно
утвърдената учебна програма.
(5) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия,
определена със заповед на ръководителя на
базата за обучение, която се състои от наймалко двама членове.
Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на
специалността „Обща медицина“ се провежда
съобразно учебната програма за срок три
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години, от които теоретично обучение – 8 месеца, и практическо обучение – 28 месеца.
(2) В продължителността на практическото
обучение по ал. 1 се включват най-малко
6 месеца обучение в акредитирано лечебно
заведение за болнична помощ и най-малко
6 месеца – в амбулатория за първична медицинска помощ, акредитирана за обучение
по „Обща медицина“.
Чл. 17. (1) Базите за обучение обявяват
целог од и ш но, вк л юч и т ел но на и н т ерне т
страниците си, свободните длъжности за
специализанти, които могат да бъдат: „лекар, специализант по …“, „лекар по дентална
медицина, специализант по …“, „фармацевт,
специализант по …“, „медицинска сестра,
специализант по …“, „акушерка, специализант
по …“, „фелдшер, специализант по …“, „рехабилитатор, специализант по …“, „инспектор
по обществено здраве, специализант по …“.
За лицата с немедицинско образование се
обявява подходяща за тях длъжност за специализант.
(2) В 14-дневен срок базите за обучение
уведомяват Министерството на здравеопазването за обявените от тях свободни длъжности
за специализанти.
(3) Заемането на длъжностите по ал. 1 се
извършва в съответствие с изискванията на
Кодекса на труда.
(4) Времето, през което лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите,
медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитаторите и инспекторите по
обществено здраве работят по трудов договор
с база за обучение на длъжност, различна от
посочената в ал. 1, не се зачита за обучение
за придобиване на специалност.
Чл. 18. (1) Приемът на специализанти
по неклинични специалности се извършва
след проведен конкурс по документи по ред,
определен от висшите училища.
(2) Местата за специализанти по ал. 1 се
определят от ректора на висшето училище
или определено от него длъжностно лице.
(3) Предложени я за места по ал. 2 до
висшето училище, с което имат сключен договор за обучение на специализанти, подават
и националните центрове по проблемите на
общественото здраве и Военномедицинската академия, които извършват обучение по
съответната специалност.
(4) Редът и сроковете за подаване на
предложени ята по а л. 3 се определ ят от
висшите училища.
(5) Висшите училища обявяват на интернет
страниците си определените от тях места за
специализанти по неклинични специалности.
(6) Приемът на специализанти по военномедицински специалности се извършва
след проведен конкурс по документи по ред,
определен от Военномедицинската академия.
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Чл. 19. (1) Гражданите на държава – членка на Европейския съюз, другите държави
от Европейското икономическо пространство
и Швейцария, придобили професионалната
си квалификация в държава, различна от
Република България, могат да започнат обучение за придобиване на специалност след
признаване на професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване
на професионални квалификации.
(2) Чужденците, извън тези по ал. 1, могат
да кандидатстват за обучение за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването при следните условия:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език и имат
призната професионална квалификация по
медицинска професия по реда на Закона за
признаване на професионални квалификации
в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона
за здравето, или
2. владеят български език и професионалната терминология на български език и
успешно са положили изпит в случаите по
чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за
здравето.
(3) Лицата, придобили професиона лна
квалификация по немедицинска професия
в чужбина, могат да кандидатстват за обучение за придобиване на специалност след
признаване на висшето им образование по
реда на Закона за висшето образование.
Чл. 20. (1) Ръководителят на базата за
обучение определя за ръководител на специализанта лице с призната съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко
от 5 години.
(2) Ръководителят на специализанта:
1. изработва индивидуален учебен план в
срок до един месец от сключването на трудовия договор или от издаването на заповедта
за провеждане на обучението, който включва
и списък със задължителните умения и компетентности, които специализантът следва
да придобие по време на обу чението си;
индивидуалният учебен план се утвърждава
от ръководителя на базата за обучение;
2. участва в провеждането на колоквиумите;
3. контролира и съдейства за изпълнението
на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции,
манипулации и други);
4. оценява напредъка на специализанта
в края на всяка година от обучението на
специализанта и отбелязва задължителните
умения и компетентности, които специализантът е овладял до момента;
5. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и
изпълнението на индивидуалния учебен план;
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6. може да присъства на държавния изпит
на специализанта.
(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.
Чл. 21. (1) Практическото обучение по
модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение, се провежда
в други лечебни заведения или национални
центрове по проблемите на общественото
здраве – бази за обучение.
(2) Условията и редът за провеждане на
практическото обучение на специализантите за времето, за което се обучават в друго
лечебно заведение или национален център
по проблемите на общественото здраве, се
определят в договор между базата за обучение на специализанта и приемащото лечебно
заведение или национален център.
(3) Приемащото лечебно заведение или
национален център по проблемите на общественото здраве издава на специализанта
удостоверение за всеки преминат модул или
раздел от учебната програма.
(4) Част от практическото обучение може
да се провежда и в чужбина със съгласието на ръководителя на базата за обучение.
Признаването на проведеното в чу жбина
обучение се извършва по реда на чл. 23.
Чл. 22. (1) Висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве обявяват на интернет страниците
си план-график за провеждане на включеното
в учебните програми теоретично обучение
по различните специалности и определените
от тях такси за участие.
(2) Специализантът може да провеж да
част от теоретичното си обучение и в друго
избрано от него висше училище, различно
от висшето училище по чл. 14, ал. 2, в което
е регистриран.
(3) Висшето училище по ал. 2, което е
провело част от обучението, и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве издават удостоверение за всяка премината от специализанта част от теоретичното обучение.
Чл. 23. (1) Медицински специалисти, които
са провели етап на обучение за придобиване
на специалност в чужбина и имат право да
упражняват медицинска професия съгласно
Закона за здравето, могат да продъл жат
обучението си по същата специалност по
реда на тази наредба след признаване на
проведения период на обучение, при условия
и по ред, определени от висшето училище,
регистрирало специализанта, или от Военномедицинската академия – за военномедицинските специалности.
(2) Лица, провели обучение по специалност от номенклатурата на специалностите в
чужбина по програма, съответстваща на утвърдената от министъра на здравеопазването
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учебна програма по съответната специалност,
могат да подадат документи за допускане
до държавен изпит в избрано от тях висше
училище или Военномедицинската академия
за военномедицинските специалности.
(3) Преценката за това, дали е изпълнена
утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма, се извършва при
условия и по ред, определени от висшето
училище или Военномедицинската академия
за военномедицинските специалности.
(4) При извършване на преценката по
ал. 3 задължително се изискват становища
на най-малко двама специалисти по съответната специалност, заемащи академична
длъжност „доцент“ или „професор“.
Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на
специалност се прекъсва в следните случаи:
1. когато специализантът не провеж да
обу чение за придобиване на специалност
повече от 1 месец;
2. при налагане на наказание заличаване
от регистъра на регионалната колегия на
съответната съсловна организация за срока
на заличаването;
3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона
за здравето.
(2) В 7-дневен срок от настъпването на
обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето
училище, регистрирало специализанта.
(3) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководител я на висшето у чилище или на
Военномедицинската академия.
(4) Обучението за придобиване на специалност се удължава със срока на прекъсването.
Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на
специалност се прекратява в следните случаи:
1. прекратяване на трудовия договор с
базата за обучение на основанията, предвидени в Кодекса на труда;
2. на ложено с вл язла в си ла присъда
наказание, свързано с упра ж н яването на
професията;
3. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;
4. по молба на специализанта.
(2) В 7-дневен срок от настъпването на
обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето
училище, регистрирало специализанта.
(3) В случаите по ал. 1 базата за обучение
издава на специализанта удостоверение за
преминатото до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му
предоставя заверено копие на документите,
удостоверяващи преминатото обучение.
(4) Обучението за придобиване на спец иа л нос т с е п рек рат я ва с ъ с за повед на
ръководителя на висшето училище или Военномедицинската академия.
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Чл. 26. Висшите училища и Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването копие на
заповедта за прекъсване или прекратяване на
обучението за придобиване на специалност
в 7-дневен срок от издаването є.
Чл. 27. (1) Когато лечебното заведение
или националният център по проблемите на
общественото здраве престане да отговаря
на условията за база за обучение по чл. 5,
ал. 2, трудовите договори със специализантите се прекратяват.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение или националният център издава на
специализанта удостоверение за преминатото
до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му предоставя
заверено копие на документите, удостоверяващи преминатото обучение.
(3) Специализантът има право да сключи
трудов договор с друга база за обучение и да
продължи своето обучение за придобиване
на специалност.
(4) Времето, през което медицински или
немедицински специалист работи в лечебно
заведение или национален център по проблемите на общественото здраве, което не е
база за обучение по съответната специалност,
не се зачита за обучение за придобиване на
специалност.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖ АВЕН ИЗПИТ
Чл. 28. До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са
изпълнили съответната учебна програма и
индивидуален учебен план в срок до 28 февруари за майска сесия и в срок до 30 септември за декемврийска сесия. Преценката
за това, дали е изпълнена утвърдената от
министъра на здравеопазването учебна програма, се извършва при условия и по ред,
определени от висшето училище по чл. 14,
ал. 2, регистрирало специализанта и издало
книжката за специализация.
Чл. 29. (1) Министърът на здравеопазването веднъж на три години със заповед
утвърждава състава на изпитните комисии
за държавен изпит за специалност.
(2) По всяка специалност се утвърждават
не повече от две комисии, като всяка комисия
се състои от не повече от 10 души.
(3) Съставът на всяка изпитна комисия
за държавен изпит за специалност включва
председател и не по-малко от двама членове,
които заемат академична длъжност „доцент“
или „професор“ или притежават научна степен „доктор на науките“.
Чл. 30. (1) Предложения за състава на
изпитните комисии се правят не по-късно от 20 декември на предходната година
от ръководи тели те на висши те у чи лища
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и националните центрове по проблемите
на общественото здраве, а по военномедицинските специалности – от началника на
Военномедицинската академия.
(2) Към предложенията се прилагат копия
на свидетелствата за призната специалност,
копия на документи, удостоверяващи, че лицата заемат академична длъжност „доцент“
и л и „п рофесор“ и л и п ри т еж а ват нау ч на
степен „доктор на науките“.
Чл. 31. (1) Председателят на всяка изпитна
комисия осигурява равномерното участие на
всеки от членовете за съответните сесии,
като изготвя разпределение по дати и ги
включва на ротационен принцип.
(2) Разпределението се изпраща на членовете на комисиите не по-късно от 14 дни
преди първата изпитна дата, като се посочват
мястото, датата и часът на провеждане на
всеки изпит. Копие от разпределението се
изпраща в същите срокове до Министерството
на здравеопазването и до висшите училища.
Чл. 32. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат
в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от
1 до 31 декември.
(2) Специализантите имат право на едно
явяване на държавен изпит за специалност
в рамките на една изпитна сесия.
Чл. 33. (1) За допускане до държавен изпит
специализантите подават лично заявление до
ректора на висшето училище, регистрирало
специализанта и издало книжката за специализация. Специализантите по военномедицински специалности подават заявление до
началника на Военномедицинската академия.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава от
1 до 28 февруари за изпитната сесия през
май и от 1 до 30 септември за изпитната
сесия през декември.
(3) Към заявлението за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. книжка за специализация;
2. документ, издаден от базата за обучение,
удостоверяващ изпълнението на у чебната
програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно
учебната програма се изисква изпълнението
на определен брой медицински дейности;
3. удостоверения за преминатите модули
или раздели от учебната програма, които са
проведени извън базата за обучение;
4. удостоверения за проведеното теоретично обучение;
5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана
по време на обучението и изпълнението на
индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности
и умения.
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(4) При установяване на непълнота на
документите висшето училище изисква от
специализанта предоставяне на необходимите документи, доказващи изпълнението
на учебната програма.
(5) Висшето училища уведомява специализантите за допускането им до държавен изпит,
както и за причините за недопускането им.
Чл. 34. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. изпращат в Министерството на здравеопазването в срок до 20 март за изпитната
сесия през май и в срок до 20 октомври за
изпитната сесия през декември списък на
допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;
2. уведомяват специализантите за мястото,
датата и часа на провеждане на изпитите в
срок до 15 април за изпитната сесия през
май и в срок до 15 ноември за изпитната
сесия през декември;
3. изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта на министъра на здравеопазването за съответната
комисия за държавен изпит за специалност,
документите на допуснатите специализанти и
изпитен протокол за всеки в срок до 15 април
и 15 ноември за изпитните сесии съответно
през май и през декември.
(2) Министерството на здравеопазването:
1. разпределя допуснатите до държавен
изпит специализанти по комисиите за държавен изпит;
2. уведомява председателите на изпитните
комисии за броя на допуснатите до държавен изпит специализанти, разпределени в
тяхната комисия;
3. уведомява висшите училища и Военномедицинската академия за определените от
председателите на комисиите изпитни дати.
(3) Председателите на изпитните комисии
изпращат в Министерството на здравеопазването определените от тях изпитни дати в
срок до 5 април за изпитната сесия през май
и в срок до 5 ноември за изпитната сесия
през декември.
Чл. 35. Държавният изпит за специалност
се провежда чрез полагане на практически и
теоретичен изпит в два последователни дни.
Комисията допуска до теоретичен изпит само
лицата, които са издържали практическия
изпит. Теоретичният изпит може да включва
и полагане на тест.
Чл. 36. (1) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната
комисия в изпитен протокол като „издържал
изпита за специалност“ или „неиздържал
изпита за специалност“. Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията
и се прилага към документите на специализанта, които се връщат от председателя
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на комисията на висшето училище или на
Военномедицинската академия в 7-дневен
срок от провеждане на изпита.
(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол
мотивите за неуспешния резултат, разделите
от специалността, по които специализантът
няма достатъчни знания, и препоръки.
Чл. 37. Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство
за призната специалност, издадено от висшето
училище, допуснало специализанта до държавен изпит, или от Военномедицинската
академия в съответствие с изискванията на
Наредбата за държавните изисквания към
съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС
№ 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).
Чл. 38. Права, произтичащи от призната
специалност, се признават от 1 юни за лицата,
които успешно са положили държавния изпит
през изпитната сесия през май, и от 1 януари – за успешно полож илите държавни я
изпит през изпитната сесия през декември.
Чл. 39. Специа лизантите, които не са
издържали успешно държавния изпит, имат
право на следващото явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен
състав при условие, че е утвърдена повече
от една комисия по специалността.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 40. (1) За теоретичното обу чение,
предвидено в учебните програми, се заплаща такса, определена от висшето училище
или националния център по проблемите на
общественото здраве, провеж дащи теоретичното обучение, или Военномедицинската
академия.
(2) Таксата по ал. 1 за български граждани, г ра ж дани на държави – членк и на
Европейския съюз, на другите държави от
Европейското икономическо пространство и
на Швейцария не може да надхвърля 50 %
от месечната минимална работна заплата
за страната за един месец. Таксите за пократко от един месец теоретично обучение
се изчисляват пропорционално.
(3) Таксата за теорет и чното обу чение
може да бъде заплащана от специализанта,
базата за обучение, от Министерството на
здравеопазването за местата по чл. 45 или
от друг източник, включително със средства
от европейски проекти и програми.
Чл. 41. (1) За практическото обу чение
по неклинични и военномедицински специалности се заплаща такса, определена от
висшето училище, националния център по
проблемите на общественото здраве или
Военномедицинската академия, провеждащи
съответното практическо обучение.
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(2) Таксата за български граждани, граждани на държави – членки на Европейския
съюз, на другите държави от Европейското
икономическо пространство и на Швейцария
не може да надхвърля 50 % от месечната
минимална работна заплата за страната за
един месец. Таксите за по-кратко от един месец практическо обу чение се изчисл яват
пропорционално.
(3) Таксата за обучението по ал. 1 може
да бъде заплащана от специализанта, от
М и н ис т ерс т во т о на зд ра веопазва не т о за
местата по чл. 45 или от друг източник,
вк лючително със средства от европейски
проекти и програми.
Чл. 42. Чужденците, които имат разрешено
постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска
народност заплащат таксите, предвидени за
българските граждани.
Чл. 43. (1) Средствата от държавния бюджет за финансиране на таксата за обучението
на местата по чл. 45 се планират по бюджета
на Министерството на здравеопазването.
(2) Министерството на здравеопазването
ск лючва договори с висшите у чилища и
Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на
представена справка за проведеното обучение
по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 в съответното
висше училище от специализантите, приети
на места по чл. 45.
(3) Средствата по ал. 1 за проведеното
обу чение от специа лизантите, приети на
места по чл. 45 в националните центрове
по п роблеми т е на общес т вено т о зд ра ве,
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването
на тримесечие въз основа на представена
справка за проведеното обучение по чл. 40,
ал. 1 и чл. 41, ал. 1 в съответния национален център по проблемите на общественото
здраве от специализантите, приети на места
по чл. 45.
Г л а в а

п е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИА ЛИЗА НТИ, ФИН А НСИРА НИ ОТ ДЪРЖ АВАТА
Ч л. 44. (1) Рег иона л н и т е зд ра вн и и нспек ции съвместно с районните колегии
на съсловните организации проу чват пот р ебно с т и т е в о блас т т а о т с ъ о т ве т н и т е
специалисти и въз основа на информацията
в регионалните регистри на членовете на
съответната съсловна организация изготвят
и представят ежегодно от 1 до 31 май на
министъра на здравеопазването анализ на
състоянието на специалистите в областта на
здравеопазването.
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(2) Анализът включва следната информация по специалности от номенклатурата на
специалностите:
1. брой на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст;
2. осигуреност на населението на областта
със съответен вид специалисти;
3. потребностите на населението от специалисти;
4. прогноза за броя на упражняващите
специалност и тяхната възраст и за потребностите от специалисти през следващите
пет години.
(3) Висшите училища подават в Министерството на здравеопазването информация за
регистрираните от тях носители на наградата
„Златен Хипократ“ и „Златен Гален“, както
и пълните отличници по специалностите от
професионално направление „Здравни грижи“ ежегодно в срок до 1 септември.
Чл. 45. Въз основа на информацията от
анализите на състоянието на специалистите в
здравеопазването по области и информацията
по чл. 44, ал. 3 и в съответствие с целите
и приоритетите на националната здравна
стратегия министърът на здравеопазването
ежегодно в срок до 30 септември определя със
заповед броя на местата за специализанти,
разпределени по специалности и по висши
училища, за които държавата ще финансира
обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1.
Чл. 46. (1) На местата за специализанти,
за които държавата ще финансира обучението
по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1, могат да
кандидатстват специализанти, обучаващи се
по специалности и регистрирани във висши
училища, включени в заповедта по чл. 45,
които са български граждани, граждани на
държави – членк и на Европейск и я съюз,
на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария,
както и чужденците, които имат разрешено
постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска
народност.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление във
висшето училище, което ги е регистрирало,
в срок от 1 до 31 октомври.
(3) Висшето училище класира кандидатите
в срок до 1 декември и уведомява писмено
к ласи ра н и т е ка н д и дат и. К ласи ра нет о се
публикува и на интернет страницата на висшето училище.
(4) Висшите училища изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и
електронен носител данните на класираните
кандидати в 7-дневен срок от класирането.
Чл. 47. При наличие на повече кандидати
от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането се извършва
съобразно средния успех от следването и
от държавните изпити. К ласират се всички
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кандидати с еднакъв успех от следването и от
държавните изпити на последното утвърдено
място за съответната специалност.
Чл. 48. Финансирането на обу чението
по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на класираните кандидати започва от 1 януари на
следващата календарна година.
Г л а в а

ш е с т а

ОЦЕНК А НА К АЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 49. (1) Висшите училища, Военномедицинската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве
и лечебните заведения – бази за обучение,
осиг у ряват качест во т о на обу чениет о за
придобиване на специалност в системата
на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на
качеството на обучението, която включва и
проучване на мнението на специализантите
най-малко веднъж годишно.
(2) Целта на системата по ал. 1 е да поддържа, развива и контролира качеството на
обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването.
Чл. 50. (1) Вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на
обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването включва
най-малко:
1. за лечебните заведения и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве – бази за обучение:
а) разработване на вътрешни правила, с
които се регламентират правата и задълженията на специализантите, на ръководителите
на специализантите и на други участници в
процеса на обучение;
б) периодичен анализ на резултатите от
участието на специализанта в изпълнението
на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други
практически дейности;
в) провеждане на анкета сред персонала на
структурата на базата за обучение (включващ
лекари, медицински сестри и др.) относно
комуникативните умения на специализанта и
способността му за работа в екип най-малко
веднъж годишно;
г) организиране на дейности за поддържане
и повишаване квалификацията на ръководителите на специализантите;
д) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно относно
качеството на обучение за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
в базата за обучение;
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е) анализ на успеваемостта на държавен
изпит за специалност на специализантите,
обучавани в съответната база;
ж) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка
с обучението;
2. за висшите училища и Военномедицинската академия:
а) организиране на дейности за поддържане
и повишаване квалификацията на преподавателите на специализантите;
б) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно;
в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с
обучението.
(2) Конкретната система за поддържане
на качеството, начинът є на функциониране,
както и редът за проучване на мнението на
специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят
от висшето училище, Военномедицинската
академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и лечебните
заведения – бази за обучение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от
2007 г.), могат да:
1. продължат обучението си при условията,
при които са приети, без да се прилагат по
отношение на тях разпоредбите на чл. 11а
от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването;
2. продължат обучението си по реда на
тази наредба, като в тримесечен срок от
влизането є в сила сключат трудов договор
на пълно работно време по реда на чл. 11,
ал. 1 с база за обучение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 специализантът подава във висшето училище заявление за прекратяване на договора за обучение,
сключен по реда на отменената Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването.
(3) В 7-дневен срок от прекратяването на
договора по ал. 2 висшите училища писмено уведомяват за това Министерството на
здравеопазването.
§ 2. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали към датата на
влизане в сила на тази наредба, се довършват
по досегашния ред.
§ 3. До у т в ърж да ва не т о на у чебн и т е
програми по реда на чл. 9 обучението се
извърш ва с ъгласно у т върден и т е по реда
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на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването учебни програми.
§ 4. Лицата, придобили специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата
на специалностите по чл. 1, ал. 2, се ползват
с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.
§ 5. Лицата по § 3 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за съсловната организация на медицинските сестри,
ак у шерк ите и асоциирани те медицинск и
специалисти имат право да се обучават за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването по реда на тази наредба.
§ 6. За свидетелство за призната специалност по смисъла на чл. 37 се признават
издадените преди влизане в сила на наредбата документи за призната специалност и
признати права на специалист:
1. диплома за първа специалност, издадена
от ректора на медицинска академия съгласно
отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
2. свидетелство за втора специа лност,
издадено от ректора на медицинска академ и я с ъгласно о т мененат а Нар едба з а
следдипломна к ва лификаци я на висшите
медицински кадри;
3. документ, удостоверяващ легализиране
на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано
с Комитета за наука, технически прогрес
и висше образование съгласно отменената
Наредба за следдипломна квалификация на
висшите медицински кадри;
4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт
съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г.
за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в
системата на здравеопазването;
5. свидетелство за призната специалност,
издадено от ректор на висше училище или
началника на Военномедицинската академия съгласно отменените Наредба № 47 от
1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата
на здравеопазването, Наредба № 31 от 2001 г.
за следдипломно обучение в системата на
здравеопазването и Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването.
§ 7. Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата,
както и придобилите специалност по реда
на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването могат да се обучават за
придобиване на специалност по реда на тази
наредба, като се зачита част от обучението
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им по признатата специалност при условия
и по ред, определени от висшето училище и
при спазване изискването на чл. 10.
§ 8. Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба не са придобили
специалност при условията на § 5, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, се допускат до държавен
изпит след изпълнение на актуализирани
индивидуални учебни планове по реда на
тази наредба в съответствие с утвърдените по
реда на чл. 9, ал. 1 и § 3 учебни програми. В
свидетелствата им за призната специалност
се вписва наименованието на специалността
от номенклатурата по чл. 1, ал. 2.
§ 9. (1) В едномесечен срок от влизане
в сила на наредбата министърът на здравеопазването определя със заповед броя на
местата за специализанти, разпределени по
специалности и по висши училища, за които
държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 за 2015 г.
въз основа на информацията от анализите на
състоянието на специалистите в областта на
здравеопазването, предоставени по реда на
чл. 18б, ал. 2 от отменената Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването.
(2) Специализантите по чл. 46, ал. 1 могат да кандидатстват във висшето училище,
което ги е регистрирало по реда на чл. 46 за
финансиране на обучението им, в тримесечен срок от издаване на заповедта по ал. 1.
(3) Висшето училище класира кандидатите
в едномесечен срок от изтичане на срока
по ал. 2 в съответствие с изискванията на
чл. 47 и уведом ява писмено к ласираните
кандидати. К ласирането се публикува и на
интернет страницата на висшето училище.
(4) Висшите училища изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и
електронен носител данните на класираните
кандидати в 7-дневен срок от класирането.
(5) Фи на нси ра не т о на обу чен ие т о по
чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на класираните кандидати започва от датата на класирането по ал. 3.
§ 10. Наредбата се издава на основание
чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
(ДВ, бр. 7 от 2007 г.).
§ 11. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието и науката и с министъра
на финансите.
Министър:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Номенклатура на специалностите и сроковете
за придобиването им в системата на здравеопазването
№
по
ред

I.

1.

Специалност

Срок в
години

Специалности за лица с професионална
квалификация „лекар“
Клинични специалности
Авиационна медицина

2. Акушерство и гинекология
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Специалност

№
по
ред

Срок в
години

35. Медицинска паразитология

3

36. Микробиология

4

37. Неврохирургия

5

38. Неонатология

4

39. Нервни болести

4

40. Нефрология

4

41. Нуклеарна медицина

4

42. Образна диагностика

4

4

43. Обща и клинична патология

4

44. Обща медицина

3

3

3.

Ангиология

4

4.

А не с т е зио лог и я и и н т ен зи вно
лечение

4

5.

Вирусология

6.

45. Ортопедия и травматология

5

46. Очни болести

4

3

47. Педиатрия

4

Вътрешни болести

5

7.

Гастроентерология

4

48. П л ас т и ч но -в ъ з с т а нови т е л н а и
естетична хирургия

5

8.

Гериатрична медицина

4

49. Пневмология и фтизиатрия

4

5

50. Професионални болести

4

9.

Гръдна хирургия

10. Детска гастроентерология

4

51. Психиатрия

4

52. Ревматология

4

11. Детска ендокринология и болести
на обмяната

4

53. Спешна медицина

5

12. Детска кардиология

4

54. Спортна медицина

4

13. Детска клинична хематология и
онкология

4

55. Съдебна медицина

3

14. Детска неврология

4

56. Съдебна психиатрия

4

15. Детска нефрология и хемодиализа

4

57. Съдова хирургия

5

16. Детска пневмология и фтизиатрия

4

58. Трансфузионна хематология

4

17. Детска психиатрия

4

59. Урология

5

18. Детска ревматология

4

60. Ушно-носно-гърлени болести

4

19. Детска хирургия

5

61. Физикална и рехабилитационна
медицина

4

20. Ен док ри нолог и я и болес т и на
обмяната

4

62. Хирургия

5

21. Инфекциозни болести

4

22. Кардиология

4

23. Кардиохирургия

5

24. К линична алергология

Неклинични специалности
1.

Биохимия

4

2. Епидемиология на инфекциозните
болести

3

4

3.

Икономика на здравеопазването

2

25. К линична имунология

4

4.

Комунална хигиена

4

26. К линична лаборатория

4

5.

27. К линична токсикология

4

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

3

28. К лини чна фармаколог и я и т ерапия

4

6.

Обща хигиена

3

7.

Патофизиология

3

29. К линична хематология

4

8.

Радиационна хигиена

3

30. Кожни и венерически болести

4

9.

Радиобиология

4

31. Лицево-челюстна хирургия

5

32. Лъчелечение

4

10. Соц иа лна медиц ина и зд равен
мениджмънт

4

33. Медицинска генетика

4

11. Токсикология

3

34. Медицинска онкология

5

12. Трудова медицина

4
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Специалност

№
по
ред

Срок в
години

13. Фармакология

4

14. Хигиена на детско-юношеската
възраст

3

15. Хранене и диететика

3

II. Специалности за лица с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“
Клинични специалности
1.

Дентална имплантология

3

2.

Дентална клинична алергология

3

3.

Детска дентална медицина

3

4.

Обща дентална медицина

3

5.

Оперативно зъболечение и ендодонтия

3

6.

Орална хирургия

3

7.

Ортодонтия

3

8.

Пародонтология и заболявания на
оралната лигавица

3

9.

Протетична дентална медицина

3

Неклинични специалности
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Специалност

6. О рг а н и з а ц и я и и коном и к а н а
фарма цевт и ч но т о п роизводс т во
7.

Срок в
години

3

Те х н о л о г и я н а л е к а р с т в а т а с
био фарм а ц и я

3

8. Токси колог и я и т окси колог и чен
анализ

3

9.

Фармаколог и я и фармакотерапи я

3

V I. Специалности за лица с професионална
к валифик аци я по медицинск а професи я
от професионално направление „Здравни
гриж и“
Клинични специалности
1. А не с т е зио лог и я и и н т ен зи вн и
г ри ж и (з а мед и ц и нс к и с е с т ри
и а к у ше рк и)

1

2. А парат но под д ържа не на извън т елесно к р ъвообра щен ие (за
медиц инск и сест ри и фел дшери)

1

3. Б о л н и ч н а х и г иен а (п р ев ен ц и я
и кон т р о л н а и нф ек ц и и т е)

1

1.

Биохимия

4

4. Гериат ри ч н и зд ра вн и г ри ж и (з а
медиц инск и сест ри и фел дшери)

1

2.

Социална медицина и обществено
дентално здраве

3

5. Конс у л т а н т по к ърмене и з д р ав о с ловно и д ие т и ч но х р а нене

1

6. Конс у л т а н т по п р о б лем и т е н а
м а й ч и нс т в о т о и р а зви т ие т о н а
нов о р одено т о (з а мед и ц и нс к и
с е с т ри и а к у ше рк и)

1

III. Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“ – преподаватели във факултети по дентална медицина, или с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“

7.

Клинични специалности
1.

Дентална образна диагностика

3

IV. Специалности за лица, притежаващи едновременно професионална квалификация „лекар“
и професионална квалификация „лекар по
дентална медицина“
Клинични специалности
1.
V.

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

4

Специалности за лица с професионална
квалификация „магистър-фармацевт“
Клинични специалности

1.

Клинична фармация

3

2.

Клинична химия

3

1.

Анализ на лекарствените продукти

3

2.

Биохимия

4

3.

Болнична фармация

3

4.

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

3

5.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

3

Неклинични специалности

Мед и ц и нск а с ес т ра за соц иа л н и
дей но с т и

1

8. О п е р а ц и о н н а и п р е в ъ р з о ч н а
т ех н и к а (з а мед и ц и нс к и с е с т ри
и а к у ше рк и)

1

9.

Пед иат ри ч н и зд ра вн и г ри ж и (за
медиц инск и сест ри и фел дшери)

1

10. Пс и х и ат ри ч н и з д р а вн и г ри ж и
(з а мед и ц и нс к и с е с т ри и ф е л дше ри)

1

11. Пъ р в и ч н и з д р а в н и г р и ж и (з а
мед и ц и нс к и с е с т ри , ф е л д ше ри
и а к у ше рк и)

1

12 . Рех аби л и т а ц ион н и ме т од и к и и
лечен ие н а дец а с це р е б р а л н а
п ар а л и з а (з а р ех аби л и т ат о ри)

1

13. С пец ифи ч н и г ри ж и за па ц иен т и
с он ко лог и ч н и з аб о л я в а н и я (з а
медиц инск и сест ри и фел дшери)

1

14. С пец ифи ч н и г ри ж и з а т р а нс п л а н т и р а н и п а ц иен т и (з а ме д и ц и нс к и с е с т ри)

1

1 5. С пеш н а мед и ц и нс к а помощ (з а
мед и ц и нс к и с е с т ри , ф е л д ше ри
и а к у ше рк и)

1

БРОЙ 7
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Специалност

Срок в
години

Неклинични специалности
1.

Обществено здравеопазване (за
медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве и
фелдшери)

1

VII. Специалности за лица с висше немедицинско
образование
Клинични специалности
1.

Вирусология (за биолози и микробиолози)

3

2.

Клинична психология (за психолози)

3

3.

Клинична химия (за химици, биохимици и биолози)

3

4.

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни
биолози, биотехнолози)

3

Медицинска радиологична физика
(за лица с квалификация в областта на физическите и инженерните
науки)

3

Микробиология (за микробиолози,
молекулярни биолози, биолози и
биотехнолози)

4

5.

6.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7
Специалност

№
по
ред

Срок в
години

13. Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

3

14. Теоретични основи на медицинската химия (за химици)

3

15. Токсикология (за химици, биох имици, биолози, молек ул ярни
биолози, биотехнолози и еколози)

3

VIII. Специалности за лица с висше медицинско
и немедицинско образование
Неклинични специалности
1.

Анатомия, хистология и цитология
(за лекари, лекари по дентална
медицина, биолози, молекулярни
биолози)

3

2.

Медицинска биология (за лекари,
биолози, молекулярни биолози)

3

3.

Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина,
фармацевти, лица с професионална
квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“, педагози,
психолози)

3

4.

Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в
системата на здравеопазването)

2

Физиология (за лекари, лекари по
дентална медицина)

3

Неклинични специалности
1.

Анализ на лекарствените продукти
(за химици)

3

5.

2.

Биофизика (за биолози и физици)

3

3.

Биохимия (за биохимици, биолози,
молек ул ярни биолози, х имици,
генетици и биотехнолози)

4

IX. Военномедицински специалности за лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „медицина“, „дентална медицина“
или „фармация“

4.

Икономика на здравеопазването

2

5.

Лечебни растения и билково дело
(за биолози)

3

6.

Медицинска зоология (за биолози)

3

7.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

3

8.

Медицинска санитарна физика (за
инженери и физици)

3

9.

О рг а н и з а ц и я и и коном и к а н а
фармацевтичното производство
(за биолози, икономисти, химици
и инженер-химици)

3

10. Радиационна хигиена (за лица с
квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите)

3

1.

Военна токсикология

4

2.

Военномедицинско планиране

3

3.

Военномедицинско снабдяване (за
фармацевти)

3

4.

Превантивна военна медицина

3

Приложение № 2
към § 3 от преходните и
заключителните разпоредби
№

11. Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите
науки, биотехнологиите и генното
и клетъчното инженерство)

4

12. Санитарна химия (за химици)

3

Специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

Специалност от номенклатурата по чл. 1,
ал. 2, по която лицата
се ползват с права на
специалист

I.

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“

1.

Акушерство и гинеАкушерство и
кология и репродукгинекология
тивна медицина

2.

Анатомия

Анатомия, хистология и цитология

3.

Хистология

Анатомия, хистология и цитология

С Т Р.
№

28

ДЪРЖАВЕН

Специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

Специалност от номенклатурата по чл. 1,
ал. 2, по която лицата
се ползват с права на
специалист

4.

Анестезиология и
реанимация

Анестезиология и интензивно лечение

5.

Гастроентерология и
Гастроентерология
диететика

6.

Детска ревмокардиология

Детска кардиология и
Детска ревматология

7.

Детска клинична
хематология

Детска клинична хематологи я и онкология

8.

Детска нефрология

Детска нефрология
и хемодиализа

9.

Епидемиология

Еп и дем иолог и я на
инфек циозните болести

10.

Еп и дем иолог и я на Еп и дем иолог и я на
заразните и паразит- инфек циозните боните болести
лести

11.

Кардиоревматология

12.

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

№

Специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

25.

Патологоанатомия

26.

Пластично-възстаноПластична хирургия вителна и естетична
хирургия

27.

Фтизиатрия

28.

Медицинска инфорСоциална медицина и
матика и здравен мездравен мениджмънт
ниджмънт

29.

Организация и тактиСоциална медицина и
ка на медицинската
здравен мениджмънт
служба

30.

Организация на здра- Социална медицина и
веопазването
здравен мениджмънт

31.

Социална медицина

Кардиология и
Ревматология

32.

Имунология

Клинична имунология (за лекари)

Социална хигиена и
Социална медицина и
организация на здраздравен мениджмънт
веопазването

33.

Хигиена на труда

13.

Клинична
фармакология

Клинична фармакология и терапия

34.

14.

Медицинска
радиология

Лъчелечение

Физикална и рехаФизикална терапия и
билитационна медирехабилитация
цина

35.

15.

Мед и ц и на на б едМедицина на бедстве- с т вен и т е си т уа ц и и
ните ситуации
(медицина на катастрофите)

Физиотерапия, реха- Физикална и рехабилитация и курор- билитационна медитология
цина

36.

Физио т ера п и я, к у- Физикална и рехарортология и реха- билитационна медибилитация
цина

37.

Хигиена на
храненето

38.

Хранителна хигиена Хранене и диететика

39.

Трудова хигиена

Трудова медицина

40.

Детски болести

Педиатрия

41.

Пластично-възстаноПластично-възстановителна и естетична
вителна хирургия
хирургия

II.

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

Медицина на
катастрофите

Мед и ц и на на б едс т вен и т е си т уа ц и и
(медицина на катастрофите)

17.

Медицинска
защита

Мед и ц и на на б едс т вен и т е си т уа ц и и
(медицина на катастрофите)

18.

Мед и ц и на на б едОрганизация на мес т вен и т е си т уа ц и и
дико-сани тарната
(медицина на катазащита
строфите)

16.

Специалност от номенклатурата по чл. 1,
ал. 2, по която лицата
се ползват с права на
специалист
Обща и клинична
патология

Пневмология и
фтизиатрия

Социална медицина и
здравен мениджмънт

Трудова медицина

Хранене и диететика

19.

Биология

Медицинска
биология

1.

Стоматологична об- Дентална образна диразна диагностика
агностика

20.

Онкология

Медицинска
онкология

2.

Медицинска
радиология

Детска дентална
медицина

21.

Нуклеарна медицина

Терапевтична
стоматология с
детско зъболечение

22.

Рентгенология

Образна диагностика

3.

Детска
стоматология

Детска дентална
медицина

23.

Обща и клинична па- Обща и клинична
тоанатомия
патология

4.

Специалистстоматолог

Обща дентална
медицина

24.

Патологична анато- Обща и клинична
мия с цитология
патология

5.

Обща стоматология

Обща дентална
медицина

БРОЙ 7
№

Специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

ДЪРЖАВЕН
Специалност от номенклатурата по чл. 1,
ал. 2, по която лицата
се ползват с права на
специалист

ВЕСТНИК
№

Специалност, чието
наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

С Т Р. 2 9
Специалност от номенклатурата по чл. 1,
ал. 2, по която лицата
се ползват с права на
специалист

6.

Тера певт и ч на с т о матология и Опера- Оперативно зъболетивно зъболечение с чение и ендодонтия
ендодонтия

5.

Тех нолог и я на ле - Тех нолог и я на ле карствените форми карствата с биофари средства
мация

7.

Хирургична
стоматология

Орална хирургия

6.

8.

Стоматологична
хирургия

Лечебни растения и
Лечебни растения и
фитофармацевтични
билково дело
продукти

Орална хирургия

7.

Токсикология

9.

О р т о п ед и ч н а с т о - Ортодонтия и Промат олог и я с ор т о - т е т и ч н а д е н т а л н а
донтия
медицина

IV.

Специалности за лица с висше немедицинско образование

1.

10.

Тера певт и ч на с т о матология и Паро- П а р о д о н т о л о г и я
донтология и забо- и з а б о л я в а н и я н а
лявания на устната оралната лигавица
лигавица

А на лиз на лекар- А на лиз на лекар с т в ен и т е с р едс т в а с т вен и т е п род у к т и
(за химици)
(за химици)

2.

Имунология

Лабораторна имунолог и я (за биолози,
биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

3.

Медицинска и радио- Медицинска радиологична физика (за логична физика (за
физици)
физици и инженери)

4.

Мед и ц и нск а и с а- Мед и ц и нск а с а н инитарна физика (за т а р н а ф и з и к а (з а
инженери и физици) инженери и физици)

5.

Медицинска психология и педагогиче- Клинична психолоска рехаби ли таци я гия (за психолози)
(за психолози)

11.

Пародонтология
и забол явани я на
Тера певт и ч на с т о ора л ната л ига вица
матология с детско
и л и eн додон т и я и
зъболечение
оперативно зъболечение
Оперативно зъболечение и ендодонтия
и П ар одон т о лог и я
и забол явани я на
оралната лигавица

Токсикология и токсикологичен анализ

12.

Терапевтична
стоматология

13.

Ортопедична стома- Протетична денталтология с ортопедия на медицина

14.

Протетична стома- Протетична денталтология
на медицина

15.

Медицинска инфор- Социална медицина
м а т и к а и з д р а в е н и общест вено денмениджмънт
тално здраве

16.

С оц иа л на мед и ц иСоциална медицина
на и организация на
и общест вено денстоматолог и чното
тално здраве
здраве

1.

Организация и такВоенномедицинско
тика на медицинскапланиране
та служба

III.

Специалности за лица с професионална
квалификация „магистър-фармацевт“

2.

Военна
епидемиология

Превантивна военна
медицина

1.

А на лиз на лекар- А на лиз на лекар ствените средства
ствените продукти

3.

Военна хигиена

Превантивна военна
медицина

2.

Организация и икоОрганизация и икономика на дистрибуномика на аптечното
торската и аптечната
дело
практика

Специалности за лица с професионална
VІ. квалификация по медицинска професия от
професионално направление „Здравни грижи“

3.

Организация на
аптечното дело

4.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика

Организация и икоФармацевтично заномика на дистрибуконодателство и меторската и аптечната
ниджмънт
практика

V.

Военномедицински специалности за лица
с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по „медицина“, „дентална медицина“ или „фармация“

1.

Психиатрична
сестра

Психиатрични здравни грижи

2.

Психиатрични
грижи

Психиатрични здравни грижи

3.

Семейна медицинска Първични здравни
сестра (акушерка)
грижи

439

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от
2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от
2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011г.; изм.
и доп., бр. 39 от 2013 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Корабните документи, издадени
на кораб, плаващ под българско знаме, от
администрация на чужда държава, се признават за валидни в Република България:
1. когато Република България има споразумение с тази държава за взаимно признаване
на съответните документи;
2. когато това е предвидено в международен договор, по който Република България
и съответната държава са страни;
3. когато док у ментите са издадени по
молба на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“;
4. по реда на действащото вторично право
на Европейския съюз.
(2) За издадения документ по реда на ал. 1,
т. 1, 2 и 4 корабопритежателят писмено уведомява дирекцията „Морска администрация“,
където корабът е регистриран, в едномесечен
срок от издаване на документа.“
§ 2. В чл. 8 думите „с изключение на
временното сви детелство за плаване“ се
заличават.
§ 3. В чл. 9, ал. 1, точка 2 думите „речни
кораби“ се заменят с „кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища“.
§ 4. В чл. 12а ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 12е, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думите „това следва
да бъде подложено преди всяко следващо
пътуване на техническа проверка в съответствие с чл. 12а“ се заменят с „корабът следва
да бъде подложен на техническа проверка в
съответствие с чл. 12а“.
2. В изречение второ след думите „корабно
удостоверение“ се добавя „на Общността“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в скобите след „№ 2“ се добавя
„и № 2б“.
2. В ал. 4 в скобите думите „приложение
№ 5“ се заменят с „приложение № 2а за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища“.
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§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в скобите след думите „приложение № 3“ се добавя „и № 3б“.
2. В ал. 4 в скобите думите „приложение
№ 6“ се заменят с „приложение № 3а“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите в скобите „или № 4а“
се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ или оправомощено от него
лице“, а думите „по молба на корабостроителя
по упълномощаване от корабособственика,
когато корабът е построен в Република България“ се заличават.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 6 от 2007 г.
за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.)“
се заменят с „изискванията на наредбата
по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското
корабоплаване“.
2. В ал. 2 в скобите след думите „приложение № 9а“ се добавя „или № 9б“.
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „и нето тонажа на
кораби,“ се добавя „с дължина, по-голяма
от 24 m“.
2. В ал. 3 думите „извършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на
наредбата по ал. 1“ се заменят с „както и
на кораби, по-големи от 24 m, непопадащи в
разпоредбите на Международната конвенция
за измерване тонажа на корабите, 1969 г.,
извършващи международно плаване“.
§ 11. В чл. 24, ал. 1 след думите „(приложение № 12) се издава“ се добавя „на кораби
с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи
международно плаване“.
§ 12. В чл. 25, ал. 1 след думите „(приложение № 13)“ се добавя „се издава на кораби
с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи
международно плаване и“.
§ 13. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Списък на експлоатационните
ограничения на пътнически кораб се издава
съгласно изискванията на Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и удостоверява всички
ограничения за плаване на пътнически кораб,
свързани с район на плаване, хидрометеорологически условия, натоварване, диферент,
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скорост и други, определени от администрацията, във връзка с конструкцията и строежа
на кораба (приложение № 68).
(2) Списъкът се издава от директора на съответната дирекция „Морска администрация“
на английски език и е безсрочен. Списъкът
се преиздава при съществени промени на
корпуса, конструкцията, машините и механизмите.“
§ 14. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. (1) Свидетелството за специални изисквания за устойчивост на ро-ро
пътнически кораби удостоверява, че корабът
отговаря на изискванията на Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност
и стандартите за пътническите кораби (ДВ,
бр. 73 от 2011 г.) (приложение № 69).
(2) Свидетелството се издава от директора
на съответната дирекция „Морска администрация“ на английски език и е безсрочно.
Свидетелството се преиздава при съществени
изменения на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.“
§ 15. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 4 КТК организации за установяване на съответствие с
изискванията на кодекса по ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 4 КТК организации за установяване на съответствие с
изискванията на кодекса по ал. 1“ се заличават.
§ 16. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ на български език след извършване на преглед на кораба за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1
със срок на валидност не повече от:
1. пет години за пътническите кораби;
2. десет години за всички останали кораби.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Корабно удостоверение на Общността
може да се издаде и на кораб, вписан в регистър на държава – членка на Европейския
съюз, по молба на корабособственика след
извършване на преглед в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.
(8) Корабособственикът на кораб, плаващ
под българско знаме, е длъжен да уведоми съответната дирекция „Морска администрация“,
където корабът е регистриран, при издаване
на корабно удостоверение на Общността от
компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, в 14-дневен срок от издаването на документа.“
§ 17. В чл. 38б, ал. 2 думите „от 10 години“
се заменят с „от срока на валидността на
удостоверението, издадено в съответствие с
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чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по
р. Рейн, както е последно изменена“.
§ 18. В чл. 39, ал. 1 думите „на минималните изиск вани я, установени в Препоръките на Дунавската комисия за основните
технически и експлоатационни параметри
на радиолокационни станции, използвани в
корабоплаването по р. Дунав“ се заменят с
„на изискванията на наредбата по чл. 73, ал. 3
от Кодекса на търговското корабоплаване“.
§ 19. В чл. 40, ал. 1 в скобите след „приложение № 28“ се добавя „и № 28а“, а след
думите „Република България“ се добавя „както
и във вътрешните водни пътища“.
§ 20. В чл. 58а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Декларация за
съответствие с Морската трудова конвенция“
се добавя „част II“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ на английски език след извършване на одит от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ за установяване на
съответствие с изискванията на конвенцията
по ал. 1.
(4) Междинна заверка на документа по
ал. 1 се извършва от директора на съответната ди рек ци я „Морска а дминист раци я“
или оправомощено от него лице след одит,
извършен от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за установяване на продължаващо съответствие с изискванията на
конвенцията по ал. 1.“
§ 21. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 58б става
ал. 1 и в него думите „корабът е поддържан“
се заменят с „приложимото в Република
България международно и национално законодателство е“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Декларацията по ал. 1 се издава от
изпълнителния директор на ИА „МА“ или
оправомощено от него лице.“
§ 22. В чл. 58г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 58г става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Временното морско трудово свидетелство се издава от директора на съответната
дирекция „Морска администрация“ на английски език за срок не по-дълъг от 6 месеца.“
§ 23. В чл. 62 думите „Правилата за превоз
на опасни товари по р. Дунав“ се заменят с
„Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май
2000 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9
от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
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§ 24. В чл. 63 думите „Правилата за превоз
на опасни товари по р. Дунав“ се заменят с
„Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май
2000 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9
от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
§ 25. В чл. 74 се създава ал. 4:
„(4) Заверени я т док у мен т по а л. 1 на
корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища, се съхранява на борда на кораба за
срок 5 години след съставянето му.“
§ 26. В чл. 76, ал. 2 думите „MEPC.85(44)“
се заменят с „на Международната морска
организация“.
§ 27. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „MEPC.201(62)“ се заменят
с „на Международната морска организация“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 28. В чл. 77а се правят следните изменения:
1. В а л. 2 д у м и т е „ M E P C . 21 3(63) о т
2.03.2012 г., приета на 63-та сесия на Комитета по опазване на морската среда към“ се
заменят с „на“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 29. В чл. 80, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. списък на екипажа и лицата на борда;“.
§ 30. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. мерително свидетелство за кораби с
дължина, по-голяма от 24 m;“.
2. Точка 2 се заличава.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки
от 400 БТ, когато има повече от 15 души на
борда;“.
4. Създава се т. 10:
„10. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100
БТ, когато има повече от 15 души на борда.“
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки
от 400 БТ, когато има повече от 15 души на
борда;“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100
БТ, когато имат повече от 15 души на борда;“.
§ 32. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „по-голяма от 24 m“
се добавят „или мерително свидетелство за
кораби с дължина, по-малка от 24 m“.
2. Точка 20 се изменя така:
„20. план за операции с твърди отпадъци за
кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100
БТ, когато има повече от 15 души на борда;
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дневник за операции с твърди отпадъци за
кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400
БТ, когато има повече от 15 души на борда;“.
§ 33. В чл. 85, ал. 1 т. 23 се изменя така:
„23. за кораби над 1000 БТ свидетелство за
наличие на застраховка или друго финансово
обезпечаване на гражданска отговорност за
щети от замърсяване с корабно гориво;“.
§ 34. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 94 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всички ро-ро пътнически кораби в
допълнение на документите по чл. 84, ал. 1
или чл. 85, ал. 1 трябва да бъдат снабдени
със свидетелство за специални изисквания
за устойчивост на ро-ро пътнически кораби.“
§ 35. В чл. 96 се създава т. 11:
„11. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на
гражданска отговорност за щети, причинени
от замърсяване с корабно гориво;“.
§ 36. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 102 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всеки танкер с 2000 и повече тона
нефт и/или нефтопродукти като товар освен
с документите по чл. 84 или 85 трябва да
разполага и със свидетелство за наличие на
застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от
замърсяване с нефт и нефтопродукти.“
§ 37. В чл. 105, т. 9 думата „разрешително“
се заменя с „разрешение“.
§ 38. В чл. 106, ал. 2, т. 5 думата „разрешително“ се заменя с „разрешение“.
§ 39. В чл. 107, т. 5 думата „разрешително“
се заменя с „разрешение“.
§ 40. В чл. 109 думите „Правилата за превоз
на опасни товари по р. Дунав“ се заменят с
„Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май
2000 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9
от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
§ 41. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 11 след думите „и предотвратяване
на замърсяването“ се добавя „(ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите
и пристанищата (ISPS) и Морската трудова
конвенция (MLC 2006)“ и думата „odit“ се
заменя с думата „audit“.
2. В т. 14 след думите „и предотвратяване
на замърсяването“ се добавя „(ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите
и пристанищата (ISPS) и Морската трудова
конвенция (MLC 2006)“.
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§ 42. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

Наименование на документа
2
„Свидетелство за регистрация“; Certificate of Registry
„Временно свидетелство за регистрация“; Temporary
Certificate of Registry
„Временно свидетелство за плаване под знамето на Република България“; Temporary Flag Certificate
„Контролен талон за преглед на кораб“; Ship’s Survey
Control Talon
(изм., ДВ, бр. 39 от 2013 г.) „Разрешение за корабна радиостанция“; Ship Radio Station Licence
(изм., ДВ, бр. 39 от 2013 г.) „Разрешение за корабна радиостанция“; Ship Radio Station Licence
„Документ за надеждно комплектуване на кораба с
екипаж“; Minimum Safe Manning Document
„Международно свидетелство за тонаж (1969)“;
International Tonage Certificate (1969) Tonnage Certificate
„Мерително свидетелство за кораби от вътрешно плаване“
„Международно свидетелство за товарните водолинии“;
International Load Line Certificate
„Международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии“; International Load Line Exemption
Certificate
„Свидетелство за сигурност на пътнически кораб“;
Passenger Ship Safety Certificate; Record of Equipment for
Passenger Ship Safety Certificate (Form P);
„Свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб“; Cargo Ship Safety Construction Certificate
„Свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб“; Cargo Ship Safety Equipment
Certificate; Record of Equipment for the Cargo Ship Safety
Equipment Certificate (Form E)
„Свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб“; Cargo Ship Safety Radio Certificate; Record
of Equipment for the Cargo Ship Safety Radio Certificate
(Form R)
„Свидетелство за сигурност на товарен кораб“; Cargo
Ship Safety Certificate; Record of Equipment for the Cargo
Ship Safety Certificate (Form C)
„Свидетелство за сигурност на риболовен кораб“;
International Fishing Vessel Safety Certificate; Record of
Equipment for the Certificate of Compliance; International
Fishing Vessel Exemption Certificate; Exemption Certificate
for a new/existing Fishing Vessel
„Свидетелство за освобождаване“; Exemption Certificate
„Документ за съответствие на компанията“; Document
of Compliance; Interim Document of Compliance
„Свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването“;
Safety Management Certificate; Interim Safety Management
Certificate
„Меж дународно свидетелство за предотвратяване на
замърсяване с нефт“; International Oil Polution Prevention
Certificate; Record of Construction and Equipment for Ships
other than Oil Tankers; Record of Construction and Equipment
for Oil Tankers
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Основание
3
Чл. 13, ал. 3 и 4

Приложение №
4
№ 2, 2а, 2б

Чл. 14, ал. 3 и 4

№ 3, 3а, 3б

Чл. 15, ал. 1

№ 4

Чл. 17, ал. 1

№ 5а

Чл. 19, ал. 1

№ 7

Чл. 20, ал. 1

№ 8

Чл. 21, ал. 1

№ 9, 9а, 9б

Чл. 22, ал. 1, 2 и 3

№ 10, 10а, 10б

Чл. 23, ал. 1

№ 11

Чл. 24, ал. 1

№ 12

Чл. 25, ал. 1

№ 13

Чл. 26, ал. 1, 3 и 4

№ 14, 14а, 14б

Чл. 27, ал. 1

№ 15

Чл. 28, ал. 1 и 5

№ 16, 16а

Чл. 29, ал. 1 и 4

№ 17, 17а

Чл. 30, ал. 1 и 4

№ 18, 18а

Чл. 30а, ал. 1, 4 и 6

№ 18б, 18б', 18в,
18в', 18г, 18г'

Чл. 31, ал. 1

№ 19

Чл. 32, ал. 1 и 2

№ 20, 20а

Чл. 33, ал. 1 и 3

№ 21, 21а

Чл. 34, ал. 1 и 5

№ 22, 22а, 22б

С Т Р.
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22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
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Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества
в наливно състояние“; International Polution Prevention
Certificate for the Carriage of Noxios Liquid Substances in
Bulk
„Международно свидетелство за предотвратяване
замърсяване с отпадъчни води (1973)“; International
Sewage Polution Prevention Certificate
„Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха“; International Air Polution
Prevention Certificate; Supplement to the International Air
Polution Prevention Certificate (IAPPCertificate) Record of
Construction and Equipment
„Свидетелство за годност“; Safety Navigation Certificate
„Корабно удостоверение на Общността“
„Удостоверение за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване“
„Свидетелство за годност за сезонен превоз на хора“
„Международно удостоверение за развлекателни кораби“
„Свидетелство за съответствие със специалните
изисквания към корабите, превозващи опасни товари“; Document of Compliance for Ship Carrying
Dangerous Goods; Document of Compliance for the special
requirements for Ships Carrying Dangerous Goods
„Международно свидетелство за годност за превоз на
радиоактивни товари“
„Международно свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари наливно“;
International Certificate of Fitness for the Carriage of
Dangerous Chemicals in Bulk
„Международно свидетелство за годност на кораба
да превозва втечнени газове в наливно състояние“;
International Certificate of Fitness for the Carriage of
Liquefied Gases in Bulk
„Свидетелство за право на кораба да превозва зърно в
насипно състояние“; Document of Authorisation for the
Garriage of Grain in Bulk
„Свидетелство за сигурност на високоскоростен кораб“;
High-Speed Craft Safety Certificate; Record of Equipment
for High-Speed Craft Safety Certificate
„Разрешително за плаване с високоскоростен кораб“;
Permit to Operate High-Speed Craft
„Свидетелство за сигурност на кораби със специално
предназначение“; Special Purpose Ship Safety Certificate;
Record of Equipment for Compliance with the Code of
Safety for Special Purpose Ships
„Свидетелство за конструкцията и оборудването на
динамично поддържани кораби“; Dynamically Supported
Craft Construction and Equipment Certificate
„Разрешително за плаване с динамично поддържани
кораби“; Permit to Operate Dynamically Supported Craft
„Свидетелство за годност на спомагателни кораби,
поддържащи морски съоръжения“; Certificate of Fitness
„Свидетелство за безопасност на морска платформа
(1989)“; Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate
„Свидетелство за сигурност на система за работа под
водата“; Diving System Safety Certificate
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Чл. 35, ал. 1

№ 23

Чл. 36, ал. 1

№ 24

Чл. 36, ал. 1 и 5

№ 24а, 246

Чл. 37, ал. 1
Чл. 38, ал. 1
Чл. 39, ал. 1

№ 25, 25а
№ 26
№ 27

Чл. 40, ал. 1

№ 28

Чл. 41, ал. 1

№ 29

Чл. 42, ал. 1

№ 30, 30а

Чл. 43, ал. 1

№ 31

Чл. 44, ал. 1

№ 32

Чл. 45, ал. 1

№ 33

Чл. 46, ал. 1

№ 34

Чл. 47, ал. 1 и 4

№ 35, 35а

Чл. 48, ал. 1

№ 36

Чл. 49, ал. 1 и 4

№ 37, 37а

Чл. 50, ал. 1

№ 38

Чл. 51, ал. 1

№ 39

Чл. 52, ал. 1

№ 40

Чл. 53, ал. 1

№ 41

Чл. 54, ал. 1

№ 42
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54.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
„Свидетелство за еднократен преход“; Single Voyage
Certificate
„Свидетелство за провлачване“; Towage Certificate
„Свидетелство за корабната аптека“; Medical Chest
Certificate
„Свидетелство за дератизация/Свидетелство за освобождаване от дератизация“; Deratting Certificate/
Deratting Exenption Certificate
„Свидетелство за наличие на застраховка или друго
финансово обезпечаване на гражданска отговорност за
щети от замърсяване с нефт“; Certificate of Insurance
or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for
Oil Pollution Damage
„Свидетелство за наличие на застраховка или друго
финансово обезпечаване на гражданска отговорност
за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво“; Certificate of Insurance or Other Financial Security in
Respect of Civil Liability for Bunker Oil Polution Damage
„Международно свидетелство за противообрастваща
система“; International Anti-fouling System Certificate
„Потвърждение на противообрастваща система“;
Record of Anti-fouling System
„Международно свидетелство за сигурност на кораба“;
International Ship Security Certificate; Interim International
Ship Security Certificate
„Свидетелство за допуск“
„Временно свидетелство за допуск“
„Непрекъснат документален запис на историята на кораба“; Continuous Synopsis Record (CSR);
Amendments to the Continuous Synopsis Record (CSR);
Index of Amendments to CSR Document №… for the Ship
with IMO №….

С Т Р. 3 5
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4

Чл. 55, ал. 1

№ 43

Чл. 56, ал. 1

№ 44

Чл. 57, ал. 1

№ 45, 45а

Чл. 58, ал. 1

№ 46

Чл. 59, ал. 1

№ 47

Чл. 59а

№ 47а

Чл. 59б

№ 47б

Чл. 59б, ал. 3

№ 47в и 47г

Чл. 61, ал. 1 и 5

№ 49, 49а

Чл. 62, ал. 1
Чл. 63, ал. 1

№ 50, 50а
№ 50б

Чл. 64, ал. 1

№ 51, 51а, 516

55.

„Корабен дневник“

Чл. 65, ал. 1

56.
57.
58.

„Вахтен дневник“
„Машинен дневник“
„Радиодневник“; Radio Log Book
„Дневник за нефтените операции“; Oil Record Book
Part II; Oil Record Book Part I
„Дневник за операциите с отработените масла“
„Дневник за товарни операции на кораб, превозващ
вредни течни вещества в наливно състояние“; Cargo
Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances
in Bulk
„Дневник за операции с твърди отпадъци“; Garbage
Record Book
„Санитарен дневник“; Sanitary Inspection Record Book
„Списък на екипажа“; Crew List
„Корабен план за борба със замърсяване с нефт при
аварии“
„Корабен план за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии“
„Корабен план за управление на твърди отпадъци“
„Манифест за опасни товари“ или „Товарен план за
опасни товари“
„Ръководство за безопасно товарене и разтоварване“

Чл. 65а
Чл. 66, ал. 1
Чл. 67, ал. 1

№
№
№
№
№

Чл. 68, ал. 1

№ 55, 55а

Чл. 68а

№ 55в

Чл. 69, ал. 1

№ 56

Чл. 70, ал. 1

№ 57

Чл. 73, ал. 1
Чл. 74, ал. 1

№ 60
№ 61

Чл. 75, ал. 1

Не

Чл. 76, ал. 1

Не

Чл. 77, ал. 1

Не

СОЛАС

Не

СОЛАС

Не

59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

52, 52а,
52б, 52в
52г
53, 53а
54
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71.
72.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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„Ръководство за определяне на устойчивостта в неповредено състояние“
„Ръководство за борба с наводняване“
„Списък на експлоатационните ограничения“
„Система за подпомагане на капитана за вземане на
решения при аварийни ситуации“
„План за координиране на операции по търсене и спасяване“
„Папка с документи, изисквани по програмата за усилени прегледи“
„Запис от системата за наблюдение и управление на
изхвърлянето“
„Международно свидетелство за енергийна ефективност“; International Energy Efficiency Certificate
„Допълнение към Международното свидетелство за
енергийна ефективност“; (Supplement to the International
Energy Efficiency Certificate – IEE Certificate)
(нова – ДВ, бр. 39 от 2013 г.) „Морско трудово свидетелство“; Мaritime Labour Certificate
„Декларацията за съответствие с Морската трудова
конвенция – част I“; Declaration of Maritime Labour
Compliance – Part I
„Декларацията за съответствие с Морската трудова
конвенция – част II“; Declaration of Maritime Labour
Compliance – Part II
„Временно морско трудово свидетелство“; Interim
Maritime Labour Certificate
„Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб“; Operational Restriction List
„Свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби“; Specific stability
requirements for ro-ro passenger ships
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СОЛАС

Не

СОЛАС
СОЛАС

Не
Не

СОЛАС

Не

СОЛАС

Не

СОЛАС

Не

МАРПОЛ

Не

Чл. 36б, ал. 1

№ 62

Чл. 36б, ал. 1

№ 63

Чл. 58а, ал. 1

№ 64

Чл. 58б

№ 65

Чл. 58в

№ 66

Чл. 58г

№ 67

Чл. 26а, ал. 1

№ 68

Чл. 26б, ал. 1

№ 69

“
§ 43. Приложения № 2 и № 2б към чл. 13, ал. 3 се изменят така:

„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN MARITIME ADMINISTR ATION
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
CERTIFICATE OF REGISTRY
№
Име на кораба
Name of Ship
Корабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port

/
под №/№

на страница/page

С основни данни

/

том/volume
Main Particulars:

Дължина, най-голяма/Length overall

м/m

Широчина, най-голяма/Breadth extreme

м/m

Височина на борда/Depth moulded

м/m

Бруто тонаж/Gross tonnage
Нето тонаж/Net tonnage
Позивни/Call sign
ИМО номер/IMO number

БРОЙ 7
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Owned by:

И му се разрешава да плава под знамето на Република България.
Аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of Bulgaria.
Издадено в ………….
на .......................
Issued in ………………
оn

ДИРЕКТОР МОРСК А
АДМИНИСТРАЦИЯ …………………..….
DIRECTOR MARITIME ADMINISTR ATION

Приложение № 2б
към чл. 13, ал. 3

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN MARITIME ADMINISTR ATION
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
CERTIFICATE OF REGISTRY
№
Име на кораба
Name of Ship
Корабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port

/
под №/№

на страница/page

С основни данни

/

том/volume

Main Particulars:

Дължина, най-голяма/Length overall

м/m

Широчина, най-голяма/Breadth extreme

м/m

Височина на борда/Depth moulded

м/m

Товароподемност/Dead-weight

т/t

Водоизместване/Displacement

м 3/m 3

Позивни/Call sign
ATIS
MMSI
УЕИН/ENI
Собственост на:

Owned by:

И му се разрешава да плава под знамето на Република България.
Аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of Bulgaria.
Издадено в ………….
на
Issued in ………………
оn

ДИРЕКТОР МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ
…………….
DIRECTOR MARITIME ADMINISTR ATION

§ 44. Създава се приложение № 3б към чл. 14, ал. 3:

“
„Приложение № 3б
към чл. 14, ал. 3

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN MARITIME ADMINISTR ATION
ВРЕМЕННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
TEMPOR ARI CERTIFICATE OF REGISTRY
№
Име на кораба
Name of Ship
Корабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port

С Т Р.
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/
под №/№

на страница/page

С основни данни

/

том/volume

Main Particulars:

Дължина, най-голяма/Length overall

м/m

Широчина, най-голяма/Breadth extreme

м/m

Височина на борда/Depth moulded

м/m

Товароподемност/Dead-weight

т/t

Водоизместване/Displacement

м 3/m 3

Позивни/Call sign
ATIS
MMSI
УЕИН/ENI
Собственост на:

Owned by:

И му се разрешава да плава под знамето на Република България.
Аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of Bulgaria.
Валидно до/
Valid until

ДИРЕКТОР МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ
…………….
DIRECTOR MARITIME ADMINISTR ATION

Издадено в ………….
на
Issued in ………………
оn

“

§ 45. Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 15, ал. 1
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION
TEMPOR ARY FLAG CERTIFICATE
On behalf of the Government of the Republic of Bulgaria, BULGARIAN MARITIME ADMINISTR ATION
grants to ……………………………………………………………. to raise the National Flag of the Republic of Bulgaria on its
own ship
m/v ……………………………………….
The vessel has the following dimensions:
Length, overall
Breadth, moulded
Depth, moulded
Dead-weight
Displacement
Net tonnage
Gross tonnage
Main engine power

……… m
……… m
..……. m
..……… t
……… m3
..……… t
…..…… t
..…… kW

The Government of the Republic of Bulgaria kindly requests the competent authorities of the countries
visited to render the necessary assistance to her Captain.
This certificate is issued under provisions of Article 36 of Merchant Shipping Code (State Gazette № 55/1970).
This certificate is valid until ……………………………………
Issued at SOFIA on …………………………………..
№ ….
Seal

EXECUTIVE DIRECTOR: ..................“

§ 46. Приложение № 5а към чл. 17, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 5a
към чл. 17, ал. 1

КОНТРОЛЕН ТАЛОН ЗА ПРЕГЛЕД НА КОРАБ
SHIP’S SURVEY CONTROL TALON
ИА „Морска администрация“ удостоверява, че ……………...............
The Bulgarian Maritime Administration certifies that
Свидетелство за рег./Certificate of Registry № ……………....................
Пристанище на рег./Port of Registry ........................
е прегледан и е установено, че е ГОДЕН ЗА Is sur veyed and determined as a SEAWORTH Y FOR
ПЛАВАНЕ и в съответсвие с наличното на SAILING and as per the on board equipment has a permission
борда оборудване и снабдяване му се разрешава to sail in the region and weather condition as follows:
да плава при следните условия и район:

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

Контролният талон е неразделна част от Свидетелството за регистрация.
Радионавигационно оборудване/Radio-navigational equipment:
VHF…………………….. SSB(MF/HF)……………... GPS……………….
Radar…………………… ЕPIRB …………………..... SART……...……….
Echo sounder.…………. Magn. Compass .……..…… Speed Log ………. Оборудване и снабдяване/Equipment and
supplies:
Спас. плотове/Liferafts.…...бр. Термозащ. облекла/Therm.prot.aids…….бр
Сп. ризи/Lifejackets ……… бр.
Сп. кръгове/Lifebuoys……..….бр.
Противопожарни с-ва/Firefighting devices:................................................ Максимален брой лица на борда /
Max persons on board..........................
Прегледът е извършен във/The survey is carried out in. …….......………………
Дата на прегледа: ………....….........………… Валиден до: ……......……………...…..
Date of survey
Expiry date
Печат/Seal
№ ...............
…………………………....................................…..
(подпис на упълномощеното лице)
Signature of the authorized person“

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

„Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
BULGARIAN MARITIME ADMINISTR ATION
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОРАБНА РАДИОСТАНЦИЯ
SHIP RADIO STATION LICENCE
№ RL-0XXXX-1-0XXXX
Име на кораба
Name of ship

Повиквателен сигнал
Call Sign

MMSI

Друга идентификация
Other identification

Радиокомпания
AAIC

GMDSS
Район на плаване
Sea area

Притежател на разрешението
Licensee
Адрес
Address
На основание чл. 60б от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република Българи я и съгласно
Радиорегламента на Меж д у народни я съюз за
да лекосъобщени я минист ърът на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията на
Република България разрешава монтирането и
използването на корабната радиостанция, която
съдържа следните радиосъоръжения:

Based on the ground of Art. 60b from the Law on
maritime spaces, inland waterways and the ports of the
Republic of Bulgaria, and the provisions of the Radio
Regulations of the International Telecommunication
Union, the Minister of Transport, Information Technology
and Communications of the Republic of Bulgaria grants
this permission for installation and operation of the Ship
Radio Station which consists of the following equipment:
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№

ДЪРЖАВЕН
Апаратура
Equipment

Марка и модел
Type and model

ВЕСТНИК

Модулация
Modulation

Мощност
Power (W)

БРОЙ 7
Честотен диапазон
Frequency band (MHz)

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

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

„Приложение № 8
към чл. 20, ал. 1

R E P U B L I C OF B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОРАБНА РАДИОСТАНЦИЯ
SHIP RADIO STATION LICENCE
№ RL-0XXXX-1-0XXXX
Име на кораба
Name of ship

Повиквателен
сигнал
Call Sign

MMSI

Друга идентификация Радиокомпания
Other identification
AAIC

Район на плаване
Trading area

Притежател на разрешение
Licensee
Адрес
Address
На основание чл. 60б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и съгласно Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България разрешава монтирането и използването
на корабната радиостанция, която съдържа следните радиосъоръжения:

Based on the ground of Art. 60b from the Law on maritime
spaces, inland waterways and the ports of the Republic of
Bulgaria, and the provisions of the Radio Regulations of
the International Telecommunication Union, the Minister
of Transport, Information Technology and Communications
of the Republic of Bulgaria grants this permission for
installation and operation of the Ship Radio Station
which consists of the following equipment:

БРОЙ 7
Апаратура
Equipment

№

ДЪРЖАВЕН
Тип и описание
Type and model

ВЕСТНИК
Модулация
Modulation

С Т Р. 4 1
Мощност
Power

Честотен диапазон
Frequency band, MHz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разрешението е валидно при условие, че се спазват изискванията на чл. 18 от Радиорегламента на
МСД и Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища
или докато то не бъде оттеглено от издаващата го администрация.
This License shall be in effect if the requirements of the art. 18 of the ITU Radio Regulations and the Regional
Arrangement concerning the Radiotelephone service on Inland Waterways are respected, or until suspended by the
issuing authority.
Издаден на:
Issued on:
София, България
Sofia, Bulgaria

Изпълнителен директор:
Executive Director
Seal

§ 49. Приложения № 9, 9а и 9б към чл. 21, ал. 1 се изменят така:

к.д.п. ………………..
Capt. …………………“

R E P U B L I C OF B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 9
към чл. 21, ал. 1

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT
Issued under the provisions of regulation V/14(2) of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive
Number or
Letters

IMO number

Type of ship:
Periodically unattended machinery space
Operating company *1//ID number:
Trading area*2/:

Port of
Registry

Gross tonnage
(ITC’69)

Main propulsion
power (kW)

Yes/No

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, it carries
not less than the number and grades/capacities of personnel specified in the table(s) below.
Company as defined in ISM Code.
Where a trading area other than unlimited is shown, a clear description or map of the trading area
should be included in the document.
*1/

*2/
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Certificate
(STCW regulation)

Grade/capacity
Master

II/2

Chief officer

II/2

Officer in charge of a navigational watch

II/1

Rating forming part of a navigational watch

II/4

GMDSS Radio operator *

IV/2

Seaman

Number of
persons

-

Chief Engineer

III/2

Second Engineer

III/2

Officer in charge of an engineering watch

III/1

Rating forming part of an engineering watch

III/4

Electro-technical officer

III/6

Electro-technical rating
III/7
* No dedicated radio officer is required. The duties of this capacity are fulfilled by 2 of the crewmembers.
Special requirements or conditions, if any:
This certificate is valid until:
Issued at .............................
№
Seal

the ...... day of ..........................., 20.....
on the ….. day of ………........……., 20...
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ............... : ____________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)

Приложение № 9а
към чл. 21, ал. 1

REPUBLIK BULGARIEN
MINISTERIUM FÜR VERKEHR,
INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND KOMMUNIKATIONEN
BESCHEINIGUNG FÜR ZUVERLÄSSIGE BESATZUNGSBESCHAFFUNG DES SCHIFFES
Ausgestellt nach Vollmacht der Regierung von Republic Bulgarien von Seeadministration
Name des Schiffes

Registrationsnummer

Registrationshafen

Mit dem vorliegenden wird bestätigt, dass in Übereinstimmung mit Kapitel 23 des Beschlusses 61 „Empfehlungen über
die auf Europäischer Ebene abgestimmten technischen Anforderungen, die gegenüber Binnenschiffen angewandt werden“
des Ausschusses für die Binnenwasserstrassen der UNO, der Donaukommision und der nationalen Gesetzgebung über die
Schiffahrtskontrolle, wird dieses Schiff bei seiner Fahrt auf den Binnenwasserstrassen Europas als zuverlässig mit Besatzung
beschaffen betrachtet, falls an seinem Bord Dienstpersonal nicht weniger als die unten angegebenen Besatzungsmitglieder
anwesend sind:
BETRIEBSFORMEN

Tagesfahrt bis zu 12
Stunden
А.1

Besatzungsmitglieder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapitän
Schiffsführer
Steuermann
Bootsmann
Matrose
Technischer Offizier
Elektromechaniker
Motorwart
Matrosen-Motorwart

Fahrt bis zu 18
Stunden von 24
Stunden
А.2

Ständige Fahrt bis 24
Stunden
В
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Bemerkung:___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ausgestellt in_____________________________________________ am_________________________________________
Gultig bis________________________________________________
LEITER DER
SEEADMINISTR ATION:_________________________________________

Stempel:

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДОКУМЕНТ
ЗА НАДЕЖДНО КОМПЛЕКТОВАНЕ
НА КОРАБА С ЕКИПАЖ
Издаден по пълномощие на правителството на Република България от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Име на кораба

Регистров номер

Пристанище на регистрация

С настоящото се удостоверява, че в съответствие с изискванията на глава 23 на Резолюция № 61
„Препоръки относно техническите предписания, съгласувани на европейско равнище, прилагани
към корабите от вътрешното корабоплаване“ на Комитета по вътрешните водни пътища към ООН,
Дунавската комисия и националното законодателство по контрола на корабоплаването този кораб се
счита за надеждно комплектован с екипаж при плаването му по вътрешните водни пътища на Европа, ако на борда му се намират лицата на длъжности и на брой не по-малко от посочените по-долу:
Режим на плаване

Дневно плаване
до 12 часа

Плаване до 18 часа
за период от 24 часа

Непрекъснато плаване за
период от 24 часа

Режим А-1

Режим А-2

Режим В

Корабни длъжности
1.

Капитан

2.

Корабоводител

3.

Щурман

4.

Старши моряк

5.

Моряк

6.

Механик

7.

Електромеханик

8.

Моторист

9. Моряк-моторист
Забележка:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Издаден в гр._______________________________ на_______________________________________________ г.
Валиден до_________________________________
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ………: ––––––––––––––––––––––––––
Печат:

Приложение № 9б
към чл. 21, ал. 1

REPUBLIK BULGARIEN
MINISTERIUM FÜR VERKEHR,
INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND KOMMUNIKATIONEN
BESCHEINIGUNG FÜR ZUVERLÄSSIGE BESATZUNGSBESCHAFFUNG DES SCHIFFES
Ausgestellt nach Vollmacht der Regierung von Republic Bulgarien von Seeadministration
Name des Schiffes

Registrationsnummer

Registrationshafen
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Mit dem vorliegenden wird bestätigt, dass in Übereinstimmung mit Kapitel 23 des Beschlusses 61 „Empfehlungen über
die auf Europäischer Ebene abgestimmten technischen Anforderungen, die gegenüber Binnenschiffen angewandt werden“
des Ausschusses für die Binnenwasserstrassen der UNO, der Donaukommision und der nationalen Gesetzgebung über die
Schiffahrtskontrolle, wird dieses Schiff bei seiner Fahrt auf den Binnenwasserstrassen Europas als zuverlässig mit Besatzung
beschaffen betrachtet, falls an seinem Bord Dienstpersonal nicht weniger als die unten angegebenen Besatzungsmitglieder
anwesend sind:
Tagesfahrt bis zu 12 Fahrt bis zu 18 Stunden
Ständige Fahrt bis 24
Stunden
von 24 Stunden
Stunden
BETRIEBSFORMEN
А.1
А.2
В
Besatzungsmitglieder
1.
2.

Schiffsführer vom Fahrzeuge ohne
Eigenantrieb
Matrose

Bemerkung:___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ausgestellt in_____________________________________________ am_________________________________________
Gultig bis________________________________________________
LEITER DER
SEEADMINISTR ATION:_________________________________________

Stempel:

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДОКУМЕНТ
ЗА НАДЕЖДНО КОМПЛЕКТОВАНЕ
НА КОРАБА С ЕКИПАЖ
Издаден по пълномощие на правителството на Република България от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“
Име на кораба

Регистров номер

Пристанище на регистрация

С настоящото се удостоверява, че в съответствие с изискванията на глава 23 на Резолюция № 61
„Препоръки относно техническите предписания, съгласувани на европейско равнище, прилагани
към корабите от вътрешното корабоплаване“ на Комитета по вътрешните водни пътища към ООН,
Дунавската комисия и националното законодателство по контрола на корабоплаването този кораб
се счита за надеждно комплектован с екипаж при плаването му по вътрешните водни пътища на
Европа, ако на борда му се намират лицата на длъжности и на брой не по-малко от посочените
по-долу:
Режим на плаване

Дневно плаване
до 12 часа

Плаване до 18 часа
за период от 24 часа

Непрекъснато плаване за период от
24 часа

Режим А-1

Режим А-2

Режим В

Корабни длъжности
1.

Водач на несамоходен кораб

5.

Моряк

Забележка:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Издаден в гр._______________________________ на_______________________________________________ г.
Валиден до_________________________________
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“: __________________________
Печат:“
§ 50. Приложение № 12 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
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R E P U B L I C O F BU L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложениe № 12
към чл. 24, ал. 1

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority
of the Government of the REPUBLIC of BULGARIA by the
MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number or Letters
IMO Number

Freeboard assigned as*1/:

Type of ship*1/:

A new ship

Type „A“

Port of Registry

Length (L) as defined
Article 2(8) (in metres)

Type „B“
An existing ship
Type „B“ with increased freeboard
Type „B“ with reduced freeboard
FREEBOARD FROM DECK LINE*2/
LOAD LINE*2/
Tropical .........……......................mm (T)
.................................mm above (S)
Summer .........………...................mm (S)
Upper edge of line through centre of ring
Winter .........…….........….............mm (W)
............................... mm below (S)
Winter North Atlantic...............mm (WNA)
............................... mm below (S)
Timber tropical .........................mm (LT)
............................... mm above (LS)
Timber summer ........................mm (LS)
............................... mm above (S)
Timber winter ...........................mm (LW)
............................... mm below (LS)
Timber winter ...........................mm (LWNA)
............................... mm below (LS)
North Atlantic
Allowance for fresh water for all freeboards other than timber .............… mm.
For timber freeboards ................ mm.
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is ...... mm ………….. deck at side.
LTF
LT
LS
LW
LWNA

LF
TF
F
T
S
W
WNA

Delete as appropriate.
Freeboards and Load Lines which are not applicable need not be entered on the Certificate.
Subdivision load lines may by entered on the certificate on a voluntary basis.
THIS IS TO CERTIFY:
1. T hat this ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.
2. T hat the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been
marked in accordance with the Convention.
This Certificate is valid until the ____________ day of _______________________________ subject to
annual surveys in accordance with Article 14(1)(c) of the Convention.
Completion date of the survey on which certificate 1s based: …………………………..
Issued at ____________ on the ____________ day of ________________________
Seal
		
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION – ................................ : _______________________________
			
(Signature of authorized official issuing the certificate)
*1/

*2/
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№
Notes: 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be
permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the
point of departure and the sea.
2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the
amount of the fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance
shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by Article 14 (1) (c) of the Convention, this ship
was found to comply with the relevant requiremenets of the Convention.
___________________________________________________________________________________________________
Annual survey
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
___________________________________________________________________________________________________
Annual survey
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
___________________________________________________________________________________________________
Annual survey
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
___________________________________________________________________________________________________
Annual survey
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual survey in accordance with article 19(8)(c)
THIS IS TO CERTIFY THAT at a survey in accordance with Article 19(8) (c) of the Convention, this ship
was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19(3) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance
with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until:__________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance
with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until:__________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace
where article 19(5) or 19(6) applies.
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This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6)*1/ of the Convention, be accepted as valid until
________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date is: _________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date is: _________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
*1/
Delete as appropriate.“

§ 51. Приложение № 13 към чл. 25, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 25, ал. 1

R E P U B L I C O F BU L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as
modified by the Protocol of 1988 thereto under the authority of the Government of the REPUBLIC OF
BULGARIA by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number or Letters
IMO Number

Port of Registry

Length (L) as defined
Article 2 (8)

THIS IS TO CERTIFY:
That the ship is exempted from the provisions of the Convention, under the authority by article 6(2)/6(4)* of
the Convention referred to above.
The provisions of the Convention from which the ship is exempted under article 6(2) are:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
The voyage for which exemption is granted under article 6(4) is:
From:__________________________________________________________________________________________
To:_____________________________________________________________________________________________
Conditions, if any, on which the exemption is granted under either article 6(2) or article 6(4):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
This Certificate is valid until the _________ day of _____________________________ subject to
annual inspections in accordance with Article 14 (1) (c) of the Convention.
Completion date of the survey on which certificate 1s based: …………………………..
Issued at __________________
Date: The _________ day of ___________________________
Seal
		
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION – ................................ : _______________________________
		
(Signature of authorized
		
official issuing the certificate)
№ ………….
______________________
* Delete as appropriate
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by Article 14 (1) (c) of the Convention, the ship
was found to comply with the conditions under which this exemption was granted.
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Annual survey
					
		
Seal
		
Annual survey
					
		
Seal
		
Annual survey
					
		
Seal
		
Annual survey
					
		
Seal
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Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Place __________________________

Annual survey in accordance with article 19(8)( c )

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)

THIS IS TO CERTIFY THAT at a survey in accordance with Article 19(8) (c) of the Convention, the ship
was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19 (3) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this Certificate shall, in accordance
with article 19 (3) of the Convention, be accepted as valid until:_______________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19 (4) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance
with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until:_______________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace
where article 19(5) or 19(6) applies
This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6)* of the Convention, be accepted as valid until ____
_______________________________________________________________________________________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
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In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date is: __________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date
is: __________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
* Delete as appropriate.“

§ 52. Приложения № 14 към чл. 26, ал. 1, № 14а към чл. 26, ал. 3 и № 14б към чл. 26, ал. 4
се изменят така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 14
към чл. 26, ал. 1

PASSENGER SHIP SAFETY
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)
for an/a short* international voyage
Issued under the provisions of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY
OF LIFE AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive
Number or Letters
IMO Number

Port of
Registry

Gross
Tonnage
(GT)

Sea areas in which ship is
certified to operate
(Reg. IV/2)

Date of Build:
Date of building contract
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
Date of delivery
Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was
commenced (if applicable)
THIS IS TO CERTIFY:
1.
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7
of the Convention.
2 . That the survey showed that:
2.1.
the ship complied with the requirements of the Convention as regards:
2.1.1.
the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;
2.1.2.
the watertight subdivision arrangements and details;
2.1.3.
the following subdivision load lines:
Subdivision load lines assigned and marked on the
ship’s side amidships (regulation II-1/18**)

Freeboard

To apply when the spaces in which
passenger are carried include the
following alternative spaces

P.1.
P.2.
P.3.
2.2. the ship complied with the requirements of Convention as regards structural fire protection, fire safety
systems and appliances and fire control plans;
2.3. the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided
in accordance with the requirements of the Convention;
2.4. the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances
in accordance with the requirements of the Convention;
2.5. the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
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2.6. the functioning of radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of
the Convention;
2.7. the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment,
means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.8. the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals, in
accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions
at Sea in force;
2.9. in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;
2.10. the ship was/was not* subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s)
II-1/55 / II-2/17 /III/38* да стане of the Convention;
2.11. a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/
fire protection/life saving appliances and arrangements* is/is not/* appended to this Certificate.
3. That an Exemption Certificate has/has not * been issued.
This certificate is valid until:
the..........
day of ......................... 20...
Completion date of survey on which this certificate is based: ….................……………………
Issued at .............. on
the ..........
day of ......................... 20...
№
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
____________________________
* Delete as appropriate
** For ships constructed before 1 January 2009, the applicable subdivision notation „C.1, C.2 and C.3“ should
be used.“
(Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall,
in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until: ………………
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for period of grace
where regulation I/14(e) or I/14(f) applies.
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)* of the Convention, be accepted as valid
until: …………………….
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)

Приложение № 14а
към чл. 26, ал. 3

RECORD OF EQUIPMENT FOR PASSENGER SHIP SAFETY
(FORM P)
Record of Equipment for compliance with THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE
AT SEA, 1974, as amended
I. PARTICULARS OF SHIP:
Name of ship
..............................
Distinctive number or letters
..............................
Number of passengers for which certified
..............................
Minimum number of persons with required
Qualifications to operate the radio installations
..............................
II. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES:
1.

Total number of persons for which life-saving appliances are provided

…………………………….
Port side Starboard
side

2.

Total number of lifeboats

2.1.

Total number of persons accommodated by them

2.2.

Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code,
section 4.5)

2.3.

Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)
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Number of totally enclosed life boats (regulation III/21 and LSA Code,
section 4.6)

2.5.

Other lifeboats

2.5.1.

Number

2.5.2.

Type

3.

Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above

3.1.

Number of lifeboats fitted with searchlights

4.

Number of rescue boats

4.1.

Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5.

Liferafts

5.1.

Those for which approved launching appliances are required

5.1.1.

Number of liferafts

5.1.2.

Number of persons accommodated by them

5.2.

Those for which approved launching appliances are not required:

5.2.1.

Number of liferafts

5.2.2.

Number of persons accommodated by them

6.

Number of Marine Evacuation Systems (MES)

6.1.

Number of liferafts served by them

6.2.

Number of persons accommodated by them

7.

Buoyant apparatus

7.1.

Number of apparatus

7.2.

Number of persons capable of being supported

8.

Number of lifebuoys

9.

Number of lifejackets (total)

9.1.

Number of adult lifejackets

9.2.

Number of child lifejackets

9.3.

Number of infant lifejackets

10.

Immersion suits

10.1.

Total number

10.2.

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

11.

Number of anti-exposure suits

12.

Number of thermal protective aids

13.

Radio installations used in life-saving appliances

13.1.

Number of search and rescue locating devices

13.1.1.

Radar search and rescue transponders (SART)

13.1.2.

AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)

13.2.

Number of two-way VHF radiotelephone apparatus
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III. DETAILS OF R ADIO FACILITIES
Item
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Primary systems
VHF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver
Radiotelephony
MF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver

Actual provision
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1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Radiotelephony
MF/HF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver
Radiotelephony
Direct – printing radiotelegraphy
INMARSAT ship earth station
Secondary means of alerting
Facilities for reception of maritime safe y information
NAVTEX receiver
EGC receiver
HF direct – printing radiotelegraph receiver
Satellite EPIRB
COSPAS – SARSAT

5.
6.
6.1.
6.2.

VHF EPIRB
Ship’s search and rescue locating device
Radar search and rescue transponder (SART)
AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)
IV. METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF R ADIO FACILITIES
(regulation IV/15.6 and 15.7)

4.1.

Duplication of equipment

4.2.

Shore – based maintenance

4.3.
At sea maintenance capability
V. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEM AND EQUIPMENT
Item
1.1. Standard magnetic compass*
1.2. Spare magnetic compass*
1.3. Gyro-compass*
1.4. Gyro-compass heading repeater*
1.5. Gyro-compass bearing repeater*
1.6. Heading or track control system*
1.7. Pelorus or control bearing device*
1.8. Means of correcting heading and bearings
1.9. Transmitting heading device (THD)*
2.1. Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS) **
2.2. Back-up arrangements for ECDIS
2.3. Nautical publications
2.4. Back-up arrangements for electronic nautical publications

,
3.1. Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* **
3.2. 9 GHz radar*
3.3. Second radar (3 GHz/9 GHz **)*
3.4. Automatic radar plotting aid (ARPA)*
3.5. Automatic tracking aid*
3.6. Second automatic tracking aid*
3.7. Electronic plotting aid*
4.1. Automatic identification system (AIS)
4.2. Long-range identification and tracking system
5.

Voyage data recorder (VDR)

Actual provision
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Item

Actual provision

6.1

Speed and distance measuring device (through the water)*

6.2

Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship
direction)*

7

Echo-sounding device*

8.1

Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*

8.2

Rate-of-turn indicator*

9

Sound reception system*

10

Telephone to emergency steering position*

11

Daylight signaling lamp*

12

Radar reflector *

13

International Code of Signals

14

IAMSAR Manual, Volume III

15 Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)
* Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V / 9. In case of other means
they shall be specified.
** Delete as appropriate.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects
Issued at ......................... on
the .............. day of ................................., 20.......
No.
/P
		
MARITIME
Seal
ADMINISTR ATION ______________
____________________________
·
Delete as appropriate.

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

Приложение № 14б
към чл. 26, ал. 4

PASSENGER SHIP SAFETY
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment
Issued under the provisions of
the Ordinance No. 20 for „Safety rules and standart for passenger ships“ of Ministry Of Transport,
Information Technology and Communications, and confirming compliance of
the vevessel named hereatfer with provisions of Directive 2009/46/EC of the European
Parliament and of the Council on safety rules and standart for passenger ships
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Particulars of Ship
Name of ship:
Port of Registry:
Distinctive Number or Letter:
IMO Number (1)
Length:
Number of passenger:
Gross tonage:
Date on which keel was laid or ship was
at a similar stage of construction:
Sea Areas in which the ship is certified to operate
(SOLAS Regulation IV/2)

A1/A2/A3/A4 (2)

Class of ship in accordance with the sea area in
which the ship is certified to operate, subject to
following restrictions or additional requirements (3)

A/B/C/D(2)
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THIS IS TO CERTIFY:
1. that the ship has been surveyed in accordance with Article 12 of Directive 2009/45/EC;
2. that the survey showed that the ship complied with the requirements of Directive 2009/45/EC; and
3. that the ship is, under the authority conferred by Article 9(3) of Directive 2009/45/EC, exempted from the
follоwing requirements of the directive:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Conditions, if any, on which the exemption granted: ..........................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. that the following subdivision load lines have been assigned:
Subdivision load lines assigned and marked on the ship’s
side amidships ( regulation II-1/B/11)

Freeboard
(in mm)

Remarks with regard to
altеrnative service conditions

C.1(1)
C.2
C.3
This certificate is valid until:
the.......... day of ......................... 20...., in
accordance with Article 12 of Directive 2009/45/EC
Issued at .................
on the ........
day of ......................... 20....
The undersigned declares that he is duly autorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety
Certificate
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
Endorsement to extend the validity of the certificate one month in accordance with Article 13.2.
This certificate shall, in accordance with Article 13.2 of Directive 2009/45/EC of the Europian Parlament an
the valid untill: ……………………………………………….
Place __________________________
		
Seal
		

Date ___________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature an/of seal of issuing
authorityl)

_______________________________
(1)
The arabic numerals following the letter „C“ in subdivision load line the notations may be replased by Roman
numerals or lettеrs if the Administratioh of the Flag State concider this necessary to distin-gulsh them form
the international subdivision load line notation.
(2)
Delete as appropriate.“

§ 53. Приложение № 15 към чл. 27, ал. 1 се изменя така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 15
към чл. 27, ал. 1

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION
CERTIFICATE
Issued under the provision of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF
LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive or
letters/
IMO number*4/

Port
of
registry

Gross
tonnage
(GT)

Deadweight*2/
(metric tons)
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Type of ship*1/:
Oil tanker, Chemical tanker, Gas carrier, Bulk carrier, Cargo ship other than any of the above
Date of Build:
– Date of building contract ...................................................
– Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
– Date of delivery .........................................................
– Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced
(where applicable) .....................................
All applicable dates shall be completed.
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/10 of the Convention.
2. That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the
above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapters II-1 and
II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plants).
3. That the last two inspections of the outside of the ship’s bottom took place
on ___________________________________ and _____________________________________
4. The ship was/was not*1/ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s)
II-1/55/II-2/17*1/ of the Convention.
5. That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical
installations/fire protection*1/ is/is not*1/ appended to this Certificate.
6. That an Exemption Certificate has/has not*1/ been issued.
This certificate is valid until the _______ day of ___________________ *3 subject to the annual and intermediate
surveys and inspections of the outside of the ship’s bottom in accordance with regulation I/10 of the Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based: …………………………………………
Issued at _____________________________ on the _______ day of _______________________
No.		
DIRECTOR, MARITIME
Seal
ADMINISTR ATION – .................: ______________________________________
			
(Signature of authorized official issuing
			
the certificate)
*1/
Delete as appropriate.
*2/
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
*3/
Insert the date of expire as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the
Convention. The day and month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation I/2
of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).
*4/
In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution
A.600(15).
ENDORSMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to
comply with the relevant requirements of the Convention
Annual Survey
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey
Seal
		

*1/

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey
Seal
		

*1/

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual Survey
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii).
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THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate*1/ survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of
the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for inspections of the outside of the ship’s bottom*5/.
THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was
found to comply with the relevant requirements of the Convention.
First inspection:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Second inspection:
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Delete as appropriate.
Provision may be made for additional inspections.
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance
with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until: __________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
*1/
*5/

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance
with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until: __________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for period of grace
where regulation I/14(e) or I/14(f) applies.
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) / I/14(f)*1/ of the Convention, be accepted as valid
until: ________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies.
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
*1/
Delete as appropriate.“

§ 54. Приложения № 16 към чл. 28, ал. 1 и № 16а към чл. 28, ал. 5 се изменят така:
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R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 16
към чл. 28, ал. 1

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form E)
Issued under provisions of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE
AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number or letters/
IMO number

Port of
registry

Gross
tonnage
(GT)

Dead-weight*1/
(metric tons)

Length of ship
(regulation
III/3.12)

Type of ship*2/
Oil tanker, Chemical tanker, Gas carrier, Bulk carrier, Cargo ship other than any of the above.
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on
which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ………………
………………………………………………………………………………....................................................................................................…..
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.
2. That the survey showed that:
2.1. the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances
and fire control plans;
2.2. the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in
accordance with the requirements of the Convention;
2.3. the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances
in accordance with the requirements of the Convention;
2.4. the ship complied with the requirement of the Convention as regards shipborne navigational equipment,
means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.5. the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in
accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions
at Sea in force;
2.6. in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;
2.7. the ship was/was not*2/ subjected to an alternative design and arrangements in ursuance of regulation(s)
II-2/17 /III/38 of the Convention;
2.8. a Document of approval of alternative design and arrangement for fire protection/life saving appliances
and arrangements is/is not appended to this Certificate.
_______________________
*1/
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
*2/
Delete as appropriate.
3. That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1*3/ within the limits of the trade area
.............................................................................................................................................................................................
4. That an Exemption Certificate has/has not*2/ been issued.
This certificate is valid until*4/ the _____ day of _______________ subject to the annual and periodical
surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based: …………………………………………
Issued at __________________________ on the _____ day of __________________________
No.
DIRECTOR, MARITIME
Seal
ADMINISTRATION – ................................ : _______________________________
		
(Signature of authorized
		
official issuing the certificate)
ENDORSEMENT for annual and periodical surveys
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to
comply with the relevant requirements of the Convention.
Annual survey:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
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Annual/Periodical survey*2/:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Periodical survey*2/:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
*2/
Delete as appropriate.
*3/
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986,
but before 1 July 1986 in the case of self-riging partially enclosed lifeboat on board.
*4/
Insert the date of expire as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention.
The day and month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation I/2 of the Convention,
unless amended in accordance with regulation I/14(h).
Annual survey:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual /periodical*3/ survey in accordance with regulation I/14(h)
(iii) of the Convention, this ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until _______________________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until __________________________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace
where regulation I/14(e) or I/14(f) applies
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) / I/14(f)*3/ of the Convention, be accepted
as valid until ________________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
_______________________
*2/
Delete as appropriate.
ENDORSEMENT for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
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In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ________________
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Приложение № 16а
към чл. 28, ал. 5
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)
Record of Equipment for compliance with THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
1. PARTICULARS OF SHIP:
Name of ship
Distinctive number or letters
2. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES
1

Total number of persons for which life-saving appliances are provided

2

Total number of lifeboats

2.1

Total number of persons accommodated by them

2.2

Number of self-righting partially enclosed lifeboats (reg. III/43*1)

2.3

Number of totally enclosed lifeboats (reg. III/31 and LSA Code, section
4.6)

2.4

Number of lifeboats with a self-contained air support system (reg. III/31
and LSA Code section 4.8)

2.5

Number of fire-protected lifeboats (reg. III/31 and LSA Code, section 4.9)

2.6

Other lifeboats

2.6.1

Number

2.6.2

Type

2.7

Number of free-fall lifeboats

2.7.1

Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code, section 4.7)

2.7.2

Self contained (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)

2.7.3

Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)

3

Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)

3.1

Number of lifeboats fitted with searchlights

4

Number of rescue boats

4.1

Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5

Liferafts

5.1

Those fore which approved launching appliances are required

5.1.1

Number of liferafts

5.1.2

Number of persons accommodated by them

5.2

Those for which approved launching appliances are not required

5.2.1

Number of liferafts

5.2.2

Number of persons accommodated by them

5.3

Number of liferafts required by regulation III/31.1.4

6

Number of lifebuoys

7

Number of lifejackets

8

Immersion suits

8.1

Total number

8.2

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

9

Number of anti-exposure suits

Port side

Starboard
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10

Radio installations used in life-saving appliances

10.1

Number of search and rescue locating devices

10.1.1

Radar search and rescue transponders (SART)

10.1.2

AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)

10.2

Number of two-way VHF radiotelephone apparatus
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3. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT:
Item
1.1

Standard magnetic compass*2

1.2

Spare magnetic compass*2

1.3

Gyro-compass*2

1.4

Gyro-compass heading repeater*2

1.5

Gyro-compass bearing repeater*2

1.6

Heading or track control system*2

1.7

Pelorus or compass bearing device*2

1.8

Means of correcting heading and bearings

1.9

Transmitting heading device (THD)*2

2.1

Nautical charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)*3

2.2

Back-up arrangement for ECDIS

2.3

Nautical publications

2.4

Back-up arrangements for electronic nautical publications

3.1

Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system*2,*3

3.2

9 GHz radar*2

3.3

Second radar (3 GHz or 9 GHz*3)*2

3.4

Automatic radar plotting aid (ARPA)*2

3.5

Automatic tracking aid*2

3.6

Second automatic tracking aid*2

3.7

Electronic plotting aid*2

4.1

Automatic identification system (AIS)

4.2

Long-range identification and tracking system

5.1

Voyage data recorder (VDR)*3

5.2

Simplified voyage data recorder (S-VDR)*3

6.1

Speed and distance measuring device (through the water)*2

6.2

Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartships
direction)*2

7

Echo-sounding device*2

8.1

Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*2

8.2

Rate-of-turn indicator*2

9

Sound reception system*2

10

Telephone to emergency steering position*2

11

Daylight signalling lamp*2

12

Radar reflector*2

13

International Code of Signals

14

IAMSAR Manual, Volume III

15
Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at ......................... 		
on the................... day of …………............., 20....

Actual
provision
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No.
		
Seal

MARITIME
ADMINISTRATION: ___________________________________________________
(Signature of duly authorized official issuing the Record)
______________________________________
*1 Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986,
but before 1 July 1998.
*2 Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V /19. In case of other means, they
shall be specified.
*3 Delete as appropriate.“

§ 55. Приложения № 17 към чл. 29, ал. 1 и № 17а към чл. 29, ал. 4 се изменят така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 17
към чл. 29, ал. 1

CARGO SHIP SAFETY R ADIO
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R)
Issued under the provisions of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE
AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Distinctive number
Gross
Port of
Sea areas in which ship is certified
Name of ship
or letters /
Tonnage
Registry
to operate (regulation IV/2)
*3/
IMO number
(GT)
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work
for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced…………………………...
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.
2. That the survey showed that:
2.1. the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
2.2. the functioning of radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the
Convention.
3. That an Exemption Certificate has/has not*1/ been issued.
This certificate is valid until:*2
the ______ day of _________________, subject to the periodical surveys in
accordance with regulation I/9 of the Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based: ……………………………………
Issued at ______________________
on the ______ day of __________________
No.
		
DIRECTOR, MARITIME
Seal
ADMINISTRATION – ................................ : _____________________________________
		
(Signature of authorized
		
official issuing the certificate)
__________________________________________
*1/
Delete as appropriate.
*2/
Insert the date of expire as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention.
The day and month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation I/2 of the Convention,
unless amended in accordance with regulation I/14(h).
*3/
In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution
A.600(15).
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply
with the relevant requirements of the Convention.
Periodical Survey
Place: __________________ Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
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Periodical Survey
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Periodical Survey
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Periodical Survey
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Periodical Survey in accordance with Regulation I/14(h)(iii).
THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the
ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until: ________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until: _______________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for period of grace
where regulation I/14(e) or I/14(f) applies.
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)*1/ of the Convention, be accepted as valid until:
________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies.
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: ____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: ____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
*1/

Delete as appropriate.
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Приложение № 17а
към чл. 29, ал. 4
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY RADIO (FORM R)
Record of Equipment for compliance with THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT
SEA, 1974, as amended
I. PARTICULARS OF SHIP:
Name of ship
……………………….……….
Distinctive number or letters
.……………………………….

		

Minimum number of persons with required

		
qualifications to operate the radio installations
II. DETAILS OF RADIO FACILITIES
Item
1

Primary systems

1.1

VHF radio installation

1.1.1

DSC encoder

1.1.2

DSC watch receiver

1.1.3

Radiotelephony

1.2

MF radioinstallation

1.2.1

DSC encoder

1.2.2

DSC watch receiver

1.2.3

Radiotelephony

1.3

MF/HF radioinstallation

1.3.1

DSC encoder

1.3.2

DSC watch receiver

1.3.3

Radiotelephony

1.3.4

Direct – printing telegraphy

1.4

INMARSAT ship earth station

2

Secondary means of alerting

3

Facilities for reception of maritime safety information

3.1

NAVTEX receiver

3.2

EGC receiver

3.3

HF direct – printing radiotelegraph receiver

4

Satellite EPIRB

4.1

COSPAS – SARSAT

5

VHF EPIRB

6

Ship’s search and rescue locating device

6.1

Radar search and rescue transponder (SART)

...…………………………….
Actual provision

6.2
AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)
III. METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 and 15.7)
3.1

Duplication of equipment

3.2

Shore – based maintenance

3.3

At sea maintenance capability

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects
Issued at
on
the …… day of ..……………, 20......
No.
MARITIME
Seal
ADMINISTR ATION: _______________________________________“
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§ 56. Приложения № 18 към чл. 30, ал. 1 и № 18а към чл. 30, ал. 4 се изменят така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 18
към чл. 30, ал. 1

CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form C)
Issued under the provision of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF
LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive
number or
letters/
IMO number*6/

Port
of
registry

Gross
tonnage
(GT)

Length
Deadweight*1
of ship
(metric
(regulation
tons)
III/3.10)

Sea area in which
ship is certified
to operate
(regulation IV/2)

Type of ship*2/: Bulk carrier, Oil tanker, Chemical tanker, Gas carrier, Cargo ship other than any of the above.
Date of build:
– 	 Date of building contract ...................................................................................................................................
– 	 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction ...............................................
– 	 Date of delivery ...................................................................................................................................................
– 	 Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced
(where applicable) ………………………………………………………….................................................................………………..
All applicable dates shall be completed.
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/8, I/9 and I/10 of the
Convention.
2. That the survey showed that:
2.1. the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the regulation I/10 was
satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and chapter II-2 of
the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plants);
2.2. the last two inspections of the outside of the ship’s bottom took place on ….......... and …………
2.3. the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances
and fire control plans;
2.4. the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in
accordance with the requirements of the Convention;
2.5. the ship was provided with a line-throwing appliance and radioinstallations used in life-saving appliances
in accordance with the requirements of the Convention;
2.6. the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
2.7. the functioning of the radioinstallation used in life-saving appliances complied with the requirements of
the Convention;
2.8. the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment,
means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.9. the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance
with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
in force;
2.10. in all other respects, the ship complied with the relevant requirements of the Convention;
2.11. the ship was/was not*2/ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s)
II-1/55 / II-2/17 / III/38*2/ of the Convention;
2.12. a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/
fire protection/life-saving appliances and arrangements is/is not*2 appended to this Certificate.
3. The that ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1*5/ within the limits of the trade area ………
……………………………………………………………………………………………………
4. That an Exemption Certificate has/has not*2/ been issued.
This certificate is valid until the*3 _______ day of _____________________________ subject to the annual, intermediate
and periodical surveys and inspections of the outside of the ship’s bottom in accordance with regulations I/8, I/9 and
I/10 of the Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based: ………..................................................…………………………………
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Issued at ___________________________ on the ______ day of ___________________________
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTR ATION: – ................ : ___________________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
Endorsement for annual and intermediate surveys relating to structure, machinery and
equipment referred to in paragraph 2.1 of this certificate
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply
with the relevant requirements of the Convention.
Annual Survey
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Intermediate Survey *2/
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey *2/
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual Survey
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii).
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate*2/ survey in accordance with regulations I/10 and I/14(h)(iii)
of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for inspections of the outside of the ship’s bottom*4/.
THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to
comply with the relevant requirements of the Convention.
First inspection:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Second inspection:
Seal
		

Place: __________________ Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement for annual and periodical surveys relating to life-saving appliances and other equipment referred to in
paragraphs 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 and 2.9 of this certificate
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to
comply with the relevant requirements of the Convention.
Annual survey:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
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Annual/Periodical survey*2/:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Periodical survey*2/:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual survey:
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii).
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical*2/ survey in accordance with regulations I/8 and I/14(h)(iii) of the
Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for periodical surveys relating to radio installations referred to
in paragraphs 2.6 and 2.7 of this certificate
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found
to comply with the relevant requirements of the Convention.
Periodical Survey
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical Survey
Seal
		
Periodical Survey
Seal
		
Periodical Survey
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Periodical survey in accordance with Regulation I/14(h)(iii).
THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulations I/9 and I/14(h)(iii) of
the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until: _________________
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Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with
regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until: _________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for period of grace where regulation
I/14(e) or I/14(f) applies.
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) / I/14(f)*2/ of the Convention, be accepted as valid until: ___________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies.
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: _____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is: _____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
______________________________________
*1/
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
*2/
Delete as appropriate.
*3/
Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention.
The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the
Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).
*4/
Provision may by made for additional inspection.
*5/
Rrefer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986,
but before 1 July 1986 in the case of self-riging partially enclosed lifeboat on board.
*6/
In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution
A.600(15).

Приложение № 18а
към чл. 30, ал. 4

RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP
SAFETY (FORM C)
Record of Equipment for compliance with THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF
LIFE AT SEA, 1974, as amended
I. PARTICULARS OF SHIP:
Name of ship
..............................
Distinctive number or letters
..............................
Minimum number of persons with required
qualifications to operate the radio installations
..............................
II. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES:
1

Total number of persons for which life-saving appliances are provided
Port
side

2.

Total number of lifeboats

2.1

Total number of persons accommodated by them

Starboard
side
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2.2

Number of self-righting partially enclosed lifeboats (reg. III/43*1)

2.3

Number of totally enclosed lifeboats (reg. III/31 and LSA Code, section 4.6)

2.4

Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31
and LSA Code, section 4.8)

2.5

Number of fire-protected lifeboats (reg. III/31 and LSA Code, section 4.9)

2.6

Other lifeboats

2.6.1

Number

2.6.2

Type

2.7

Number of free-fall lifeboats

2.7.1

Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code, section 4.7)

2.7.2

Self-contained (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)

2.7.3

Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)

3

Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)

3.1

Number of lifeboats fitted with searchlights

4

Number of rescue boats

4.1

Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5

Liferafts

5.1

Those fore which approved launching appliances are required

5.1.1

Number of liferafts

5.1.2

Number of persons accommodated by them

5.2

Those for which approved launching appliances are not required:

5.2.1

Number of liferafts

5.2.2

Number of persons accommodated by them

5.3

Number of liferafts required by regulation III/31.1.4

6

Number of lifebuoys

7

Number of lifejackets

8

Immersion suits

8.1

Total number

8.2

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

9

Number of anti-exposure suits

10

Radio installations used in life-saving appliances

10.1

Number of search and rescue locating devices

10.1.1

Radar search and rescue transponders (SART)

10.1.2

AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)
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10.2
Number of two-way VHF radiotelephone apparatus
III. DETAILS OF RADIO FACILITIES
Item
1

Primary systems

1.1

VHF radio installation

1.1.1

DSC encoder

1.1.2

DSC watch receiver

1.1.3

Radiotelephony

1.2

MF radioinstallation

1.2.1

DSC encoder

1.2.2

DSC watch receiver

1.2.3

Radiotelephony

1.3

MF/HF radio installation

Actual provision
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Item
1.3.1

DSC encoder

1.3.2

DSC watch receiver

1.3.3

Radiotelephony

1.3.4

Direct – printing telegraphy

1.4

INMARSAT ship earth station

2

Secondary means of alerting

3

Facilities for reception of maritime safety information

3.1

NAVTEX receiver

3.2

EGC receiver

3.3

HF direct – printing radiotelegraph receiver

4

Satellite EPIRB

4.1

COSPAS – SARSAT

5

VHF EPIRB

6

Ship’s search and rescue locating device

6.1

Radar search and rescue transponder (SART)

С Т Р. 6 9
Actual provision

6.2
AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)
ІV. METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (reg. IV/15.6 and 15.7)
4.1

Duplication of equipment

4.2

Shore – based maintenance

4.3
At sea maintenance capability
V. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEM AND EQUIPMENT
Item
1.1

Standard magnetic compass

1.2

Spare magnetic compass*2

1.3

Gyro-compass*2

1.4

Gyro-compass heading repeater*2

1.5

Gyro-compass bearing repeater*2/

1.6

Heading or track control system*2

1.7

Pelorus or control compass bearing device*2

1.8

Means of correcting heading and bearings

1.9

Transmitting heading device (THD)*2

2.1

Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)*3

2.2

Back-up arrangements for ECDIS

2.3

Nautical publications

2.4

Back-up arrangements for electronic nautical publications

3.1

Receiver for a global navigation satellite system/ terrestrial radionavigation system*2, *3

3.2

9 GHz radar*2

3.3

Second radar (3 GHz/9 GHz*3)*2

3.4

Automatic radar plotting aid (ARPA)*2

3.5

Automatic tracking aid*2

3.6

Second automatic tracking aid*2

3.7

Electronic plotting aid*2

4.1

Automatic identification system (AIS)

4.2

Long-range identification and tracking system

*2

Actual provision
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Item

Actual provision

5.1

Voyage data recorder (VDR)*3

5.2

Simplified voyage data recorder (S-VDR)*3

6.1

Speed and distance measuring device (through the water)*2

6.2

Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart
ships direction)*2

7

Echo-sounding device*2

8.1

Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator

8.2

Rate-of-turn indicator*2

9

Sound reception system*2

10

Telephone to emergency steering position*2

11

Daylight signalling lamp*2

12

Radar reflector*2

13

International Code of Signals

14

IAMSAR Manual, Volume III

15

Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)

*2

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at......................... on
the...................day of ......................................, 20.......
No.
/C
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ______________________________________________
(Signature of duly authorized official issuing the Record)
_____________________________
*1/ *1 Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986,
but before 1 July 1998.
*2/Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19 in case of other means they
shall be specified.
*3 Delete as appropriate.“

§ 57. Приложение № 19 към чл. 31, ал. 1 се изменя така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 19
към чл. 31, ал. 1

EXEMPTION CERTIFICATE
Issued under provisions of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE
AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of Ship

Distinctive
Number or
Letters/IMO
Number**

Port of
Registry

Gross
Tonnage
(GT)

THIS IS TO CERTIFY:
That the ship is, under the authority conferred by regulation _________ of the Convention, exempted from the
requirements of ______________________________________ of the Convention.
Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Voyages, if any, for which the Exemption Certificate is granted:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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This certificate is valid until the ……… day of …………. subject to the ………………………………………………………… Certificate,
to which this certificate is attached, remaining valid.
Issued at: 		
on the
day of
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ________________________________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
* Delete as appropriate.
**In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution A.600(15).
ENDORSEMENT to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies.
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until
_____________________________ subject to the ________________________________________________ Certificate,
to which this certificate is attached, remaining valid.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: ________________________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until
______________________________ subject to the ________________________________________________ Certificate,
to which this certificate is attached, remaining valid.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace
where regulation I/14(e) or I/14(f) applies
This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f) * of the Convention, be accepted as valid
until_____________________________ subject to the ____________________________________________ Certificate,
to which this certificate is attached, remaining valid.
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

___________________________
* Delete as appropriate.“

§ 58. Приложения № 20 към чл. 32, ал. 1 и № 20а към чл. 32, ал. 2 се изменят така:

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

„Приложение № 20
към чл. 32, ал. 1

DOCUMENT OF COMPLIANCE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name and address of Company
(see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it
complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for
Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):
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Passenger ship
Passenger high-speed craft
Cargo high-speed craft
Bulk carrier
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Mobil offshore drilling unit
Other cargo ship
This Document of Compliance is valid until
subject to periodical verification.
Completion date of the verification on which this certificate is based:
Issued at: ____________________ Date of issue: _________________________
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTR ATION: – .............................: _______________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
No.
ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 and paragraph
13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.
1st ANNUAL VERIFICATION

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

2nd ANNUAL VERIFICATION

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

3rd ANNUAL VERIFICATION

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

4th ANNUAL VERIFICATION

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

Приложение № 20а
към чл. 32, ал. 2

INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name and address of Company
(see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been recognized as meeting the
objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):
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Passenger ship
Passenger high-speed craft
Cargo high-speed craft
Bulk carrier
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Mobil offshore drilling unit
Other cargo ship
This Interim Document of Compliance is valid until: ______________________
Completion date of the verification on which this certificate is based:
Issued at: ____________________ Date of issue: _________________________
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION: – ................................: _____________________

(Signature of authorized official issuing the certificate)“
§ 59. Приложения № 21 към чл. 33, ал. 1 и № 21а към чл. 33, ал. 3 се изменят така:
„Приложение № 21
към чл. 33, ал. 1
R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship
Distinctive number or letters
Port of registry
Type of ship *
Gross tonnage
IMO Number
Name and address of Company
(see paragraph 1. 1.2 of the ISM Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the ship has been audited and that it complies
with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable for
this type of ship.
This Safety Management Certificate is valid until ........... , subject to periodical verification and of the Document of
Compliance remaining valid.
Completion date of the verification on which this certificate is based: ............

Issued at: ____________________
Seal
		

Date of issue: _________________________
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION: – ................................: _______________________

(Signature of authorized official issuing the certificate)
No.
* Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft;
bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier, mobile offshore drilling unit; other cargo ship.
Certificate No. ........
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL VERIFICATION AND
ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 of the Convention
and paragraph 13.8 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of
the ISM Code.
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INTERMEDIATE VERIFICATION

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

ADDITIONAL VERIFICATION*

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

ADDITIONAL VERIFICATION*

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

ADDITIONAL VERIFICATION*

Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________

_________________________________
* If applicable. Reference is made to the relevant provisions of section 3.2 „Initial verification“ of the Revised
Guidelines on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations adopted by
the Organization by resolution A 913 (22).
Certificate No. ........
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION
HAS BEEN COMPLETED AND PART B 13.13 OF
THE ISM CODE APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of part B of the ISM code, and the Certificate should, in
accordance with part B 13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until ..........................................................
Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE
CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
VERIFICATION WHERE PART B 13.12 OF THE ISM CODE APPLIES
OR FOR A PERIOD OF GR ACE WHERE PART B 13.14 OF
THE ISM CODE APPLIES
The Certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the ISM Code, be accepted as valid
until .................................................................................
Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

Приложение № 21а
към чл. 33, ал. 3

INTERIM SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA

Name of ship
Distinctive number or letters
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Port of registry
Type of ship *
Gross tonnage
IMO Number
Name and address of Company
(see paragraph 1. 1.2 of the ISM Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and
that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance** of the Company is relevant to this
ship.
This Interim Safety Management Certificate is valid until _________________________ , subject to the Document
of Compliance / Interim Document of Compliance** remaining valid.
Issued at: ____________________ Date of issue: _________________________
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION: – ................................: _______________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
No. _______________
The validity of this Interim Safety Management Certificate is extend to: ________________________________
Date of extension: ___________________
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION: – ................................: _____________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
__________________
* Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo highspeed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier, mobile offshore drilling unit; other cargo
ship.
** Delete as appropriate.
Certificate No. ........
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION
HAS BEEN COMPLETED AND PART B 13.13 OF
THE ISM CODE APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of part B of the ISM code, and the Certificate should, in
accordance with part B 13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until ....................
Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE
CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
VERIFICATION WHERE PART B 13.12 OF THE ISM CODE APPLIES
OR FOR A PERIOD OF GR ACE WHERE PART B 13.14 OF
THE ISM CODE APPLIES
Тhe Certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the ISM Code, be accepted as
valid until ....................
Signed:
__________________________
(Signature of authorized official)
Place:_____________________
Date:______________________
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)“

§ 60. Приложения № 22 към чл. 34, ал. 1, № 22а към чл. 34, ал. 5 и № 22б към чл. 34, ал. 5
се изменят така:
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„Приложение № 22
към чл. 34, ал. 1

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

INTERNATIONAL OIL POLLUTION
PREVENTION CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended,
(hereinafter referred to as „the Convention“)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number or
letters/
IMO number

Port of
registry

Gross
Tonnage
(GT)

Deadweight of ship
(metric tons)*1/

Type of ship*2/:
Oil tanker
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under reg. 2(2) of Annex I of the Convention
Ship other than any of the above
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the regulation 6 of Annex I of the Convention; and
2. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and
the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of
Annex I of the Convention.
This certificate is valid until the ______ day of _____________________________ , subject to surveys in accordance
with regulation 6 of Annex I of the Convention.
Completion date of the survey on which this certificate is based……………………….
Issued at ____________________ on the ______ day of _____________________________
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION: - ................................: _____________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation 6 of Annex I of the Convention, the ship was found
to comply with the relevant provisions of the Convention:
Annual Survey
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual /Intermediate Survey*2/
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual /Intermediate Survey*2/
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Annual Survey
Seal
		

Place: __________________
Date: __________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
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Annual/Intermediate survey in accordance with regulation 10.8.3
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate*2/ survey in accordance with regulation 10.8.3 of Annex I
of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 10(3) applies
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with
regulation 10(3) of Annex I of the Convention, be accepted as valid until: ____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 10(4) applies
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with
regulation 10(4) of Annex I of the Convention, be accepted as valid until ____________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
THAN Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where
regulation 10(5) or 10(6) applies
This Certificate shall, in accordance with regulation 10(5) or 10(6)*2/ of Annex I of the Convention, be accepted as
valid until: _______________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation 10(8) applies
In accordance with regulation 10(8) of Annex I of the Convention, the new anniversary date is:
_________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation 10(8) of Annex I of the Convention, the new anniversary date is:
_________________
Place: __________________
Date: __________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)
____________________
*1/
For oil tankers
*2/
Delete as appropriate

Приложение № 22а
към чл. 34, ал. 5

FORM A
Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPP Certificate)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS
OTHER THAN OIL TANKERS
in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as „the Convention“).
Notes
1.

This form is to be used for the third type of ships as categorized in the IOPP Certificate, i.e.
“ship other than any of the above“. For oil tankers and ships other then oil tankers with cargo tanks
coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention, Form B shall be used.
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2.

This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be
available on board the ship at all times.

3.

The language of the original Record shell be at least in English, French or Spanish. If an official
language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

4.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers „yes“ and „applicable“
or a dash (-) for the answers „no“ and „not applicable“ as appropriate.

5.

Regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex I of the Convention and
resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organisation.

1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

Distinctive number or letters

1.3

Port of registry

1.4

Gross tonnage

1.5

Date of build

1.5.1

Date of building contract

1.5.2

Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction

1.5.3

Date of delivery

1.6

Major conversion (if applicable):

1.6.1

Date of conversion contract

1.6.2

Date on which conversion was commenced

1.6.3

Date of completion of conversion

1.7

The ship has been accepted by the Administration as a „ship delivered on or before 31
December 1979“ under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery

2.

Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel tanks
(regulations 16 and 14)

2.1

Carriage of ballast water in oil fuel tanks:

2.1.1

The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

2.2

Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1

Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)

2.2.2

Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (regulation 14.7)

2.3

Approval standards:*

2.3.1

The separating/filtering equipment:

2.3.1.1

has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.1.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.1.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.3.1.4

has been approved in accordance with resolution A.233(VII)

2.3.1.5

has been approved in accordance with national standards not based upon resolution
A.393(X) or A.233(VII)

2.3.1.6

has not been approved

2.3.2

The process unit has been approved in accordance with resolution A.444(XI)

2.3.3

The oil content meter:

2.3.3.1. has been approved in accordance with resolution A.393(X)
2.3.3.2. has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)
2.3.3.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.4

Maximum throughput of the system is:

………………………… m 3/h.
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2.5

Waiver of regulation 14:

2.5.1

The requirements of regulation 14.1 or 14.2 are waived in respect of the ship in accordance
with regulation 14.5.

2.5.1.1

The ship is engaged exclusively on voyages within special area(s):

2.5.1.2

The ship is certified under the international Code of Safety for High-Speed Craft and
engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours.

2.5.2

The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water
as follows:
Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) - (to)

Lateral Position

Volume
m3

Total Volume: ………. (m 3)
2.6.1

The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the
requirements of:
paragraphs 6 and either 7 or 8 (double hull construction)
paragraph 11 (accident oil outflow performance)

2.6.2

The ship is not required to comply with the requirements of regulation 12A

3.

Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (regulation 12) and oily
bilge water holding tank(s)**

3.1

The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues
(sludge) on board as follows:
Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral Position

Volume
m3

Total Volume: ………. (m 3)
3.2

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:

3.2.1

Incinerator for oil residues (sludge), maximum capacity

kW or kcal/h (delete

as appropriate)……………………………………………………………...............................………
3.2.2

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge) ………….............……

3.2.3

Other acceptable means, state which…………………………………………......................

3.3

The ship is fitted with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water
as follows:
Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral Position

Total Volume: ………. (m 3)
4.

Standard discharge connection (regulation 13)

4.1

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues
from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted with
a standard discharge connection in accordance with regulation 13

5.

Shipboard oil/marine pollution emergency plan (regulation 37)

Volume
m3
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The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan
in compliance with regulation 37

5.2

The ship is provided with a shipboard marine pollution emergency
plan in compliance with regulation 37.3

6.

Exemption

6.1

Exemptions have been granted by the Administration from the
requirements of chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance
with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s): _________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

7

Equivalents (regulation 5)

7.1

Equivalents have been approved by the Administration for certain

of this Record

requirements of Annex I on those items listed under paragraph(s): ___________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at: ________________________
on the ________________________
No

/MP
Seal		

of this Record

MARITIME
ADMINISTR ATION: ______________________________________________
(Signature of duly authorized officer issuing the Record)

___________________
* Refer to the recommendation on international performance and test specifications of oily water separating
equipment and oil content meters adopted by the Organization on 14 November 1977 by Res.A.393(X), which
superseded Res.A.233 (VII). Further reference is made to the Guidelines and specifications for pollution prevention
equipment for machinery space bilges adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization
by the resolution MEPC.60 (33), which is effective on 6 July 1993, superseded resolution A.393(X) and A.444 (XI) and
the revised Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery spaces of ships adopted
by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by the resolution MEPC.107 (49) , which is
effective from 16 January 2005, superseded resolution MEPC.60 (33), A.393(X) and A.444 (XI).
** Oily bilgewater holding tank(s) are not required by the Convention; if such tank(s) are provided they shall be
listed in Table 3.3.

Приложение № 22б
към чл. 34, ал. 5

FORM B
Supplement to International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPP Certificate)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
FOR OIL TANKERS
In respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as „the
Convention“)
Notes
1.

This form is to be used for the first two types of ships as categorised in the IOPP Certificate, i.e.
„oil tankers“ and „ships other than oil tankers with cargo tanks coming under regulation 2.2 of
Annex I of the Convention“ . For the third type of ships as categorised in the IOPP Certificate,
Form A shall be used.

2.

This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be
available on board the ship at all times.

3.

The language of the original Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official
language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of dispute or discrepancy.

4.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers „yes“ and applicable“ or
a dash (-) for the answers „no“ and „not applicable“ as appropriate.

5.

Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex I of the
Convention and resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organisation.
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1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

Distinctive number or letters

1.3

Port of registry

1.4

Gross tonnage

1.5

Carrying capacity of ship

(m3)

1.6

Deadweight of ship

(tones) (regulation 1.23)

1.7

Length of ship

(m) (regulation 1.19)

1.8

Date of build:

1.8.1

Date of building contract

1.8.2

Date on which keel was laid or

……………………………………

ship was at a similar stage of construction

……………………………………

1.8.3

Date of delivery

……………………………………

1.9

Major conversion (if applicable):

1.9.1

Date of conversion contract

1.9.2

Date on which conversion was commended

1.9.3

Date of completion of conversion

1.10
1.10.1

Unforeseen delay in delivery:
The ship has been accepted by the Administration as a „ship delivered on or
before 31 December 1979“ under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay In delivery
The ship has been accepted by the Administration as an „oil tanker delivered
on or before 1 June 1982“ under regulation 1.28.3 due to unforeseen delay In delivery
The ship is not required to comply whit the provisions of regulation 26
due to unforeseen delay In delivery

1.10.2
1.10.3

…….………………………………

1.11
1.11.1

Type of ship:
Crude oil tanker

1.11.2

Product carrier

1.11.3
1.11.4

Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to in
regulation 20.2 or lubricating oil
Crude oil / product carrier

1.11.5

Combination carrier

1.11.6

Ship, other than an oil tanker, with cargo tanks coming under regulation
2.2 of Annex I of the Convention
Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to in regulation 2.4

1.11.7
1.11.8

1.11.9

The ship, being designated as a „crude oil tanker“ operating with COW,
is also designated as a „product carrier“ operating with CBT, for which
a separate IOPP Certificate has also been issued
The ship, being designated as a „product carrier“ operating with CBT,
is also designated as a „crude oil tanker“ operating with COW, for which
a separate IOPP Certificate has also been issued

2

Equipment for the control of oil discharge from machinery
space bilges and oil fuel tanks (regulation 16 and 14)

2.1
2.1.1

Carriage of ballast water in oil fuel tanks:
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

2.2

Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1

Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)
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2.2.2

Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and
automatic stopping device (regulation 14.7)

2.3

Approval standards 1/

2.3.1
2.3.1.1

The separating/filtering equipment:
has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.1.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.1.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.3.1.4

has been approved in accordance with resolution A.233(VII)

2.3.1.5

has been approved in accordance with national standards
not based upon resolution 393(X) or A.233(VII)

2.3.1.6

has not been approved

2.3.2
2.3.3
2.3.3.1

The process unit has been approved in accordance with resolutionA.444(XI)
The oil content meter :
has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.3.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33).

2.3.3.3
2.4

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49).
Maximum throughput of the system is ……………..

2.5
2.5.1

Waiver of regulation 14 :
The requirements of regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect
of the ship in accordance with regulation 14.5. The ship is engaged

m3 /h

exclusively on voyages within special area(s):……………….
2.5.2

The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board
of all oily bilge water as follows:
Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral Position

Volume
m3

Total Volume: ……….
2.5.3

(m 3)

In lieu of the holding tank the ship is provided with arrangements
to transfer bilge water to the slop tank

2.6.1

The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the
requirements of:
paragraphs 6 and either 7 or 8 (double hull construction)
paragraph 11 (accident oil outflow performance)

2.6.2

The ship is not required to comply with the requirements of regulation 12A

3.

Means for retention and disposal of oil residues (sludge)
(regulation 12) and bilge water holding tank(s)/2

3.1

The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows:
Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral Position

Total Volume: ……….

Volume
m3

(m 3)
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3.2

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:

3.2.1

Incinerator for oil residues (sludge), maximum capacity

3.2.2

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)

3.2.3

Other acceptable means:………………………………………………….

3.3

The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as
follows *
Tank
Identification

kW or kcal/h
(delete as
appropriate)

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral Position

Total Volume: ……….

Volume
m3

(m 3)

_____________________

* Oily bilgewater holding tank(s) are not required by the Convention; if such tank(s) are provided they shall be listed
in Table 3.3.
4

Standard discharge connection (regulation 13)

4.1

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from
machinery bilges to reception facilities, fitted with a standard discharge
connection in compliance with regulation 13

5

Construction (regulation 18, 19, 20, 23, 26, 27 and 28)

5.1

In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is:

5.1.1

Required to be provided with SBT, PL and COW

5.1.2

Required to be provided with SBT and PL

5.1.3

Required to be provided with SBT

5.1.4

Required to be provided with SBT or COW

5.1.5

Required to be provided with SBT or CBT

5.1.6

Not required to comply with the requirements of regulation 18

5.2

Segregated ballast tanks (SBT):

5.2.1

The ship is provided with SBT in compliance with regulation 18

5.2.2

The ship is provided SBT, in accordance with regulation 18, which are
arranged in protective location (PL) in compliance with regulation 18.12 to 18.15

5.2.3.

SBT are distributed as follows:
Tank

Volume (m 3)

Tank

Total Volume
5.3.

Dedicated clean ballast tanks (CBT):

5.3.1.

The ship is provided with CBT in compliance with regulation
18.8, and may operate as a product carrier

5.3.2.

CBT are distributed as follows:

Volume (m 3)

(m 3)
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Tank

Volume (m 3)

Total Volume ............................................ (m 3)
5.3.3.

The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast
Tank Operational Manual, which is dated ……………..

5.3.4.

The ship has common piping and pumping arrangements for
ballasting the CBT and handling cargo oil

5.3.5.

The ship has separate independent piping and pumping
arrangements for ballasting the CBT

5.4.

Crude oil washing (COW):

5.4.1

The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation 33

5.4.2

The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation
33 except that the effectiveness of the system has not been confirmed in
accordance with regulation 33.1 and paragraph 4.2.10 of the Revised
COW Specifications (resolution A..446(XI) as amended by resolutions A.497(XII)
and A.897(21))

5.4.3

The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing
Operations and Equipment Manual, which is dated ………………………..

5.4.4

The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the
safety aspects of the Revised COW Specifications (resolution A..446( XI ) as
amended by resolutions A..497(XII) and A..897(21))

5.5

Exemption from regulation 18:

5.5.1

The ship is solely engaged in trade between …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
in accordance with regulation 2.5 and is therefore exempted
from the requirements of regulation 18

5.5.2

The ship is operating with special ballast arrangements in
accordance with regulation 18.10 and is therefore exempted
from the requirements of regulation 18

5.6

Limitation of size and arrangements of cargo tanks (regulation 26):

5.6.1

The ship is required to be constructed according to, and
complies with, the requirements of regulation 26

5.6.2

The ship is required to be constructed according to, and complies
with, the requirements of regulation 26.4 (see regulation 2.2)

5.7

Subdivision and stability (regulation 28):

5.7.1

The ship is required to be constructed according to, and complies
with, the requirements of regulation 28

5.7.2

Information and data required under regulation 28.5 have been supplied to
the ship in an approved form

5.7.3

The ship is required to be constructed according to, and complies with the
requirements of regulation 27

5.7.4

Information and data required under regulation 27 for combination carriers
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have been supplied to the ship in a written procedures approved by the Administration
5.8

Double - hull construction:

5.8.1

The ship is required to be constructed according to regulation 19
and complies with the requirements of:

5.8.1.1 paragraph 3 (double - hull construction)
5.8.1.2 paragraph 4 (mid - height deck tankers with double side construction)
5.8.1.3 paragraph 5 (alternative method approved by the Marine Environment
Protection Committee)
5.8.2

The ship is required to be constructed according to and complies with
the requirements of regulation 19.6

5.8.3

The ship is not required to comply with the requirements of regulation 19

5.8.4

The ship is subject to regulation 20 and:

5.8.4.1 is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of regulation 19 and
regulation 28 in respect of paragraph 28.6 not later than ………………..
5.8.4.2 is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.5
until ………………………………
5.8.4.3 is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.7
until ………………………………
5.8.5

The ship is not subject to regulation 20 (check which box(es) apply):

5.8.5.1 The ship is less than 5,000 tonnes deadweight …………..…………….
5.8.5.2 The ship complies with regulation 20.1.2 ……………………………
5.8.5.3 The ship complies with regulation 20.1.3 ………………………………
5.8.6

The ship is subject to regulation 21 and:

5.8.6.1 is required to comply with regulation 21.4 not later than ………………………..
5.8.6.2 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.5
until ………………………………
5.8.6.3 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.1
until ………………………………
5.8.6.4 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.2
until ………………………………
5.8.6.5 Is exempted from the provisions of regulation 21 in accordance with
Regulation 21.7.2
5.8.7

The ship is not subject to regulation 21 (check which box(es) apply):

5.8.7.1 The ship is less than 600 tonnes deadweight ………………………..…………….
5.8.7.2 The ship complies with regulation 19 (Deadweight tonnes > 5 000)………………
5.8.7.3 The ship complies with regulation 20.1.2 …………………………………………
5.8.7.4 The ship complies with regulation 21.4.2 (600 ≤ Deadweight tonnes < 5 000)
5.8.7.5 The ship does not carry „heavy grade oil“ as defined in regulation 21.2 of
MARPOL Annex I
5.8.8

The ship is subject to regulation 22 and:

5.8.8.1 Complies with requirements of regulation 22.2
5.8.8.2 Complies with requirements of regulation 22.3
5.8.8.3 Complies with requirements of regulation 22.5
5.8.9

The ship is not subject to regulation 22
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5.9

Accidental oil performance:

5.9.1

The ship complies with requirements of regulation 23

6.

Retention of oil on board (regulations 29, 31 and 32)

6.1

Oil discharge monitoring and control system:

6.1.1

The ship comes under category ……………oil tankers as defined in resolution
A.496(XII) or A.586(14) 3/ (delete as appropriate)

6.1.2

The oil discharge monitoring and control system has been approved in
Accordance with resolution MEPS.108(49)

6.1.3

The system comprises:

6.1.3.1 control unit
6.1.3.2 computing unit
6.1.3.3 calculating unit
6.1.4

The system is:

6.1.4.1 fitted with a starting interlock
6.1.4.2 fitted with automatic stopping device
6.1.5

The oil content meter is approved under the terms of resolution
A.393(X) or A.586(14) or MEPC.108(49)

4/

(delete as appropriate) suitable for:

6.1.5.1 crude oil
6.1.5.2 black products
6.1.5.3 white products
6.1.6

The ship has been supplied with an operations manual for
the oil discharge monitoring and control system

6.2

Slop tanks:

6.2.1

The ship is provided with …………………….dedicated slop tank(s)
with the total capacity of ………………………..m3 , which is …… %
of the oil carrying capacity, in accordance with:

6.2.1.1 regulation 29.2.3
6.2.1.2 regulation 29.2.3.1
6.2.1.3 regulation 29.2.3.2
6.2.1.4 regulation 29.2.3.3
6.2.2

Cargo tanks have been designed as slop tanks

6.3

Oil / water interface detectors:

6.3.1

The ship is provided with oil / water interface detectors approved
under the terms of resolution MEPC.5(XIII) 5/

6.4

Exemption from regulation 29, 31 and 32:

6.4.1

The ship is exempted from the requirements of regulation
29, 31 and 32 in accordance with regulation 2.4

6.4.2

The ship is exempted from the requirements of regulation
29, 31 and 32 in accordance with regulation 2.2

6.5

Waiver of regulation 31 and 32:

6.5.1

The requirements of regulation 31 and 32 are waived in respect of the ship in
accordance with regulation 3.5.The ship is engaged exclusively on:

6.5.1.1 specific trade under regulation 2.5: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...……………
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6.5.1.2 voyages within special area(s): ………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
6.5.1.3 voyages within 50 miles of the nearest land outside special
area(s) of 72 hours or less in duration restricted to: ………….....................………….
…………………………………………………………………………..………………………………………………...
7.

Pumping, piping and discharge arrangements
(regulation 30)

7.1

The overboard discharge outlets for segregated ballast are located:

7.1.1

Above the waterline

7.1.2

Below the waterline

7.2

The overboard discharge outlets, other than the discharge
manifold, for clean ballast are located 6/:

7.2.1

Above the waterline

7.2.2

Below the waterline

7.3

The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold,
for dirty ballast water or oil-contaminated water from cargo tank
areas are located

6/

:

7.3.1

Above the waterline

7.3.2

Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements
in compliance with regulation 30.6.5

7.3.3

Below the waterline

7.4

Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (regulations 30.4 and 30.5:

7.4.1

Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of
cargo discharge:

7.4.1.1 draining capable of being discharged to a cargo tank or slop tank
7.4.1.2 for discharge ashore a special small-diameter line is provided
8.

Shipboard oil pollution emergency plan (regulation 37)

8.1

The ship is provided with shipboard oil pollution emergency plan
in compliance with regulation 37

8.2

The ship is provided with shipboard marine pollution emergency plan
in compliance with regulation 37.3

8A

Ship-to-ship oil transfer operations at sea (regulation 41)

8A.1

The oil tanker is providet with an STS operations Plan in compliance with
regulation 41

9

Exemption

9.1

Exemptions have been granted by the Administration from the
requirements of chapters 3 of Annex I of the Convention in accordance
with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s) …………………..
………………………………………………………..............................…..….. of this Record

10

Equivalents (regulation 5)

10.1

Equivalents have been approved by the Administration for certain
requirements of Annex I on those items listed under paragraph(s) ….....…
……………………………………………………......................................... of this Record
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THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at _____________________ on the
No
/MP
		
Seal
			

MARITIME
ADMINISTR ATION: ______________________________________________
(Signature of duly authorized officer issued the Record)

1/ Refer to the recommendation on international performance and test specifications of oily water separating
equipment and oil content meters adopted by the Organization on 14 November 1977 by Res.A.393(X), which
superseded Res.A.233 (VII). Further reference is made to the Guidelines and specifications for pollution prevention
equipment for machinery space bilges adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization
by the resolution MEPC.60 (33), which is effective on 6 July 1993, superseded resolution A.393(X) and A.444 (XI) and
the revised Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery spaces of ships adopted
by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by the resolution MEPC.107 (49) , which is
effective from 16 January 2005, superseded resolution MEPC.60 (33), A.393(X) and A.444 (XI).
2/ Bilge water holding tank(s) are not required by the Convention, entries in the table under paragraph 3.3 are
voluntary.
3/ Oil tankers the keel of which are laid, or which are a similar stage of construction , on of after 2 October 1986
should be fitted with a system approved under resolution A.586(14).
4/ For oil content meters installed on tankers built prior to 2 October 1986, refer to the Recommendation on
international performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters adopted
by Organization by resolution A.393(X).For oil content meters as part of discharge monitoring and control systems
installed on tankers build on or after 3 October 1986, refer to the Guidelines and specifications for oil discharge
monitoring and control system for oil tankers adopted by Organization by resolution A.586(14). ).For oil content
meters as part of discharge monitoring and control systems installed on tankers build on or after 1 January 2006,
refer to the Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control system for oil tankers adopted by
Organization by resolution MEPC.108(49).
5/ Refer to the Specifications for oil/water interface detectors adopted by the Marine Environment Protection
Committee of the Organization by the resolution MEPC.5 (XII).
6/ Only those outlets which can be monitored are to be indicated“

§ 61. Приложение № 23 към чл. 35, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 35, ал. 1
R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS
LIQUID SUBSTANCES IN BULK
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as
amended (hereinafter refereed to as „the Convention“)
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Distinctive number
Port of
Gross
or letters /
Registry
Tonnage
Name of Ship
IMO Number
(GT)

THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the Convention.
2. That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and
the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements
of Annex II of the Convention.
3. That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 14 of
Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the manual are
in all respects satisfactory.
4. That the ship complies with the requirements of Annex II to MARPOL 73/78 for the carriage in bulk of the
following noxious liquid substances, provided that all relevant provisions of Annex II of the Convention are
observed.
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Conditions of
carriage (tank
numbers etc.)

Noxious liquid substances

Pollution category

· Continued on Attachment 1
· Tank numbers referred to in this list are identified on
Attachment 2.
Continued on signed and dated sheets
This certificate is valid until the ….. day of ……………………., 20.., subject to surveys in accordance with regulation 8 of
Annex II of the Convention.
Completion date of the survey on which this certificate is based ………..
Issued at …………….. on the ....... day of ………………………, 20…
No ……………
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION: – ................................: _____________________

(Signature of authorized official issuing the certificate)
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation 8 of Annex II of the Convention, the ship was found
to comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual Survey
Seal
		

Place .............................. Date ......................................., 20........
MARITIME
ADMINISTR ATION: ___________________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey*
Seal

Place .............................. Date ......................................., 20........
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey*
Seal

Place .............................. Date ......................................., 20........
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual Survey
Seal

Place .............................. Date ......................................, 20........
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

ANNUAL / INTERMEDIATE SURVEYS IN ACCORDANCE WITH REGULATION 10.8.3
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual / intermediate* survey in accordance whit regulation
10.8.3 of Annex II of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:
Place .............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE
REGULATION 10.3 APPLIES
The ship complies whit the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance whit
regulation 10.3 of Annex II of Convention, be accepted as valid until ………...……..
Place .............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
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ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION 10.4
APPLIES
The ship complies whit the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance whit
regulation 10(4) of Annex II of Convention, be accepted as valid until ……..………..
Place .............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 10.5 OR 10.6 APPLIES
This Certificate shall, in accordance whit regulation 10.5 or 10.6 of Annex II of the Convention, be accepted as
valid until ………………………..
Place.............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION 10.8 APPLIES
In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date is …………….
Place.............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date is ……........................……….
Place.............................. Date ..........................................., 20........
Seal
MARITIME
ADMINISTRATION: ___________________________________
(Signature of authorized official)
_______________
* Delete as appropriate
Attachment 1 to the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Substances in Bulk
Certificate No.: …………….
Name of ship:
…………….
Call sign:
…………….
IMO number:
…………….
Condition of carriage
Pollution
No.
Product
category
Tank group
Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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TANK GROUP
Tank group …. : ………………
NOTE LIST OF NOTES
Notes without brackets refer to the cargo
Notes within brackets refer to the tank group stated with a letter before bracket
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Issued at: ……………			
on the ……… day of ………………., 20……..
MARITIME ADMINISTRATION: ………............................…………………….
(Signature of authorized official)
Attachment 2 to the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Substances in Bulk
Certificate No.: …………………….
Name of ship:
…………………….
Call sign:
…………………….
IMO number:
…………………….

ER

Issued at: ……………

PR

on the …….. day of ……………………., 2009
MARITIME ADMINISTRATION: ………............................…………………….
(Signature of authorized official)“

§ 62. Приложения № 24 към чл. 36, ал. 1, № 24а към чл. 36а, ал. 1 и № 24б към чл. 36а,
ал. 5 се изменят така:
„Приложение № 24
към чл. 36, ал. 1
R EPU BL IC OF BU L GA R I A

MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION
PREVENTION CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, as modified by the Protocol 1978 relating thereto,
and as amended by resolution MEPC.115(51), (hereinafter referred to as „the Convention“)
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISRTATION OF BULGARIA
Name of Ship

Distinctive
number or
letters /
IMO Number

Port of
Registry

Gross
Tonnage
(GT)

Number of
Persons which
the Ship is
certified to carry

New /existing ship (delete as appropriate)
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work
for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ………………………................…..
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant / comminuter /holding tank* and a discharge pipeline in
compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows:
*1.1 Description of the sewage treatment plan:
Type of the sewage treatment plant ……………………….…………….............................................................................
Name of manufacturer ……………………………..........................................................................................................
	The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided
for in resolution MEPC.2(VI)
*1.2 Description of the comminuter:
		
Type of comminuter ………………………………............................................................................................................
		
Name of manufacturer ………………………………….....................................................................................................
		
Standard of sewage after disinfection ………………………………………….....................................................................
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*1.3 Description of holding tank:
		
Total capacity of the holding tank ……………………………………........................................…................................ m3
		
Location …………………………………….........................................................................................................................
1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and materials of the ship and
the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies whit the applicable requirements of
Annex IV of the Convention.
This Certificate is valid until ………………….. subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the
Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based: ………………………………………..................................................
Issued at .......................... on the ......... day of …….................
, 20......
No.
		
DIRECTOR, MARITIME
Seal
ADMINISTRATION – ……..…..................…: ___________________________
		
(Signature of authorised official
		
issuing the certificate)
Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies
The ship complies whit the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with
regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until: ………………………..
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies
The ship complies whit the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with
regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until: ………………………..
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or period of grace where
regulation 8.5 or 8.6 applies
This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention, be accepted as
valid until: ………………………….
Place: __________________
Date: __________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

_________________________________
*Delete as appropriate

Приложение № 24а
към чл. 36а, ал. 1

R EPU BL IC OF BU L GA R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL AIR POLLUTION
PREVENTION CERTIFICATE
Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.176(58) in 2008 to
amend the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM
SHIPS, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and,
(hereinafter referred to as „the Convention“)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number
or letters

Port of
registry

Gross
Tonnage(GT)

IMO number
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THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the regulation 5 of Annex VI of the Convention; and
2. That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangement and materials fully comply with
the applicable requirements of Annex VI of the Convention.
Completion date of survey on which this certificate is based:………………................................................……………………
This certificate is valid until ……………………………………………....... subject to surveys in accordance with regulation 5 of
Annex VI of the Convention.
Issued at ……………….. on
the …………
day of ……………………….., 20…..
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
		
ADMINISTRATION – ………....................... : _________________________
		
(Signature of authorized official
		
issuing the certificate)
Endorsement for annual and intermediate surveys
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 5 of Annex VI of the Convention the ship was found
to comply with the relevant provisions of that Annex:
Annual Survey
		
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Annual /Intermediate Survey*
		
Place:_______________________
Seal
		

Annual /Intermediate Survey*
		
Place:_______________________
Seal
		
Annual Survey
		

Date:___________________

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Date:___________________

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)
Place:_______________________

Seal
		

Date:___________________

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

* Delete as appropriate
Annual / intermediate surveys accordance whit regulation 9.8.3
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate* survey in accordance with regulation 9.8.3 of Annex VI of
the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of that Annex:
		
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the certificate if valid less than 5 years where regulation 9.3 applies
The ship complies with the relevant provisions of the Annex, and this certificate shall, in accordance with regulation
9.3 of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until ______________________
		
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 9.4 applies
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The ship complies with the relevant provisions of the Annex, and this certificate shall, in accordance with regulation
9.4 of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until …………………..
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation
9.5 or 9.6 applies
This certificate shall, in accordance with regulation 9.5 or 9.6* of Annex VI of the Convention be accepted as valid
until ………………………………
		
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation 9.8 applies
In accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Convention, the new anniversary date is ……………………
		
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Convention, the new anniversary date is …………………
Place:_______________________ Date:___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTRATION: ______________________________________
(Signature of authorized official)

* Delete as appropriate

Приложение № 24б
към чл. 36а, ал. 5

SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL AIR POLLUTION
PREVENTION CERTIFICATE (IAPP CERTIFICATE)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Notes:
1.
This Record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The IAPP Certificate shall be
available on board the ship at all times.
2.
The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing
country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.
3.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer „yes“ and „applicable“
or a (-) for the answers „no“ and „not applicable“ as appropriate.
4.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of
the Convention and resolutions or circulars refer to those adopted by the International Maritime
Organization.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Particulars of ship
Name of ship
IMO Number
Date on which keel was laid or ship was at similar
stage of construction
Length* meters
* Completed only in respect of ship’s constructed on or after 1 January 2016, which are specially
designed, and used solely, for recreational purposes and to which, in accordance with regulation
13.5.2.1, the NOx emission limit as given by regulation 13.5.1.1 will not apply.

2.
2.1
2.1.1

Control of emissions from ships
Ozone-depleting substances (regulation 12)
The following fire-extinguishing systems, other systems and equipment,
containing ozone depleting substances, other than hydro-chlorofluorocarbons
installed before 19 May 2005 may continue in service:
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Substance

The following systems containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs)
installed before 1 January 2020 may continue in service
System or equipment

Location on board

Substance

2.2

Nitrogen oxides (NOx) (regulation 13)

2.2.1

The following marine diesel engines installed on this ship are in accordance with the requirements
of regulation 13 as indicated:

Applicable regulation of MARPOL Annex VI
Engine Engine Engine Engine Engine Engine
(NTC = NOX Technical Code 2008)
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
(AM = Approved Method)
1
Manufacturer and model
2
Serial number
3
Use (applicable application cycle(s) – NTC 3.2)
4
Rated power (kW) (NTC 1.3.11)
5
Rated speed (RPM) (NTC 1.3.12)
Identical engine installed ≥ 1/1/2000 exempted by
6
13.1.1.2
Identical engine installation date (dd/mm/yyyy) as
7
per 13.1.1.2
13.2.1.1 & 13.2.2
8a
Major Conversion (dd/
8b
13.2.1.2 & 13.2.3
mm/yyyy)
8c
13.2.1.3 & 13.2.3
13.3
9a
13.2.2
9b
13.2.3.1
Tier I
9c
13.2.3.2
9d
13.7.1.2
9e
13.4
10a
13.2.2
10b
13.2.2 (Tier III not
10c
Tier II
possible)
13.2.3.2
10d
13.5.2 (Exemptions)
10e
13.7.1.2
10f
13.5.1.1
11a
13.2.2
11b
Tier III
(ECA-NOx
only)
13.2.3.2
11c
13.7.1.2
11d
installed
12
not commercially available at this
13
AM*
survey
not applicable
14
* Refer to the 2014 Guidelines on the approved method process (resolution MEPC.243(66))
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regulation 14.3, the ship uses:
.1

fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery notes does
not exceed the limit value of:
▪ 4.50 % m/m (not applicable on or after 1 January 2012) or …………………................
▪ 3.50 % m/m (not applicable or after 1 January 2020) or …………………….................

.2

▪ 0.50 % m/m, and or ……………………………......................……………………………................
an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as
listed in 2.6 that is at least as effective in terms of SOx emission reductions as
compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of :
▪ 4.50% m/m (not applicable on or after 1 January 2012) or ………………….................
▪ 3.50% m/m (not applicable or after 1 January 2020) or ……………………...................
▪ 0.50% m/m, and/or …………………………………………………….....................……..................

2.3.2

When the ship operates inside of an Emission Control Area specified in
regulation 14.3, the ship uses:
.1

Fuel oil with a sulphur content as documented by bunker delivery that does not
exceed the limit value of:
▪ 1.0% m/m (not applicable on after 1 January 2015); ……………….………….................
▪ 0.10% m/m, and/or ………………………………………………………...................………...............

.2

An equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed
in 2.6 that is least as effective in terms of SOx emission reductions as compared
to using a fuel oil with a sulphur content limit value of:
▪ 1.0% m/m (not applicable on after 1 January 2015); ………………………….................

2.4

▪ 0.10% m/m, and /or …………………………………………………………................……...............
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15)

2.4.1

The tanker has a vapour collection system installed and approved in
accordance with MSC/Circ.585 ………………………………..................................................

2.4.2.1

For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC Management
Plan …………………………………………………...........................................................................

2.4.2.2

VOC Management Plan approval reference: ……………….......……………………................

2.5

Shipboard incineration (regulation 16)
The ship has an incinerator:
.1

2.6

installed on or after 1 January 2000 that complies with: resolution

.1.1

Resolution MEPC.76(40)

.1.2
.2

Resolution MEPC.244(66)
installed before 1 January 2000 which complies with:

.2.1

Resolution MEPC.59(33)

.2.2

Resolution MEPC.76(40)
Equivalents (regulation 4)
The ship has been allowed to use the following fitting, material, appliance or
apparatus to be fitted in a ship or other procedures, alternative fuel oils, or
compliance methods used as an alternative to that required by this Annex:
System or equipment

Equivalent used

Approval reference
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THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at:
On the
No /MP-VI
Seal
MARITIME
		
ADMINISTRATION: __________________________________________________
(Signature of duly authorized officer issuing the Record)“

§ 63. Приложения № 25 и № 25а към чл. 37, ал. 1 се изменят така:

„Приложение № 25
към чл. 37, ал. 1

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ
Име на кораба:
Пристанище на регистрация:
Номер на регистрация:
Повиквателен сигнал/MMSI
Корабособственик/Беърбоат чартьор*
Тип и назначение на кораба:
Дата и място на постройка:
Строител:
Брой на екипажа
Максимален брой лица на борда

Том:

Стр.

КОРПУС №
Материал:
Дължина габаритна

Дължина м/у перпендикулярите (м):

Широчина (м):

Височина на борда (м):

Газене (м)
Надводен борд (мм):

Поправка за сладка вода:

Бруто тонаж:

Нето тонаж:

Водоизместване (т):

DW:

КОРАБНА СИЛОВА УРЕДБА
Тип на гл. двигател(и):

„

Брой:

Място и година

Обща мощност квт(к.с.):

Обороти/мин.

Котли:

Нагревна повърхност

Тип:

Генератори:

Налягане (МРа):

Мощност:

ОБОРУДВАНЕ И СНАБДЯВАНЕ
I. СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:
Моторни лодки:

човековместимост:

Лодки гребни:

човековместимост:

Спас. плотове:

човековместимост:

Спас. ризи:

Детски спасителни ризи:

Спас. кръгове:

У-во за изхвърляне на спасително въже:

Други системи:
II. ПРОТИВОПОЖ АРНИ СРЕДСТВА:
Противопожарна система:
Противопожарни средства:
Аварийно имущество:

kVA
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III. РАДИООБОРУДВАНЕ СЪГЛАСНО GMDSS ЗА ПЛАВАНЕ В РАЙОН:
MF/HF:
MF/HF:
MF/HF DSC:
FM:
VHF FM DSC:
VHF DSC
INMARSAT:
IV. НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
Радар:
GPS:
GPS CHART PLOTTER
EPIRB:
SART:/AIS-SART*
NAVTEX
ЕХОЛОТ:
Магн. компас
ЛАГ
Навигационни светлини:
Основни:
Звукови сигнални средства: свирка, камбана
Светлинни сигнални средства: съгласно изискванията
Сигнални знаци: съгласно изискванията
Визуални средства за подаване сигнал за бедствие:
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Резервни:

При извършване на преглед в съответствие с Наредбата за извършване на прегледи на корабите в
Република България дирекция „Морска администрация“ – …………, установи, че корабът ………………………..
е построен и стъкмен, и състоянието на корпуса, механизмите, устройствата, системите и уредбите,
оборудването и снабдяването, броят, квалификацията и организацията на екипажа удоволетворяват
изискванията за безопасност на корабоплаването. С настоящото се удостоверява, че корабът е годен
да плава по предназначение в указания по-долу район от българското крайбрежие:
Това свидетелство е валидно до: ………………., при условие че са извършени задължителните ежегодни
прегледи съгласно чл. 47(1)(4) от Наредба № 5 на министъра на транспорта.
Издадено в: …………. на:		
Дата: ………..............……………...
No .......………….
ДИРЕКТОР НА МОРСК А
печат 		АДМИНИСТРАЦИЯ – …….: _________________
*Излишното се зачерква
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЖЕГОДНИ ПРЕГЛЕДИ
които трябва да се извършват през периода, ограничен от три месеца преди или след датата на валидност на това свидетелство*
Място на прегледа:………………
Печат:

Дата:………………………………….
ДИРЕКЦИЯ МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ………… :……………..

Място на прегледа:………………
Печат:

Дата:………………………………….
ДИРЕКЦИЯ МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ………… :……………..

Място на прегледа:………………
Печат:

Дата:………………………………….
ДИРЕКЦИЯ МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ………… :……………..

Място на прегледа:………………
Печат:

Дата:………………………………….
ДИРЕКЦИЯ МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ………… :……………..

* Това свидетелство става невалидно, когато прегледите не са извършени в определения срок.
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Приложение № 25а
към чл. 37, ал. 1

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TR ANSPORT, INFORMATION TECHNOLOJY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
SAFETY NAVIGATION
CERTIFICATE
Name of Ship:
Port of Registry:
Number of Registration:

Page:

Volume:

Call Letters/MMSI
Ship owner/Bareboat charter*:
Type of Ship:
Year and Place of Build:
Builder:
Number of Crew:
Number of Person on board
HULL No.
Material:
Length overall (m):

Length BP (m):

Breadth (m):

Depth molded (m):

Draft (summer)(m)
Free board (mm):

FW allowance(mm):

Gross tonnage:

Net Tonnage

Displacement (t)(summer):

DW:

MAIN ENGINE
Type:
Number:

Build:

Total power:

(kW)

Propulsion Type:
Generators:

Hp

Revolutions/min.

Number:
Number:

Power:

kVA

EQUIPMENT
I. LIFE-SAVING APPLIANCES:
Motor Lifeboats:

Capacity:

Lifeboats:

Capacity:

Liferafts:

Capacity:

Lifejackets:

Child’s Lifejackets:

Lifebuoys:

Line Throwing apparatus:

Others:
II. FIRE-FIGHTING APPLIANCES:
Fire- fighting system:
Firemen’s outfit:
Fire- fighting equipment:
III. R ADIO EQUIPMENT:

GMDSS EQUIPMENT FOR AREA:

Radiotelephone Installations:

MF/HF:
MF/HF DSC :
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VHF
VHF DSC

VHF Radiotelephones:
INMARSAT:
Radar:

AIS:

EPIRB:

SART/AIS SART*:

GPS :

GPS Chartploter

NAVTEX:

Echo sounder:

Compass:

Speed Log :

IV. NAVIGATIONAL EQUIPMENT:
Distress flares:
Lights signals
Sound signals:
Navigational lights:

Normal:

Emergency:

Navigational shapes:
The Maritime Administration the Republic of Bulgaria hereby certifies that:
.1 the Ship has been duly inspected in accordance with the Rules for surveys of the Bulgarian sea-going ships.
.2 the survey shows that the hull, structure, equipment, systems, fittings, arrangements and materials, number
and qualification of the crew are in compliance with requirements for the safety navigation.
.3 the Ship is in a condition to navigate to her purpose in a region.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
This certificate is valid until: the ….. day of …………… 20….. , subject to mandatory annual surveys in accordance
with Article 37(1)(4) of the Ordinance No.5 of the Minister of Transport.
Issued at: ………..
No ……..
		
Seal
__________________________
* Delete as apropriate

on:

The …. day of ……20…..
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION- ………….:____________

MANDATORY ANNUAL SURVEYS
which have to be carried out each year within three months before or after the day and the month of expiry
date of the relevant Certificate.
1st Mandatory Annual Survey
Place ..................................
		
Seal

2nd Mandatory Annual Survey
Place ..................................
		
Seal

3rd Mandatory Annual Survey
Place ..................................
		
Seal

4th Mandatory Annual Survey
Place ..................................
		
Seal

Date .........................20.....
MARITIME
ADMINISTRATION: ________________

Date .........................20.....
MARITIME
ADMINISTRATION: ________________

Date .........................20.....
MARITIME
ADMINISTRATION: ________________

Date .........................20.....
MARITIME
ADMINISTRATION: ________________

“
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§ 64. Приложение № 28 към чл. 40, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 28
към чл. 40, ал. 1
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ
ПРИ СЕЗОНЕН ПРЕВОЗ НА ХОРА
ИМЕ НА КОРАБА:
НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯ:

ПРИСТАНИЩЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ:

КОРАБОСОБСТВЕНИК:
К АПИТАН/ПРАВОСПОСОБНОСТ:
МЕДИЦИНСКО СВИД. №:

ИЗД. ОТ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №:

ИЗД. ОТ:
НА:

БРОЙ НА ЗАСТР. МЕСТА:
БРОЙ НА ЕКИПАЖ А:

ВАЛИДНА ДО:

БРОЙ НА ПЪТНИЦИТЕ:
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА КОРАБА:

ДЪЛЖИНА НАЙ-ГОЛЯМА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА НА БОРДА

ГАЗЕНЕ

БРУТО ТОНА

НЕТО ТОНА

ГЛ. ДВИГАТЕЛ

БР.

МАРК А

МОЩНОСТ (К.С.)

СПАСИТЕЛНО, НАВИГАЦИОННО И РАДИООБОРУДВАНЕ:
СП. РИЗИ

БР.

УКВ

СП. РИЗИ ДЕТСКИ

БР.

РАДАР

СП. КРЪГОВЕ

БР.

GPS

ТВ. СП. ПЛОТОВЕ/ВМЕСТИМОСТ

БР.

AIS:

НАД. СП. ПЛОТОВЕ/ВМЕСТИМОСТ

БР.

SART/SART – AIS:

МЕДИЦИНСКО СНАБДЯВАНЕ

К-Т

ЕХОЛОТ

ПРОТИВОПОЖ АРНИ СРЕДСТВА

КОМПАС

ПРОТИВОПОЖ АРНА С-МА

НАВ. СВЕТЛИНИ

ПРЕНОСНИ ПОЖ-ЛИ:

БР.

КГ

НАВ. ЗНАЦИ

ПРАХОВИ

ЗВУКОВИ СРЕДСТВА

СО 2

СВЕТЛИННИ СРЕДСТВА

ПЕННИ

ПИРОТЕХНИК А:
РАЙОН И УСЛОВИЯ НА ПЛАВАНЕ:

1. НОСЕНЕТО НА СПАСИТЕЛНИ РИЗИ ОТ ЕКИПАЖ А И ПЪТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА
ПРЕСТОЯ ИМ НА БОРДА НА КОРАБА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
2. К АЧВАНЕТО И СЛИЗАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ ОТ КОРАБА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБОРУДВАНИ И ОБЕЗОПАСЕНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЕЙОВЕ (ПРИСТАНИ).
Това свидетелство е валидно до:
Издадено:

гр.

No 		
		
Печат

на
ДИРЕКТОР НА МОРСК А
АДМИНИСТРАЦИЯ - ………………………..…:
_________________________________________

		
(к.д.п. …………………….)
Това свидетелство се издава на основание чл. 40(1) от Наредба № 5 за корабните документи.“
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§ 65. Приложения № 30 и № 30а към чл. 42, ал. 1 се изменят така:
„Приложение № 30
към чл. 42, ал. 1
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
DOCUMENT OF COMPLIANCE
Special Requirements for Ships carrying Dangerous Goods
Issued in pursuance of the requirement of regulation II-2/19.4 of the
International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, as amended,
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of Ship

Distinctive
Number or
Letters

Port of
registry

Ship
type

IMO
Number

THIS TO CERTIFY:
1. that construction and equipment of the above mentioned ship was found to comply with the provisions of regulation
II-2 /19 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and
2. that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix hereto,
subject to any provisions in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and Code of Safe Practice
for Solid Bulk Cargoes (BC Code) for individual substances also being complied with.
This document is valid until
the ………..... day
of ………………, …….
Issued at …………….
on the ……… day
of ………………, …….
No. ……….. Seal
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ……...........……..: __________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
APPENDIX
SPACES TO BE INDICATE IN THE PLANS WITH NUMBERS
CORESPONDING WITH TABLE BELOW
ON-DECK SPACES

ER

7

6

5

4

3

2

1

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

UNDER-DECK SPACES
Hold/Spase

1

2

3

4

5

6

7

1.1 – 1.6
1.4S
2.1
2.2
2.3
3 (FP<23°C c.c.)
3 (23°C > FP < 61°C c.c.)
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1 liquids
6.1 liquids (FP<23°C c.c.)
6.1 liquids (23°C > FP < 61°C c.c.)
6.1 solids
8 liquids
8 liquids (FP<23°C c.c.)
8 liquids (23°C > FP < 61°C c.c.)
8 solids
9
P - indicates PACK AGED GOODS PERMITED
A - indicates PACK AGED AND BULK GOODS ALLOWED
X - indicates NOT ALLOWED
Notes: Cargoes in bulk are listed below:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

Приложение № 30а
към чл. 42, ал. 1

DOCUMENT OF COMPLIANCE
Special Requirements for Ships carrying Dangerous Goods
Issued in pursuance of the requirement of regulation II-2/19.4 of the
International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, as amended,
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of Ship
Distinctive
Port of
Ship
Number or
registry
type
Letters

IMO
Number

THIS TO CERTIFY:
3. that construction and equipment of the above mentioned ship was found to comply with the provisions :
of Regulation II-2 /19 *
of Regulation II-2/54 *
of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and
4. that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix hereto,
subject to any provisions in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and International Maritime
Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) includes fully updated individual schedules for solid bulk cargoes.
This document is valid until
the ………..... day
of ………………, …….
Issued at …………….
on the ……… day
of ………………, …….
* Check as appropriate
UNDER-DESK SPACES
No. ……….. Seal
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ……...........……..: __________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
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APPENDIX
SPACES TO BE INDICATE IN THE PLANS WITH NUMBERS
CORESPONDING WITH TABLE BELOW
ON-DECK SPACES

ER

7

6

Hold/Spase

5

1

4

3

2

3

1.1 – 1.6
1.4S
2.1
2.2
2.3
3 (FP<23°C c.c.)
3 (23°C > FP < 61°C c.c.)
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1 liquids
6.1 liquids (FP < 23 °C c.c.)
6.1 liquids (23 °C > FP < 61 °C c.c.)
6.1 solids
8 liquids
8 liquids (FP<23 °C c.c.)
8 liquids (23 °C > FP < 61 °C c.c.)
8 solids
9
P - indicates PACK AGED GOODS PERMITED
A - indicates PACK AGED AND BULK GOODS ALLOWED
X - indicates NOT ALLOWED
Notes: Cargoes in bulk are listed below:

2

4

1

5

6

7
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LIST OF CARGOES PERMITTED TO BE CARRIED ADDITION TO THOSE LISTED
IN APPENDIX „1“ AND „3“ FROM IMSBC Code
CARGO

UN.
No.

IMSBC
GROUP

IMO
CLASS

CARGO SPACE(S)

“
§ 66. Приложение № 31 към чл. 43, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 31
към чл. 43, ал. 1
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF
FITNESS FOR THE CARRIAGE OF INF CARGO
Issued under the provisions of
THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SAFE CARRIAGE OF PACK AGED
IRR ADIATED NUCLEAR FUEL, PLUTONIUM AND HIGH-LEVEL
R ADIOACTIVE WASTES ON BOARD SHIPS (INF CODE)
(resolution MSC.88(71))
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number or
letters / IMO number

Port of registry

Gross tonnage

INF class of ship
(1.1.2 of the Code)

THIS IS TO CERTIFY:
1. that the ship has been surveyed in accordance with the provisions of 1.3.1 of the Code; and
2. that the survey showed that the structure, equipment, fittings, arrangements and material of the ship complied with
the applicable provisions of the Code.
This certificate is issued subject to the provisions of 1.3.4 of the Code
Issued at _________________ on the _______ day of ____________________________
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate.
№ _______
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ……...........……..: __________________________
(Signature of official issuing
the Certificate and seal of issuing authority)“
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§ 67. Приложение № 32 към чл. 44, ал. 1 се изменя така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 32
към чл. 44, ал. 1

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE
CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK
resolutions MSC.4(48) and MEPC.19(22), as amended by
resolutions MSC.16(58) and MEPC.40(29)
under the authority of the Government of the REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive number or
letters/IMO Number

Port of
Registry

Gross
Tonnage

Ship type
(Code paragraph 2.1.2)

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, (in the case of a converted
ship) date on which conversion to chemical tanker was commenced: _____________________________________
The ship also complies fully with the following amendments of the Code: __________________________________
The ship is exempted from compliance with the following provisions of the Code: __________________________
____________________________________________________________________________________________________
THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1.5 of the Code.
2. T hat the survey showed that the construction and equipment of the ship and the condition thereof are in all
respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code.
3. T hat the ship is an incinerator ship complying also with the supplementary and modified requirements of
Chapter 19 of the Code.*/1
4. T hat the ship has been provided with a Manual in accordance with the Standards for Procedures and
arrangements as called for by regulations 5, 5A and 8 of Annex II of MARPOL 73/78, and that the
arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory and comply
with the applicable requirements of the said Standards.
5. T hat the ship is suitable for the carriage in bulk of the following products provided that all relevant operational
provisions of the Code are observed.
PRODUCTS

Continued on Attachment 1.*/1
Tank numbers referred to in this list are identified
on Attachment 2.

CONDITIONS OF CARRIAGE (tank numbers, etc.)
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6. T
 hat, in accordance with 1.4 / 2.8.2*/1 / 3, the provisions of the Code are modified in respect of the ship
in the following manner: _________________________________________________________________________
7. T hat the ship must be loaded:
.1 in accordance with the loading conditions provided in the approved Loading Manual, stamped and dated
__________________ and signed by a responsible officer of the Administration, or of an organization recognised
by the Administration;*/1
.2 in accordance with the loading limitation appended to this Certificate.*/1
Where it is required to load the ship other than in accordance with the above instruction, then the necessary
calculation to justify the proposed loading conditions should be communicated to the certifying Administration
who may authorize in writing the adoption of the proposed loading condition.*/2
This Certificate is valid until: ________________________ subject to surveys in accordance with 1.5 of the Code.
Issued at ________________________ on the ________________ day of _____________________________________
No.
			
Seal		
					

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)

Notes on completion of Certificate:
1. The Certificate can be issued only to ship entitled to fly the flags of States which are both a Contracting
Government to the 1974 SOLAS Convention and a Party to MARPOL 73/78.
2. Ship type: Any entry must relate to all relevant recommendations, e.g. an entry „type 2“ should mean type
2 in all respects prescribed by the Code.
3. Products: Products listed in chapter 17 of the Code, or which have been evaluated by the Administration
in accordance with 1.1.3 of the Code, should be listed. In respect of the latter „new“ products, any special
requirements provisionally prescribed should be noted. It should be noted that for incinerator ships „liquid
chemical waste“ is to be entered in lieu of the individual product names.
4. Products: The list of products the ship is suitable to carry should include the noxious liquid substances of
category D which are not covered by the Code and should be identified as „chapter 18 category D“.
5. Conditions of carriage: The limitations on the carriage of category B or category C substances under 16A.2
of the Code should also be indicated.
_____________________
*/1
Delete as appropriate
*/2
Instead of being incorporated in the Certificate, this text may be appended to the Certificate in signed and
stamped
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at survey required by 1.5.2 of the Code the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Code:
Annual survey 				
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Intermediate Survey *1/ 		
		
Seal
		

Place __________________________

Annual/Intermediate Survey *1/ 		
		
Seal
		

Place __________________________

Annual survey 				
		
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate survey in accordance with 1.5.6.8.3
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate*1/ survey in accordance with 1.5.6.8.3 of the Code, the
ship was found to comply with the relevant provisions of the Code.
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Seal
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Place __________________________

БРОЙ 7
Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where 1.5.6.3 applies.
The ship complies with the relevant provisions of the Code, and this Certificate should, in accordance with 1.5.6.3 of
the Code, be accepted as valid until: _______________________________________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement where the renewal survey has been completed and 1.5.6.4 applies.
The ship complies with the relevant provisions of the Code, and this Certificate should, in accordance with 1.5.6.4. of
the Code, be accepted as valid until: _______________________________________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace
where 1.5.6.5/1.5.6.6 applies.
This certificate should, in accordance with 1.5.6.5/1.5.6.6*1/ of the Code, be accepted as valid until: _____________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for advancement of anniversary date where 1.5.6.8 applies.
In accordance with 1.5.6.8 of the Code, the new anniversary date is: ___________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with 1.5.6.8 of the Code, the new anniversary date is: ___________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ATTACHMENT 1
TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE
CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK
PRODUCTS

CONDITIONS OF CARRIAGE (tank numbers, etc.)

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

ATTACHMENT 2
TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS
FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK
Name of ship: __________________________

Distinctive number or letters: ________________

TANK PLAN

Issued at: ________________________ on the ______ day of ______________________________
No._________

_______________
(signature)

“
§ 68. Приложение № 33 към чл. 45, ал. 1 се изменя така:

REPUBLIC O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 33
към чл. 45, ал. 1

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE
CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK
(resolutions MSC .5 (48) as amended by resolution MSC.17(58))
under the authority of the Government of the REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number or
Letters IMO Number

Port of
Registry

Cargo Capacity
m3

Ship type
(Code parag. 2.1.2)

Date on which keel was laid or date on which ship was at a similar stage of construction or, (in the case of a
converted ship ) date conversion to gas carrier was commenced: ……….……………………..........................................................
The ship also complies fully with the following amendments of the Code: ……….……………………..........................................
The ship is exempted from compliance with the following provisions of the Code: -THIS IS TO SERTIFY:
1 .1 That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1.5 of the Code;
.2 that the survey showed that the structure, equipment, fittings, arrangements and materials of the ship and the
conditions thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code.
2 That the following design criteria have been used:
.1 ambient air temperature ....................... °C
.2 ambient water temperature .................. °C
.3
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B

C

D

БРОЙ 7
Materials

MARVS

Cargo piping
NB: Tank numbers referred to in this list are identified on attachment 2, signed and dated tank plan.
.4 Mechanical properties of the cargo tank material were determined at …….. °C
3 T
 hat the ship is suitable for the carriage in bulk of the following products, provided that all relevant operational
provisions of the Code are observed.
UN Number

Products

Conditions of carriage (tank number, etc.)

Continued on attachment 1, additional signed and dated sheets. Tank numbers referred to in this list are
identified on attachment 2, signed and dated tank plan.
4 T hat in accordance with 1.4/2.8.2*, the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the
following manner: -5 That the ship must be loaded:
.1 in accordance with the loading conditions provided in the approved loading manual, stamped
and dated ………. and signed by a responsible officer of the Administration, or of an
organization recognized by the Administration;*
.2 in accordance with the loading limitations appended to this Certificate.*
Where it is required to load the ship other than in accordance with the above instruction, then the necessary
calculations to justify the proposed loading conditions should be communicated to the certifying Administration who
may authorize in writing the adoption of the proposed loading condition.
This Certificate is valid until: ……………………….
subject to surveys in accordance with 1.5 of the Code.
Completion date of survey on which this Certificate is based: ……………………
Issued at …………….. on the …………………….
No .......
			
Seal		
					

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)

Notes on completion of Certificate:
1. „Ship type“: any entry under this line must be related to all relevant recommendations, e.g. an entry „Type 2G“
should mean type 2G in all respects prescribed by the Code.
2. P
 aragraphs 2.1 and 2.2: the ambient temperatures accepted or required by the Administration for the purposes
of 4.8.1 of the Code to be inserted.
3. Paragraph 2.3: stress factors and materials as accepted or required by the Administration for the purposes of
4.5.1.4 and 4.5.1.6 of the Code to be inserted.
4. Paragraph 2.4: temperature accepted by the Administration for the purposes of 4.5.1.7 to be inserted.
5. Paragraph 3: only products listed in chapter 19 of the Code or which have been evaluated by the Administration
in accordance with paragraph .1.6 of the Code or their compatible mixtures having physical properties within
the limitations of tank design should be listed. In respect of the latter „new“ products, only special requirements
provisionally prescribed should be noted.
____________________
*
Delete as appropriate.
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at survey required by 1.5.2 of the Code the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Code:
Annual Survey 				
		
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
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Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey *1/ 		
		
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual Survey 				
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual / Intermediate survey in accordance with 1.5.6.8.3.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate*1/ survey in accordance with 1.5.6.8.3 of the Code, the
ship was found to comply with the relevant provisions of the Code.
					
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

*1/

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Delete as appropriate
Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where 1.5.6.3 applies.

The ship complies with the relevant provisions of the Code, and this Certificate should, in accordance with
1.5.6.3 of the Code, be accepted as valid until: ___________________________________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement where the renewal survey has been completed and 1.5.6.4. applies.
The ship complies with the relevant provisions of the Code, and this Certificate should, in accordance with
1.5.6.4. of the Code, be accepted as valid until:
					
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for period of grace
where 1.5.6.5/1.5.6.6 applies.
This certificate should, in accordance with 1.5.6.5/1.5.6.6*1/ of the Code, be accepted as valid until: ______________
					
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement for advancement of anniversary date where 1.5.6.8 applies.
In accordance with 1.5.6.8 of the Code, the new anniversary date is: ____________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
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In accordance with 1.5.6.8 of the Code, the new anniversary date is: ____________________________________
					
Place __________________________
Date ___________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
*1/

Delete as appropriate.
ATTACHMENT 1 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE
CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK
Continued list of products to those specified in section 3,
and the conditions of their carriage
Products

Conditions of carriage (tank number, etc.)

Date: …………………
.................................................................................................
(as for Certificate)
(Signature of official issuing the Certificate and/or
								
seal or stamp of issuing authority)
ATTACHMENT 2 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS
FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

§ 69. Приложение № 34 към чл. 46, ал. 1 се изменя така:

“
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REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 34
към чл. 46, ал. 1

DOCUMENT
OF AUTHORIZATION FOR THE CARRIAGE OF GR AIN IN BULK
Issued under the provisions of THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY
OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Distinctive number or
letters/IMO number

Name of ship

Port of
registry

Gross tonnage
(GT)

Type of ship

Built by: _____________________________________________________________________ Yard No: ________________
Date on which keel was laid: _____________________________________________________________________________
Owner(s):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
APPROVED IN ACCORDANCE WITH CHAPTER VI, SOLAS 1974 as amended and Code for the Safe
Carriage of Grain in Bulk adopted by resolution MSC.23(59)
_______________________________________________________________________________________________________
Plans and Documents:
_______________________________________________________________________________________________________
Issued at _______________________________ on the ________________ day of ______________________, 20 _____
No
					
			
Seal		

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official)“

§ 70. Приложения № 35 към чл. 47, ал. 1 и № 35а към чл. 47, ал. 4 се изменят така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 35
към чл. 47, ал. 1

HIGH SPEED CR AFT SAFETY CERTIFICATE
This Certificate Should be supplemented by a Record of Equipment
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH-SPEED CR AFT, 2000
(Resolution MSC.97(73)
under the authority of the Government of REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISRTATION OF BULGARIA
Name of craft

Distinctive number
or letters

IMO number

Port of registry

Gross tonnage
(GT)

Date*/1

Manufacturer's model and hull number .................................................................................................................
Sea areas in which the craft is certified to operate (paragraph 14.2.1) ...............................................................
.................................................................................................................................................................................
Design waterline corresponding to a height of ………...................... Below the reference line at the longitudinal
centre of flotation, and draughts at draught marks of ………...................... forward and ................................ aft.
The upper edge if the reference line is ……. at (…….. mm. below uppermost deck at side)*/2 (…… mm. above the
underside of keel) */2 at the longitudinal centre of flotation.
Category ............................................... category A passenger craft / category B passenger craft/cargo craft */2
Craft type air-cushion vehicle/surface-effect ship/hydrofoil/monohull/multihull/other (give detail ....................
.............................................................................................................................................................................)*/2
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THIS IS TO CERTIFY:
1 That the above-mentioned craft has been duly surveyed in accordance with the applicable provisions of the
International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000.
2 That the survey showed that the structure, equipment, fittings, radio station arrangements and materials of
the craft and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the craft complies with the relevant
provisions of the Code.
3 That the life-saving appliances are provided for a total number of …….. persons and no more as follows: ...
.................................................................................................................................................................................
4 That, in accordance with 1.11 of the Code, the following equivalents have been granted in respect of the craft:
paragraph ..................................... equivalent arrangement .....................................................................................
This certificate is valid until the ….. day of …………………, 20…..
Issued at ………......………... on the ….. day of …….……………, 20…..
No.
			
Seal		
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)
.
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS
This is to certify that, at a survey required by 1.5 of the Code, this craft was found to comply with the relevant
provisions of the Code.
Periodical Survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical Survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical Survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical Survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE
1.8.8 OF THE CODE APPLIES
This craft complies with the relevant requirements of the Code, and this Certificate shall, in accordance with
1.8.8 of the Code, be accepted as valid until: ……............................
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND 1.8.9 OF THE CODE APPLIES
This craft complies with the relevant requirements of the Code, and this Certificate shall, in accordance with
1.8.9 of the Code, be accepted as valid until: ......………………...............
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
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ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE
PORT OF SURVEY WHERE 1.8.10 OF THE CODE APPLIES
This Certificate shall, in accordance with 1.8.10 of the Code, be accepted valid until: ……………………
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT FOR THE ADVANCEMENT OF THE ANNIVERSARY DATE WHERE 1.8.12 OF THE
CODE APPLIES
In accordance with 1.8.12 of the Code, the new anniversary date is: ..................................................................
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with 1.8.12 of the Code, the new anniversary date is ........……………………......................
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
*/1
Date on which keel was laid or craft was at a similar stage of construction or on which a major conversion
was commenced.
*/2
Delete as appropriate.

Приложение № 35а
към чл. 47, ал. 4

RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH-SPEED CR AFT
SAFETY CERTIFICATE
This Record shall be permanently attached to the
High Speed Craft Safety Certificate
Record of equipment for compliance with the international
code of safety for high-speed craft, 2000
1. PARTICULARS OF CR AFT
Name of craft .........................................................................................................................................................
Manufacturer‘s model and hull number .................................................................................................................
Distinctive number or letters/IMO Number ..........................................................................................................
Category: Category A passenger craft/category B passenger craft/cargo craft*/1
Craft type: air-cushion, surface-effect ship, hydrofoil, monohull, multihull, other (give details ...............)*/1
Number of passengers for which certified ...................
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations .............................
2. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES
1

Total number of persons for which life-saving appliances are provided

2

Total number of lifeboats

2.1

Total number of persons accommodated by them

2.2

Number of partially enclosed lifeboats complying with section 4.5 of the LSA Code

2.3

Number of totally enclosed lifeboats complying with sections 4.6 and 4.7 of the LSA Code

2.4

Other lifeboats

2.4.1

Number

2.4.2

Type

3

Number of rescue boats

3.1

Number of rescue boats which are included in the total lifeboats shown above

4

Liferafts complying with sections 4.1 to 4.3 of the LSA Code for which suitable means of
launching are provided

4.1

Number of liferafts

4.2

Number of persons accommodated by them

5

Open reversible liferafts (Annex 11 of the Code)
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5.1

Number of liferafts

5.2

Number of persons accommodated by them

6

Number of Marine Evacuation Systems (MES)

6.1

Number of persons served by them

7

Number of lifebuoys

8

Number of lifejackets

8.1

Number suitable for adults

8.2

Number suitable for children

9

Immersion suits

9.1

Total number

9.2

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

10.

Number of anti-exposure suits

10.1

Total number

10.2

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

11

Radio installations used in life-saving appliances

11.1

Number of radar transponders

11.2

Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

3. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT
1.1

Standard magnetic compass

1.2

Transmitting heading device (THD)

1.3

Gyro-compass

2

Speed and distance measuring device

3

Echo-sounding device

4.1

9 GHz radar

4.2

Second radar (3 GHz/9 GHz)*/1

4.3

Automatic radar plotting aid (ARPA)/Automatic tracking aid (ATA)*/1

5

Receiver for global navigation satellite system/terrestrial navigation system/*/1
Other means of position fixing*/1, */2

6.1

Rate-of-turn indicator

6.2

Rudder of angle indicator/Direction of steering thrust indicator*/1

7.1

Nautical charts/Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

7.2

Back-up arrangement for ECDIS

7.3

Nautical publications

7.4

Back-up arrangement for electronic nautical publications

8

Search light

9

Daylight signalling lamp

10

Night vision equipment

11

Means to show the mode of the propulsion system

12

Automatic steering aid (Automatic pilot)

13

Radar reflector/Other means*/1, */2

14

Sound reception system

15

Automatic identification system (AIS)

16

Voyage data recorder (VDR)

4. DETAILS OF R ADIO FACILITIES
1

Primary systems

1.1

VHF radio installation:

1.1.1

DSC encoder
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1.1.2

DSC watch receiver

1.1.3

Radiotelephony

1.2

MF radio installation:

1.2.1

DSC encoder

1.2.2

DSC watch receiver

1.2.3

Radiotelephony

1.3

MF/HF radio installation:

1.3.1

DSC encoder

1.3.2

DSC watch receiver

1.3.3

Radiotelephony

1.3.4

Direct-printing radiotelegraphy

1.4

INMARSAT ship earth station

2

Secondary means of alerting

3

Facilities for reception of maritime safety information

3.1

NAVTEX receiver

3.2

EGC receiver

3.3

HF direct-printing radiotelegraphy receiver

4

Satellite EPIRB

4.1

COSPAS - SARSAT

4.2

INMARSAT

5

VHF EPIRB

6

Ship’s radar transponder
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5. METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF R ADIO FACILITIES (paragraphs 14.15.6, 14.15.7
and 14.15.8 of the Code)
5.1

Duplication of equipment

5.2

Shore-based maintenance

5.3

At-sea maintenance capability

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at ……………….. on the …. day of …….……………., 20….
No.
			
Seal		
MARITIME
					
ADMINISTR ATION: ________________________________________
(Signature of duly authorized official issuing the Record)
___________________
*/1
Delete as appropriate.
*/2
In case of „other means“ they shall be specified.“

§ 71. Приложение № 36 към чл. 48, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 36
към чл. 48, ал. 1

PERMIT TO OPER ATE HIGH-SPEED CR AFT
Issued under the provision of the
INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH SPEED CR AFT, 2000
(Resolution MSC.97(73)
Name of craft

Distinctive number or letters IMO number Port of registry Gross tonnage (GT)

1. Manufacturer‘s model and hull number ............................................................................................................
2. Category of craft: category A passenger craft/category B, passenger craft/cargo craft*/1
3. Name of operator ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. A reas or routes of operation .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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5. Base port(s) ........................................................................................................................................................
6. Maximum distance from place of refuge ..........................................................................................................
7. Number of:
.1 passengers maximum permitted ………
.2 manning scale required ……………....….
8. Worst intended conditions .................................................................................................................................
9. O ther operational restrictions ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
This permit confirms that the service mentioned above has been found to be in accordance with the general
requirements of 1.2.2 to 1.2.7 of the Code.
THIS PERMIT is issued under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria.
This permit is valid until the …. day of ………………, 20…. subject to the High Speed Craft Safety Certificate
remaining valid.
Issued at ……………….. on the …. day of …….……………., 20….
No.
		
Seal				
DIRECTOR, MARITIME
						
ADMINISTR ATION – _______________________________
(Signature of duly authorized
official issuing the Permit)
____________________
· Delete as appropriate.“

§ 72. Приложения № 37 към чл. 49, ал. 1 и № 37а към чл. 49, ал. 4 се изменят така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 37
към чл. 49, ал. 1

SPEC I A L PU R POSE SH I P
SA F ET Y C ERT I F ICAT E
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form SPS)
Issued in compliance with the provisions of the
CODE OF SAFETY FOR SPECIAL PURPOSE SHIP
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number or Port of Gross Tonnage Sea area in which ship is certificated
Date*
Letters IMO Number Registry
(GT)
to operate (SOLAS Reg. IV/2)

Ship's special
purpose:
THIS IS TO CERTIFY:
1 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1.6 of the Code.
2   T hat the survey showed that :
2.1 the ship complied with the provisions of the Code as regards:
.1 the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;
.2 the watertight subdivision arrangements and details;
2.2 the ship complied with the provisions of the Code as regards structural fire protection, fire safety systems
and appliances and fire control plans;
2.3 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in
accordance with the provisions of the Code;
2.4 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances
in accordance with the provisions of the Code;
2.5 the ship complied with the provisions of the Code as regards radio installations;
2.6 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the provisions of the
Code;
2.7 the ship complied with the provisions of the Code as regards shipborne navigational equipment , means for
embarkation for pilots and nautical publications;
2.8 the was provided with lights, shapes, means of marking sound signals and distress signals, in accordance
with the provisions of the Code and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
2.9 in all other respects the ship complied with the relevant provisions of the Code.
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3.    T hat an Exemption Certificate has/has not** been issued.
4.    T hat the ship has/has not** been provided with Certificates issued under the 1974 SOLAS Convention, as
amended.
This Certificate is valid until:
the.................day of ................................ , 20…
Completion date of the survey on which this certificate is based: ……………………….
Issued at ........................ on
the ................ day of ................................ , 20 …
No
					
DIRECTOR, MARITIME
			
Seal		
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS RELATING TO HULL, MACHINERY AND EQUIPMENT
REFERRED TO IN SECTION 2.1 OF THIS CERTIFICATE
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by 1.6 of the Code, the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Code.
Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT FOR A NNUA L A ND PER IODICA L SURV EYS R EL ATING TO LIFE-SAV ING
APPLIANCES AND OTHER EQUIPMENT REFERRED TO IN SECTIONS 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 AND
2.9 OF THIS CERTIFICATE
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by 1.6 of the Code, the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Code.
Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
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Annual survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS RELATING TO R ADIO INSTALLATIONS REFERRED
TO IN SECTION 2.5 OF THIS CERTIFICATE
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by 1.6 of the Code, the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Code:
Periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Periodical survey:
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
E N D OR S E M E N T F OR T H E E X T E N S ION OF T H E C E R T I F IC A T E
The ship complies with the relevant provisions of the Code, and this Certificate should, in accordance with
1.7.3, be accepted as valid until: ……………………………
			
Place .................................. Date ....................................... 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
__________________________________
*
Date (yy-mm-dd) on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable
date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.
**
Delete as appropriate.

Приложение № 37а
към чл. 49, ал. 4
Record of Equipment for the Special Purpose Ship Safety Certificate (Form SPS)
(This Record shall be permanently attached to the Special Purpose Ship Safety Certificate)
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE CODE OF SAFETY FOR SPECIAL
PURPOSE SHIPS
1. PARTICULARS OF SHIP
Name of ship				
: …………………………………....…..
Distinctive number or letters		
: ……………………….…………….....
Number of special personnel		
:
(including passengers) for which certified
Minimum number of persons with required
qualifications to operate the radio installations : ……………………………
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2. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES
1.

Total number of persons for which life-saving appliances are provided

2.

Total number of lifeboats

2.1

Total number of persons accommodated by them

2.2

Number of partially enclosed lifeboats (LSA Code, section 4.5)

2.3

Number of self - righting partially enclosed life boats

2.4

Number of totally enclosed lifeboats (LSA Code, section 4.6)

2.5

Other lifeboats

2.5.1

Number

2.5.2

Type

3.

Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above

3.1

Number of lifeboats fitted with searchlights

4.

Number of rescue boats

4.1

Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5.

Liferafts

5.1

Those for which approved launching appliances are required

5.1.1

Number of liferafts

5.1.2

Number of persons accommodated by them

5.2

Those for which approved launching appliances are not required

5.2.1

Number of liferafts

5.2.2

Number of persons accommodated by them

6.

Buoyant apparatus

6.1

Number of apparatus

6.2

Number of persons capable of being supported

7.

Number of lifebuoys

8.

Number of lifejackets

9.

Immersion suits

9.1

Total number

9.2

Number of suits complying with the requirements for lifejackets

10.

Number of thermal protective aids*/1

11.

Radio installations used in life-saving appliances

11.1

Number of radar transponders

11.2

Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

.................…………………………….
Port side

Starboard side

3. DETAILS OF R ADIO FACILITIES
Item
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Primary systems
VHF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver
Radiotelephony
MF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver
Radiotelephony
MF/HF radio installation
DSC encoder
DSC watch receiver
Radiotelephony

Actual provision
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Item
Direct-printing radiotelegraphy
INMARSAT ship earth station
Secondary means of alerting
Facilities for reception of maritime safety information
NAVTEX receiver
EGC receiver
HF direct-printing radiotelegraph receiver
Satellite EPIRB
COSPAS – SARSAT
INMARSAT
VHF EPIRB
Ship’s radar transponder

БРОЙ 7
Actual provision

4. M
 ETHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF R ADIO FACILITIES
(SOLAS reg. IV/15.6 and 15.7)
4.1

Duplication of equipment

4.2

Shore – based maintenance

4.3

At sea maintenance capability

5. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEM AND EQUIPMENT
Item
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
5.1
5.2
6.1
6.2
7.
8.1
8.2
9.

Standard magnetic compass
Spare magnetic compass*/2
Gyro-compass*/2
Gyro-compass heading repeater*/2
Gyro-compass bearing repeater*/2
Heading or track control system*/2
Pelorus or control bearing device*/2
Means of correcting heading and bearings
Transmitting heading device (THD)*/2
Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)*/3
Back-up arrangements for ECDIS
Nautical publications
Back-up arrangements for electronic nautical publications
Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system*/2, */3
9 GHz radar*/2
Second radar (3 GHz/9 GHz*/3)*/2
Automatic radar plotting aid (ARPA)*/2
Automatic tracking aid*/2
Second automatic tracking aid*/2
Electronic plotting aid*/2
Automatic identification system (AIS)
Voyage data recorder (VDR)*/3
Simplified voyage data recorder (S-VDR)*/3
Speed and distance measuring device (through the water)*/2
Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart
ship direction)* */2
Echo-sounding device*/2
Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*/2
Rate-of-turn indicator*/2
Sound reception system*/2
*/2

Actual provision

БРОЙ 7
10.
11.
12.
13.
14.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Telephone to emergency steering position*/2
Daylight signaling lamp*/2
Radar reflector*/2
International Code of Signals
IAMSAR Manual, Volume III

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at ….......................... on the ........... day of ................................., 20.......
No. 		
/SPS
					
MARITIME
		
Seal			
ADMINISTR ATION: …….............………: ________________________
(Signature of dully authorized
official issuing the Record)
____________________
*/1
Excluding those required by the LSA Code, sections 4.1.5.1.24; 4.4.4.31 and 5.1.2.2.13.
*/2
A lternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/9 in case of other means
they shall be specified.
*/3
Delete as appropriate.“

§ 73. Приложение № 38 към чл. 50, ал. 1 се изменя така:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 38
към чл. 50, ал. 1

DYNAMICALLY SUPPORTED CR AFT
CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
CERTIFICATE
Issued in compliance with the provisions of the Code of Safety for Dynamically Supported Craft
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Type of Dynamically
Supported Craft

Distinctive identification
(name or number)

Date at which the craft’s keel was laid or
the craft was at similar stage of construction

I, the undersigned ………………………………………… certify
I.   That the above-mentioned craft has been duly surveyed in accordance with the applicable provisions of the
Code of Safety for Dynamically Supported Craft.
II. That the survey showed that the craft complied with the relevant provisions of the Code as regards:
1. the structure, main and auxiliary machinery and systems;
2. the buoyancy, stability and subdivision;
3. the handling, controllability and performance.
III. T hat the live-saving appliances provide for a total number of _______ persons and no more, as follows:
__________________________________________________________________________________________________
IV. T hat the craft complied with the requirements of the Code as regards radio installation, as follows: _______
__________________________________________________________________________________________________
V. T hat the craft complied with the requirements of the Code as regards fire prevention, fire-detecting and
fire-extinguishing appliances and was provided with navigational instruments, navigation lights and shapes,
means of making sound signals, and distress signals, in accordance with the provisions of the Code and
also the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, in force.
VI.   That the maintenance schedule and the technical information for design, construction and equipment related
to the safe operation of the craft is in accordance with the requirements of the Code.
VII.  That in all other respects the craft complied with the requirements of the Code so far as these requirements
apply thereto.
This certificate is issued under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
It will remain in force until _____________________________ unless suspended or revoked.
Issued at _________________ on the ____ day of __________________, 20 ___
					
No. 		
Seal 			

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this certificate.“
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§ 74. Приложение № 39 към чл. 51, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 39
към чл. 51, ал. 1

PERMIT TO OPER ATE
DYNAMICALLY SUPPORTED CR AFT
Issued under the provision of the
CODE OF SAFETY FOR DINAMICALLY SUPPORTED CR AFT
(Resolution A.373(X)
1 Name of craft ....................................................................................................................................................
2 Manufacturer‘s model and hull number ............................................................................................................
3 Distinctive number or letters/IMO number .....................................................................................................
5 Port of registry ..................................................................................................................................................
6 Category of craft passenger craft/cargo craft*
7 Name of operator ..............................................................................................................................................
8 Areas or routes of operation ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
9 Base port(s) .......................................................................................................................................................
10 Maximum distance from place of refuge ..........................................................................................................
11 Number of:
.1 passengers maximum permitted ....................................................................................................................
.2 manning scale required ................................................................................................................................
12 Worst intended conditions ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
13 Other operational restrictions ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
This permit confirms that the service mentioned above has been found to be in accordance with the requirements
of the Code.
THIS PERMIT is issued under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA by the
MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
This permit is valid until the …. day of …….……………, 20…. subject to the Dynamically Supported Craft Construction
and Equipment Certificate remaining valid.
Issued at ……………… on the …. day of ……………………, 20….
No.
					
DIRECTOR, MARITIME
		
Seal			
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
		
				
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
* Delete as appropriate.“

§ 75. Приложение № 40 към чл. 52, ал. 1 се изменя така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 40
към чл. 52, ал. 1

CERTIFICATE OF FITNESS
Issued under the provisions of the
GUIDELINES FOR THE TR ANSPORT AND HANDLING OF LIMITED AMOUNTS
OF HAZARDOUS AND NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK ON
OFFSHORE SUPPORT VESSELS (resolution A.673(16)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of vessel

Distinctive number or letters

Port of registry

Gross tonnage

Deadweight

Date on which keel was laid or on which the vessel was at a similar stage of construction or (in the case of
a converted vessel) date on which conversion for the carriage of bulk liquids subject to these Guidelines was
commenced: ____________________
The vessel also complies fully with the following amendments to the Guidelines:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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The vessel is exempted from compliance with the following provisions of the Guidelines:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
THIS IS TO CERTIFY:
3. .1 That the vessel has been surveyed in accordance with the provisions of 1.5 of the Guidelines;
.2 that the survey showed that the construction and equipment of the vessel
2.1 complied with the relevant provisions of the Guidelines applicable to „new“ vessels*/1
2.2 complied with the provisions of the Guidelines in respect of „existing“ vessels*/1;
4. T hat the vessel has been provided with a manual in accordance with the standards for procedures and
arrangements as called for by regulation 5, 5A and 8 of Annex II of MARPOL 73/78, and that the arrangements
and equipment of the vessel prescribed in the manual are in all respect satisfactory and comply with the
applicable requirements of the said Standards;
5. T hat the vessel is suitable for the carriage in bulk of the following products, provided that all relevant
operational provisions of the Guidelines are observed:
Products*/2, */3

Conditions of carriage (tank numbers, etc.)

6. T
 hat in accordance with 1.4*/1 of the Guidelines and 2.8.2*/1 of the IBC Code, the provisions of the Guidelines
and the Code are modified in respect of the vessel in the following manner:
____________________________________________________________________________________________________
7. That the vessel must be loaded:
.1 in accordance with the loading conditions provided in the approved loading manual, stamped and dated
________________________ and signed by a responsible officer of the Administration, or of an organization
recognized by the Administration*/1;
.2 in accordance with the loading limitations appended to this Certificate*/1.
Where it is required to load the vessel other than in accordance with the above instructions, then the necessary
calculations to justify the proposed loading conditions should be communicated to the certifying Administration
who my authorize in writing the adoption of the proposed loading condition.
This certificate is valid until the ____ day of __________________, 20…. subject to surveys in accordance with
1.5 of the Guidelines.
Issued at _________________ on the ____ day of ___________________, 20….
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate.
№ ______
					
DIRECTOR, MARITIME
		
Seal 			
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of official
issuing the Certificate
and seal of issuing authority)
Notes on completion of Certificate:
1. Products: products listed in appendix 1 to the Guidelines or which have been evaluated by the Administration
in accordance with 1.2.4 of the Guidelines should be listed. In respect of the latter „new“ products, any special
requirements provisionally prescribed should be noted.
2. Products: The list of products the vessel is suitable to carry should include the noxious liquid substances
of category D which are not covered by the Guidelines and should be identified as „IBC Code chapter 18
category D“.
*/1
Delete as appropriate.
*/2
Continued on Attachment 1, additional signed and dated sheets.
*/3
Tank numbers referred to in this list are identified on Attachment 2, signed and dated tank plan.
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by 1.5 of the Guidelines for the Transport and Handling of
Limited Amounts of Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Support Vessels, the vessel
was found to comply with the relevant provisions of the Guidelines.
Annual Survey 			
Place __________________________
Date ___________________
		
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Annual/Intermediate Survey */1
		
Seal
		

Place __________________________

Annual/Intermediate Survey
		
Seal
		

Place __________________________

Annual Survey 				
		
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

ATTACHMENT 1
TO THE CERTIFICATE OF FITNESS
Continued list of products to those specified in section 3, and their conditions of carriage
Products

Date: _________________
(as for Certificate)

Seal“

Conditions of carriage (tank numbers, etc.)

_________________________________________________________________
(Signature of official issuing the Certificate and seal of issuing authority)

§ 76. Приложение № 41 към чл. 53, ал. 1 се изменя така:
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R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 41
към чл. 53, ал. 1

MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT SAFETY
CERTIFICATE (1989)
Issued under the provision of the IMO CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF
MOBILE OFFSHORE DRILLING UNITS, 1989, as amended by resolution MSC.38 (63)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Distinctive identification (name or number)

Type (1.3 of the Code)

Port of registry

Date on which keel was laid or unit was at a similar stage of construction or on which a major conversion was
commenced _______________________
THIS IS TO CERTIFY:
8. T hat the above-mentioned unit has been duly surveyed in accordance with the applicable provisions of the
Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 1989.
9. T hat the survey showed that the structure, equipment, fittings, radio station arrangements and materials of
the unit and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the unit complies with the relevant
provisions of the Code.
10. T hat the life-saving appliances are provided for a total number of ____ persons and no more as follows:
__________________________________________________________________________________________________
4. T hat, in accordance with 1.4 of the Code, the provisions of the Code are modified in respect of the unit
in the following manner: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. T hat this unit has been issued with an approval for the continuous survey techniques under 1.6.4 of the Code
in lieu of renewal and intermediate surveys in respect of:
		
Hull
					
Machinery
________________________ 			
________________________
		
		
signature and seal of 				
date of continuous survey
		
approving authority 				
program approval
_____
_______________
This certificate is valid until the
day of
, 20….
Issued at _________________ on the _____ day of _______________, 20….
					
DIRECTOR, MARITIME
		
Seal 			
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
This is to certify that, at a survey required by 1.6 of the Code, this unit was found to comply with the relevant
provisions of the Code.
Annual Survey 				
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey * 		
Seal
		

Place __________________________
Date ___________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Annual/Intermediate Survey * 		
		
Seal
		

Place __________________________

Annual Survey 				
Seal
		

Place __________________________
Date ___________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
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Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement for the drydock survey.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by 1.6 of the Code, this unit was found to comply with the
relevant provisions of the Code.
First inspection: 		
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		
Second inspection : 		
		
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Place __________________________
Date ___________________
MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where 1.6.11.3 of the Code applies.
The unit complies with the relevant requirements of the Code, and this certificate should, in accordance with
1.6.11.3 of the Code, be accepted as valid until: ___________________
				
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement where the renewal survey has been completed and 1.6.11.4 of the Code applies.
This unit complies with the relevant requirements of the Code, and this certificate should, in accordance with
1.6.11.4 of the Code, be accepted as valid until: ____________________
				
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey where 1.6.11.5 of the
Code applies.
This certificate should, in accordance with 1.6.11.5 of the Code, be accepted as valid until: ______________
				
Seal
		

Place __________________________

Date ___________________

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

Endorsement for the advancement of the anniversary date where 1.6.11.7 of the Code applies.
In accordance with 1.6.11.7 of the Code, the new anniversary date is: __________________
				

Place __________________________

Date ___________________

Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
In accordance with 1.6.11.7. of the Code, the new anniversary date is: __________________
				
Place __________________________
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
“

§ 77. Приложение № 42 към чл. 54, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 42
към чл. 54, ал. 1

DIVING SYSTEM SAFETY CERTIFICATE
Issued under the provisions of the
CODE OF SAFETY FOR DIVING SYSTEMS, 1995
(adopted by the IMO Assembly resolution A.831(19)
Name of ship ..........................................................................................................................................................
Official number of ship ..........................................................................................................................................
Under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISRTATION OF BULGARIA
Distinctive identification and its location for each main component ...................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(number or other identification)
Date on which the diving system was certificated for the first time: ...................................................................
THIS IS TO CERTIFY:
1. T hat the above-mentioned system has been duly surveyed and tested in accordance with the applicable
provisions of the Code of Safety for Diving Systems, 1995.
2. T hat the survey showed that the design, construction, equipment, fittings, communication system, arrangements
and materials of the system and the conditions thereof are in all respects satisfactory and that the system
complies with the relevant provisions of the Code.
3. T hat the diving system is designed and constructed for a maximum operating depth of ...............................
4. T hat the diving system and its main components are designed in accordance with the following limiting
operating parameters: .........................................................................................................................................
5. T hat, in accordance with section 1.4, the provisions of the Code are modified in respect of the system in
the following manner: ........................................................................................................................................
This certificate is valid until the …… day of …………………, 20….
Issued at ……………… on the …… day of …..………………, 20….
No. 		
		
Seal
					
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of official
issuing the certificate
and seal of issuing authority)
SURVEYS
This is to certify that, at a survey required by section 1.6 of the Code, this system was found to comply with
the relevant provisions of the Code.
Annual survey
			
Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
			
Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
			
Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
			
Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
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Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)
Endorsement for the extension of the Certificate
The diving system fully complies with the relevant provisions of the Code and this Certificate shall, in accordance
with paragraph 1.6.9 of the Code, be accepted as valid until ....……...………………..........
			
Place .................................. Date ......................................., 20.....
		
		
Seal 				
MARITIME
						
ADMINISTR ATION: _________________________________
(Signature of authorized official)“

§ 78. Приложение № 43 към чл. 55, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 43
към чл. 55, ал. 1

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION
SINGLE VOYAGE
C E R T I F I C A T E
Name of Ship: ........................................................................................................................................................
Owner: ....................................................................................................................................................................
Port of registry: ......................................................................................................................................................
Flag: ...................................................................... .......................................................................................................
Distinctive number or letters/IMO number: ..........................................................................................................
Date of built: ...............................................................................................................................................................
Place of built: ..............................................................................................................................................................
Type of Ship: ...............................................................................................................................................................
Gross tonnage: ........................................................................................................................................................
Output of the main engine(s): ...............................................................................................................................
This is to confirm that, as a result of the survey performed of the hull, gears, equipment, machinery, installation,
pumping and piping arrangements, electrical equipment, radio installation, navigational systems and equipment,
life saving appliances and life saving signals, the ship is found to be seaworthy for a single voyage,
from port of ...................................................
to port of ...........................................................
after carrying out the following: ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
This Certificate is valid until the ..... day of .……….……......, 20….
Issued at ..……………....... on the ….. day of .……………......., 20….
No 		
		
Seal			
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of official
issuing the certificate and
seal of issuing authority)“

§ 79. Приложение № 44 към чл. 56, ал. 1 се изменя така:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION
TO WHOM IT MAY CONCERN
TOWAGE CERTIFICATE
THIS IS TO CERTIFY THAT
The m/v ………………………………….. with following particulars:
Distinctive Number or Letters
Gross Tonnage
Net Tonnage
Length
Breadth
Depth
Draft

„Приложение № 44
към чл. 56, ал. 1
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Main engines
Port of Registry
was surveyed and found in seaworthy condition, meeting the requirements for towing of ………………………………..
(the propeller(s) and rudder(s) are stopped and secured, all decks’ main-holes and other openings of the hull
are closed and watertight, fuel oil tanks are empty).
On the grounds of the survey, the abovementioned vessel is allowed to be towed without crew on board, from
the port of ……….…………. to the port of…………………….. subject to appropriate weather conditions.
Neither the Maritime Administration, nor the surveyor shall be responsible or liable for hindering the towage
for reasons of omission, negligence or similar act of the crew during the towage.
Issued at ….…………… on the …. day of ……………….., 20….
					
DIRECTOR, MARITIME
No.					
ADMINISTR ATION– …….............………: ________________________
(Signature of official
issuing the certificate
and seal of issuing authority)
Seal“

§ 80. Приложения № 45 и 45а към чл. 57, ал. 1 се изменят така:

„Приложение № 45
към чл. 57, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФ ОРМ А Ц ИОННИ Т Е Т Е Х НОЛОГИИ И СЪОБЩ ЕНИ Я ТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА
КОРАБНА АПТЕКА
Това свидетелство удостоверява, че след извършена проверка корабната аптека на …...........……….………,
(име на кораба)
собственост на ………...………....………………, притежава лекарствените продукти, медицинските изделия и
(корабособственик)
оборудване, необходими за речните кораби и плаващите технически средства, посочени в категория
„В“ на приложения № 1 и 2 от Наредба № 9 от 2003 г. за медицинското обслужване на корабите.
Свидетелството за корабна аптека се издава на основание чл. 18, ал. 3 от Наредба № 9 от 2003 г. за
медицинското обслужване на корабите във връзка с чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване.
Издадено на: ______________ г.			
Валидно до: ______________ г.
		
(дата)					
(дата)
___________________________
Директор на ДМА –
Капитан на пристанището
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

Приложение № 45а
към чл. 57, ал. 1

MEDICAL CHEST CERTIFICATE
No …….
m/v „…………………………………………..“
This is to certify that, after examination, the Medical chest and equipment of m/v „………………..………..“ have been
found in a satisfactory condition and in compliance with the International Health Regulations (1969), Annex
V, the requirements of the last edition of the International Medical Guide for Ships and the List of Essential
Drugs published by the World Health Organization, for a voyage of ……. (……………….) months duration and with
not more than …….. (………….) persons on board.
This Certificate is valid until the ____ day of __________________, 20___
Issued at ________________ on the ____ day of __________________, 20___
					
		
Seal 			

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)“

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

§ 81. Приложение № 46 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 46
към чл. 58, ал. 1

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ДЕРАТИЗАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО
DER ATTING CERTIFICATE
№ ………..

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЕРАТИЗАЦИЯ
DER ATTING EXEMPTION CERTIFICATE
№ ………..
Издадено съгласно чл. 54 от МЕЖДУНАРОДНИЯ САНИТАРЕН ПРАВИЛНИК
Issued according with clause No 54 of the International Sanrtsry Reguldtion
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАДЪРЖ А ОТ ПОРТОВИТЕ ВЛАСТИ
Not to be detained by Port Authority
Дата: ……………… 20..
Date ……………… 20..
Пристанище: …………………..
Port ………
С настоящото свидетелство се удостоверява, че е бил прегледан/а освободен от дератизация
This is to certify the inspection and deratting exemption at this port, and on the said date the ship
на това пристанище и на горната дата корабът .............................................................................................
с ……………….............……… нето тонаж под ……….............……….. знаме, идващ от ...............................................
of ………….................………… net tonnage, under …................………….. flag, coming from ..................................................
В момента на проверката/дератизацията хамбарите бяха натоварени с ....................................................
At the time of the derating the holds were loaded with
тона …………………………………………………………………………………………. товар
tons cargo
Забележка: В случай на освобождаване от дератизация да се посочат взетите мерки, за да се
Remark: In case of exemption, state herein the measures taken for maintaining the ship or
подържат такива условия, осигуряващи незначителен брой плъхове на борда.
inland navigation vessel in such a condition that the number of rats on board is negligible.
		
печат
Seal
Head of Sanitary Service: .........................................................
ДЕРАТИЗАЦИЯ (DERATTING)
УБЕЖИЩА НА
ПЛЪХОВЕ
RATS HARBOURAGE

Чрез задимяване (by fumigation)
С какъв газ (fumigant)
Посредством улавяне или
Следи
…………………………………
отрова
от
Експозиция часа (Exposited hours)
By catching, trapping or poisoning
ПОМЕЩЕCOMPARTплъхове
НИЯ
…………………………………
MENTS
Rat indi(b)
(b)
cations открити унищо
намерени
Поставени каУловени или
употребено
(c)
disжени
умрели
пани
отровени
обем (м3) количество
covered
treated
плъхове
или отрови
плъхове
space
quantity used
(d)
rats found
traps set or poisons rats cough or
(e)
dead
put out
killed
1
Трюм 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Hold 1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Покрита
палуба

Shelter deck
space

Бункер

Bunker space

Машинно
отделение
и тунел на
вала

Engine room
and shaft
alley
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8

9

Форпик и
магазия
Ахтерпик и
магазия

10
Forepeak
and
stoperoom
Afterpeak
and stoperoom

Спасителни
лодки

Lifeboats

Щурманска

Chart room

Кухня и
фурни

Galley/ bakery

Килер

Pantry

Склад за
провизии
Каюта за
екипажа
Каюта за
офицери
Пътнически
кабини
Помещение
за
емигранти

Provision
store room
Cabin (ratings)
Cabin (officers)
Cabin passengers
Compartments for
emigrants
TOTAL

ОБЩО

а) Ненужното се зачерква (Delete as appropriate)
b) Ако някое от изброените отделения не съществува, трябва да се упомене изрично (In case any of the
compartments enumerated do not exist on the ship, this fact must be mentioned).
c) Стари най-пресни следи от изпражнения, преминавания или прегризвания (Old or recent evidence of
excreta, runs or gnawing).
d) Никак, малко, средно или много (None, small, moderate or large).
e) Да се посочи количеството на сярата, циановия калий или пропорцията на циановата киселина
(State the weight of sulphur or of cyanide saits or quantity of HON acid).
f) Да се уточни дали се отнася до нето тонажа или по друг начин на определяне на тонажа (Specify
whether applies to net tonnage or any other).“

§ 82. Приложение № 47 към чл. 59, ал. 1 се изменя така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 47
към чл. 59, ал. 1

CERTIFICATE OF INSUR ANCE OR OTHER
FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL
LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
Issued in accordance whit the provisions of article VII of the INTERNATIONAL
CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number or
letters/IMO number

Port of
registry

Name and address of
owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other
financial security satisfying the requirements of Article VII of the INTERNATIONAL CONVENTION ON
CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992
Type of Security ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Duration of Security ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)
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Name ......................................................................................................................................................................
Address ...................................................................................................................................................................
This certificate is valid until the ____ day of _________________, 20 ___
Issued at ________________ on the ____ day of _________________, 20 ___
No. 		
		
Seal
					
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)
Explanatory Notes:
1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the
country where the certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them
should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4. The entry „Duration of Security“ mast stipulate the date on which such security takes effect.“

§ 83. Приложение № 47а към чл. 59а се изменя така:
„Приложение № 47а
към чл. 59а

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

CERTIFICATE OF INSUR ANCE OR OTHER FINANCIAL
SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY
FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE
Issued in accordance whit the provisions of article 7 of the International Convention on Civil Liability for
Bunker Oil Pollution Damage, 2001
under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number
or letters

IMO Ship
Identification
Number

Port of
Registry

Name and full address of the
principal place of business of
the registered owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other
financial security satisfying the requirements of article 7 of the International Convention on Civil Liability for
Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Type of Security
Duration of Security
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Name Address
This certificate is valid until the
Issued at 		
on the
No. 		
		
Seal			
DIRECTOR MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)
Explanatory Notes:
1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the
country where the certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them
should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4. The entry „Duration of Security“ must stipulate the date on which such security takes effect.
5. T he entry „Address“ of the insurer(s) and /or guarantor(s) must indicate the principal place of business
where the insurance or other security is established shall be indicated.“

§ 84. Приложение № 47б към чл. 59б се изменя така:
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„Приложение № 47б
към чл. 59б

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

INTERNATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE
(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)
Issued under the provisions of the [International Convention on the control of harmful anti-fowling systems
on ships and] Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament
and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships.
under the authority of the Government of
THE REPUBLIC OF BULGARIA
by
MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated ………….................
Name of ship

Distinctive number or letters Port of registry

Gross Tonnage IMO number

A n anti-fouling system controlled under [A nnex 1 to the Convention and] Regulation (EC)
No 782/2003 has not been applied during or after construction of this ship ...........................................
......................................................................................................................................................................
An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] Regulation (EC) No 782/2003
has been applied on this ship previously, but has been removed by (insert name of the facility) ...............
..................................................... on …………………………………………………. (date).
An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] Regulation (EC) No 782/2003
has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by (insert name
of the facility) …..……………………………………………………… on ………………………………………………….. (date)
An anti-fouling system controlled under [Annex 1 to the Convention and] Regulation (EC) No 782/2003
was applied on this ship prior to 1 January 2003., but must be removed or covered with a sealer coat
prior to 1 January 2008 .............................................................................................................................
THIS IS TO CERTIFY THAT:
1. the ship has been surveyed in accordance with [Regulation 1 of Annex 4 to the Convention and] Regulation
(EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of
organotin compounds on ships; and
2. the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of [Annex
1 to the Convention and] Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14
April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships.
Date of completion of the survey on which this certificate is issued………………………………
Issued at ……….. on the ……………………….
No ............. 		
		
Seal			
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official
issuing the certificate)“

§ 85. Приложение № 47в към чл. 59б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 47в
към чл. 59б, ал. 3
ENDORSEMENT OF THE RECORDS
THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with [Regulation 1(1)(b) of Annex 4 to the
Convention and] point 2.1 of Annex I to Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of
the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships found that the ship was in
compliance with the Regulation
Details of anti-fouling system(s) applied
Type(s) of anti-fouling system(s) used:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):
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Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s):
Type(s) of sealer coat, if applicable:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:
Date of application of sealer coat:
Date: ………..........…………………..................
(Date of completion of the survey on the
basis on which this endorsement is made)
Issued at ………….. on …………………………………..
No. .....................		
					
MARITIME
		
Seal			
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of duly authorized
official issuing the Record)
RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS
This Record shall be permanently attached to the International
Anti-Fouling System Certificate.
I. Particulars of ship:
1. Name of ship
2. Distinctive number or letters
3. Port of registry
4. Gross Tonnage
5. IMO number
II. Details of anti-fouling system(s) applied
1. Type(s) of anti-fouling system(s) used:
2. Date(s) of application of anti-fouling system(s):
3. Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:
4. Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):
5. Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s):
6. Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s):
7. Type(s) of sealer coat, if applicable:
8. Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:
9. Date of application of sealer coat:
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at ………… on the …. day of …….
No .....................		
					
MARITIME
		
Seal			
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of duly authorized
official issuing the Record)“

§ 86. Приложения № 49 към чл. 61, ал. 1 и № 49а към чл. 61, ал. 5 се изменят така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 49
към чл. 61, ал. 1

INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE
Issued under provisions of THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF
PORT FACILITIES (ISPS CODE)
under the authority
of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number
or letters

Name and address of Company
Company identification number

Port of
registry

Type of ship

Gross tonnage
IMO number
(GT)
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THIS IS TO CERTIFY:
5. that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance
with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
6. that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in
all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the
Convention and part A of the ISPS Code;
7. that the ship is provided with an approved ship security plan.
Date of initial/renewal verification on which this Certificate is based the ____ day of _________________, 20 ___
This certificate is valid until the ____ day of _________________, 20 ___ subject to verifications in accordance
with section 19.1.1 of Part A of the ISPS Code.
Issued at _________________ on the the ____ day of _________________, 20 ___
No. 		
		
Seal			
					

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized
official issuing the certificate)
ENDORSEMENT for intermediate verification
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS
Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part
A of the ISPS Code.
Intermediate verification
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT for additional verifications*/1
Additional verification
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Additional verification
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
Additional verification
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ADDITIONAL VERIFICATION in accordance with section A/19.3.7.2 of the ISPS Code
THIS IS TO CERTIFY that at an additional verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS
Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A
of the ISPS Code.
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
MARITIME
		
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
ENDORSEMENT to extend the certificate if valid for less than 5 years where section A/19.3.3 of the ISPS
Code applies
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance
with section 19.3.3 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until ___________________________
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)
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ENDORSEMENT where the renewal verification has been completed and section A/19.3.4 of the ISPS Code
applies
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance
with section 19.3.4 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until ___________________________
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT to extend the validity of the certificate until reaching the port of verification where section
A/19.3.5 of the ISPS Code applies or for period of grace where section A/19.3.6 of the ISPS Code applies
This Certificate shall, in accordance with section 19.3.5/19.3.6*/2 of part A of the ISPS Code, be accepted as
valid until ___________________________
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

ENDORSEMENT for advancement of expiry date where section A/19.3.7.1 of the ISPS Code applies
In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code the new expiry date*/3 is ______________________
Place __________________________ 			
Date ___________________
Seal
		

MARITIME
ADMINISTR ATION: __________________________________
(Signature of authorized official)

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

Приложение № 49а
към чл. 61, ал. 5

INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE
Issued under provisions of THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF
PORT FACILITIES (ISPS CODE)
under the authority
of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number
or letters

Port of
registry

Type of ship

Gross tonnage
(GT)

IMO
number

Name and address of Company
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Company identification number ……………..
Is this subsequent, consecutive Interim Certificate? Yes/No*
If Yes, date of issue of initial Interim Certificate the ____ day of _________________, 20 ___
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section A/19.4.2 of the ISPS Code have been complied with.
This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code.
This certificate is valid until the ____ day of _________________, 20 ___
Issued at __________ on the ____ day of _________________, 20 ___
No. 		
		
Seal			
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
____________
*
delete as appropriate“

§ 87. Приложения № 51, 51а и 51б към чл. 64, ал. 1 се изменят така:
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„Приложение № 51
към чл. 64, ал. 1

CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT No. ______ FOR THE SHIP WITH
IMO NUMBER: ___________
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
*
Dates should be in the format yyyy/mm/dd.
Information
1

This document applies from (date):

2

Flag State:

3

Date of registration with the State indicated in 2:

4

Name of ship:

5

Port of registration:

6

Name of current registered owner(s):
Registered address(es):

7

Registered owner number (voluntary until 01.01.2009)

8

If applicable, name of current registered bareboat
Charterer(s):
Registered address(es):

9

Name of the Company (International Safety Management):
Registered address(es):
Address(es) of its safety management activities:

10

Company identification number (voluntary until 01.01.2009)

11

Name of all classification societies with which the ship
is classed:

12

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Document of Compliance:
Body which carried out audit (if different):

13

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Safety Management Certificate:
Body which carried out audit (if different):

14

Ad m i n istration /Gover n ment/ Recogn i zed Secu r ity
Organization which issued International Ship Security
Certificate:
Body which carried out audit (if different):

15

Date on which the ship ceased to be registered with the
State indicated in 2:

16

Remarks (insert relevant information as appropriate)

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects
Place and date of issue: ________________________
Signature of authorized person: _________________
Name of authorized person: ____________________
This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date
(fill in): _________________ 					
Signature: _________________
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Приложение № 51а
към чл. 64, ал. 1

AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT No. ______ FOR THE SHIP WITH
IMO NUMBER: ___________
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as amended
The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed. Dates should be in
the format yyyy/mm/dd.
Information
1

This document applies from (date):

2

Flag State:

3

Date of registration with the State indicated in 2:

4

Name of ship:

5

Port of registration:

6

Name of current registered owner(s):
Registered address(es):

7

Registered owner number (voluntary until 01.01.2009)

8

If applicable, name of current registered bareboat
Charterer(s):
Registered address(es):

9

Name of the Company (International Safety Management):
Registered address(es):
Address(es) of its safety management activities:

10

Company identification number (voluntary until 01.01.2009)

11

Name of all classification societies with which the ship
is classed:

12

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Document of Compliance:
Body which carried out audit (if different):

13

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Safety Management Certificate:
Body which carried out audit (if different):

14

Ad m i n istration /Gover n ment/ Recogn i zed Secu r ity
Organization which issued International Ship Security
Certificate:
Body which carried out audit (if different):

15

Date on which the ship ceased to be registered with the
State indicated in 2:

16

Remarks (insert relevant information as appropriate)

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects
Issued by the Company or Master: ________________________
Date of issue: ___________________________________________
Signature of authorized person: ___________________________
Name of authorized person: ______________________________
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R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

Приложение № 51б
към чл. 64, ал. 1

INDEX OF AMENDMENTS TO CSR DOCUMENT No ___
FOR THE SHIP WITH IMO No ______
After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made
by the Company or the master, have been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the
Administration:
Date of application of
Amendments:

Amendment to CSR Information
(2 – 13)

Date amendment form attached to
the ship’s CSR file:

Dates should be in the format yyyy/mm/dd.
NOTE: If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendices to
this page. Such appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follows: Appendix
No. ___ has been added to this page.“

§ 88. Приложения № 62 и 63 към чл. 36б, ал. 1 се изменят така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 62
чл. 36б, ал. 1

INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.203(62), to amend the
International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
related thereto (hereinafter referred to as „the Convention“)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive number
or letters

IMO number

Port of registry

Gross Tonnage
(GT)

THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex VI of the Convention; and
2. That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements in regulation 20, regulation
21 and regulation 22.
Completion date of survey on which this certificate is based:
……………………………………………………………………………………………………
Issued at ___________________ on the ____ day of ___________________
No. 		
		
Seal			
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
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Приложение № 63
към чл. 36б, ал. 1

Notes:

SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
(IEE CERTIFICATE)
RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY

1.

This Record shall be permanently attached to the IEE Certificate. The IEE Certificate shall be available
on board the ship at all times.

2.

The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country
is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

3.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer „yes“ and „applicable“ or
a (-) for the answers „no“ and „not applicable“ as appropriate.

4.

Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the
Convention, and resolutions or circulars refer to those adopted by the International Maritime Organization

1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

IMO Number

1.3

Date of building contract

1.4

Gross tonnage

1.5

Deadweight

1.6
Type of ship*
*
Insert ship type in accordance with definitions specified in regulation 2. Ships falling into more than one of
the ship types defined in regulation 2 should be considered as being the ship type with the most stringent (the
lowest) required EEDI. If ship does not fall into the ship types defined in regulation 2, insert „Ship other than
any of the ship type defined in regulation 2“.
2.

Propulsion system

2.1

Diesel propulsion

2.2

Diesel-electric propulsion

2.3

Turbine propulsion

2.4

Hybrid propulsion

2.5

Propulsion system other than any of the above

3.

Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI)

3.1

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

3.2

The Attained EEDI is not calculated as:

3.2.1

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

3.2.2

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

3.2.3

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

3.2.4

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

4.

Required EEDI

4.1

Required EEDI is: ................................ grams-CO2/tonne-mile

4.2

The required EEDI is not applicable as:
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4.2.1

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

4.2.2

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

4.2.3

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

4.2.4

the type of ship is exempt in accordance with regulation 21.1 ………………….............................................
.........................................................................................................................................................................

4.2.5

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

5.

Ship Energy Efficiency Management Plan

5.1

The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) in compliance with
regulation 22 ………………………………………………................................................................................................

6.

EEDI technical file

6.1

The IEE Certificate is accompanied by the EEDI technical file in compliance with regulation 20.1
……………………………………………………………… ………...............................................................................................

6.2

The EEDI technical file identification/verification number ………………….........................................…..

The EEDI technical file verification date .............................................................................................
MEPC 62/24/Add.1 Annex 19, page 17
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at:			
On
				
the
6.3

No		
/IEEC-MP VI		
MARITIME
					
ADMINISTR ATION:
Seal					
(Signature of duly authorized officier issuing the Record)“

§ 89. Приложение № 64 към чл. 58а, ал. 1 се изменя така:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

„Приложение № 64
към чл. 58а, ал. 1

MARITIME LABOUR CERTIFICATE
(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime labour Convention, 2006 (referred below as „Convention“)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive/IMO number
or letters

Port and Date Gross Tonnage
Type of ship
of registry
(GT)

Name and address of shipowner1 ...........................................................................................................................
Company identification number .............................................................................................................................
This is to certify:
1. That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention,
and the provisions of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.
2. That the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found
to correspond to the abovementioned country’s national requirements implementing the Convention. These
national requirements are summarized in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.
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This Certificate is valid until .................................... subject to inspections in accordance with Standards A5.1.3
and A5.1.4 of the Convention.
This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued at ........................
on .................................... is attached.
Completion date of the inspection on which this Certificate is based was ......................
Issued at ........................................................ on ....................................................................
No. 		
		
Seal			
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTR ATION – …….............………: ________________________
(Signature of authorized official issuing the certificate)
1 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or
bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who,
on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners
in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil certain of
the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.
Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection
This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention
and that the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found
to correspond to the abovementioned country’s national requirements implementing the Convention.
Intermediate inspection:
Signed ..................................................................
(to be completed between the second
(Signature of authorized official)
and third anniversary dates)

Place ....................................................................

Date .....................................................................

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

Place ....................................................................

Date .....................................................................

(Seal or stamp of the authority,as appropriate)
Additional inspection: 
Signed ..................................................................
(if required)
(Signature of authorized official)

Place ....................................................................

Date .....................................................................

(Seal or stamp of the authority,as appropriate)
Additional inspection: 
Signed ..................................................................
(if required)
(Signature of authorized official)

Place ....................................................................

Date .....................................................................

(Seal or stamp of the authority,as appropriate)“

§ 90. Приложение № 65 към чл. 58б се изменя така:

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 65
към чл. 58б

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

IMO Number

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.

Gross tonnage
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The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:
a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred
to below;
b) these national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning
the content of those provisions are provided where necessary;
c) the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4, are provided <under the
corresponding national requirement listed below> <in the section provided for this purpose below> (strike
out the statement which is not applicable);
d) a ny exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the
section provided for this purpose below; and
e) a ny ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements
concerned.

1. M
 inimum age
(Regulation 1.1)

Ordinance for labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and a shipowner, dated 14.10.2003
Chapter 2 – Work relations, Section 1, Article 4, Paragraphs 1 and 2 – Minimum
age requirement for employment on a ship is 18 years. Young persons under
and between 16 and 18 years old are allowed to carry out on board training.
Persons under the age of 18 are not allowed to carry out training during night
hours, unless when the training program requires the fulfilment of their duties
during night hours and there is no threat to their health. Night work shall be
work performed between 10.00 p.m. and 6.00 a.m. (Article 27)

2. M
 edical certification
(Regulation 1.2)

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013)
Chapter 5 – Articles 87 (4) - requires all seafarers to pass medical examination
in accordance with Ordinance of Minister of Transport and Minister of Public
Health
Draft of the Ordinance on medical fitness of the seafarers – stipulates standards
for medical fitness based on ILO/WHO Guidelines for conducting pre-sea and
periodic medical fitness examination for seafarers, maximum period of validity
of certificate shall be two years for persons between 18 and 60 years.
Ordinance No. 6/05.04.2012 for the competency of seafarers in the Republic
of Bulgaria
Chapter 3 – Medical fitness
Articles 12 – Every crew member of a ship flying Bulgarian flag or candidate
for certification shall meet the medical fitness standards for service in the
relevant capacity.

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013 )
Chapter 5 – Articles 87 and 88 – the different employment positions of seafarers
require different qualifications, attested by certificate of competency issued by
the Executive Agency Maritime Administration.
3. Q ualifications of
Ordinance No. 6/05.04.2012 for the competency of seafarers in the Republic of
seafarers (Regulation 1.3)
Bulgaria stipulates the requirements for the certification of seafarers
Chapter 4 Requirements for acquisition of a competency for serving on board
seagoing ships, Articles 36 – 47 – covers the education, training, registration
and certification of seafarers as it is required by STCW Convention.

4. S
 eafarers’ employment
agreements
(Regulation 2.1)

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013 )
Chapter 5 – Article 88b – the employment agreements of seafarers are to be
made according to the requirements for health and safety working and living
conditions and healthy working environment.
Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner and draft for amendment:
Chapter 2 – Work relations, Articles 4 – 8 – requires that all seafarers should
have an employment agreement and information which have to br included.

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

Ordinance concerning the conditions and organisation of the conducting of
mediation activities in recruitment
Chapter 4 – Mediation activities for the recruitment of seafarers.
Article 34 – the mediation activities for the recruitment of seafarers is conducted
in accordance to the requirements and provisions laid down in the conventions
of the International Labour Organisation and the International Maritime
Organisation, which conventions are ratified and implemented into the national
legislation of the Republic of Bulgaria.
Article 35 – sets the requirement that the agent have to registers all mediated
contracts between seafarers and shipowners into the Employment Agency.
Articles 36, 37 and 38 – concerning the duties of the agent.
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6. H
 ours of work
or rest
(Regulation 2.3)

Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
Chapter 3: Hours of work and rest
Articles 16 – 23 – set the working hours and hours of rest for all seafarers in
accordance to the MLC.
Articles 24 – 28 – set the rules for the working of seafarers for extra hours or
during night hours

7. M
 anning Levels for the
ship (Regulation 2.7)

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013 )
Chapter 5 – Captain and crew members
Ordinance No. 6/05.04.2012 for the competency of seafarers in the Republic
of Bulgaria
Chapter 3, Part I Manning of ships, Article 13 – 14 stipulate minimum safe
manning levels for different types of ships in different trading areas

8. A
 ccommodation
(Regulation 3.1)

Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
Chapter 6 – Social and living conditions on the board of the ship
Articles 36 – 43 – set the standards and duties of a shipowner in relation to
providing adequate accommodation.

Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
9. O n - b o a r d r e c r e a t i o n a l
Chapter 6 – Duties of the shipowner
facilities (Regulation 3.1)
Article 43(1) – the shipowner is obliged to insure adequate facilities and conditions
for on-board recreational activities.

10. F
 ood and catering
(Regulation 3.2)

Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
Chapter 6 – Duties of the shipowner
Article 37 and 38 – set the obligations of the shipowner to supply the ship with
food and drinking water calculated proportionally to the number of people on
board and duration of the voyage.
Article 42 prescribes the obligations for inspection of food and water supply
on board.
Ordinance No. 16/1994 for the standards for healthy food of the population –
sets the requires for quantity, quality of food to be supplied on board.
Order of the Executive Director of the Bulgarian Maritime Administration for
the certification of cooks on board Bulgarian ships.

11. H
 ealth and safety and
accident prevention
(Regulation 4.3)

Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
Chapter 3 – duties of the shipowner, master and crew members in regard to
ensuring health and safe environment on ships
Chapter 7 – general requirements for health and safety on board of a ship
Chapter 8 – prevention of accidents while employed on board of a ship
Ordinance No. 11/26.04.2004 for the inspection of ships and shipowners, Annex
No. 2 – compulsory health and safety equipment on board which also prevents
accidents.

12. O
 n-board medical care
(Regulation 4.1)

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013)
Article 100a requires the shipowner to provide medical care, medicines and
medical equipment on board ships taking into account type of ships, number
of crew, duration of the voyage and the trading area.
Ordinance No. 9/11.02.2003 for the medical service provided on ships. (amended
in March 2006) – lays down the provisions governing the medical service,
equipment and care provided on all ships sailing under Bulgarian flag excluding
non-merchant, military and purely sports shipping vessels

13. O
 n-board complaint
procedures
(Regulation 5.1.5)

Merchant Shipping Code (Last amended SG 28/2013)
Chapter 5 – Article 100b – after receiving a complaint from a crew member,
Maritime Administration is obliged to investigate the living and working conditions,
hours of work and rest on the board of a ship.
Ordinance of labour and directly connected relations between the members of
a crew of a ship and the shipowner:
Chapter 6 – Article 45 – the shipowner has to develop and implement procedures
for resolving the issues raised by complaints and reports by crew members in
the shortest possible time.
Draft of Part VIII – Procedure for on board investigation of complaints. Copy
of the procedure must be given to each seafarer.
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Labour Code, (Last amended SG 15/2013)
Part IV Payment of the wages Articles 269 - 272 stipulate the procedure of
monthly payment of the wages. All wages to which a seafarer is entitled shall
be paid at intervals not greater than one month.



			



Name: .........................................................................
Title: ...........................................................................
Seal 
Signature: ...................................................................
Place: ..........................................................................
Date: ...........................................................................
Substantial equivalencies
(Note: Strike out the statement which is not applicable)
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4, of the Convention,
except where stated above, are noted (insert description if applicable):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
No equivalency has been granted.

Name: .........................................................................

Title: ...........................................................................

Signature: ...................................................................

Place: ..........................................................................

Date: ...........................................................................

(Seal or stamp of the authority,as appropriate)
Exemptions
(Note: Strike out the statement which is not applicable)
The following exemptions granted by the competent authority as provided in Title 3 of the Convention are noted:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
No exemption has been granted.

Name: .........................................................................

Title: ..........................................................................“

§ 91. Приложение № 66 към чл. 58в се изменя така:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

„Приложение № 66
към чл. 58в

MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II
Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections
The following measures have been drawn up by the shipowner, named in the
Maritime Labour Certificate to which this Declaration is attached, to ensure ongoing
compliance between inspections:
(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Accommodation (Regulation 3.1)
.....................................................................................................................................................................
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9.

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

10.

Food and catering (Regulation 3.2)
.....................................................................................................................................................................

11.

Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3)
.....................................................................................................................................................................

12.

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

13.

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

14.

Payment of wages (Regulation 2.2)
.....................................................................................................................................................................
I hereby certify that the above measures have been drawn up to ensure ongoing compliance, between inspections,
with the requirements listed in Part I.

Name of shipowner1: ........................................

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

Company address: ............................................

.............................................................................
(Seal of the shipowner1)
Name of the authorized signatory: .................

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

Title: ...................................................................

Signature of the authorized signatory: ...........

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

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

Name: .................................................................

Title: ...................................................................

Address: .............................................................

.............................................................................
(Seal of the authority)		
............................................................................

Signature: ...........................................................

Place: ..................................................................

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

§ 92. Приложение № 67 към чл. 58г се изменя така:
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTR ATION

„Приложение № 67
към чл. 58г

INTERIM MARITIME LABOUR CERTIFICATE
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime labour Convention, 2006 (referred below as „Convention“)
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION OF BULGARIA
Name of ship

Distinctive/IMO or
number or letters

Name and address of shipowner1
………………………………………………………………………..
Company identification number
………………………………………………………………………..

Port and Date of Gross Tonnage
registry
(GT)

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

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTR ATION – ……..................………: ______________________________
(Signature of authorized official issuing the interim certificate)

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

§ 93. Приложение № 68 към чл. 26а, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 68
към чл. 26а, ал. 1
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
OPER ATIONAL RESTRICTIONS LIST
issued according Regulation Solas V/30
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Name of Ship

Distinctive Number or
Letters IMO Number

EXEMPTIONS:
………………………………………………………………………..
SEA AREAS RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
METEOROLOGICAL RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
SEA STATE RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
LOAD RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
DECK CARGO HEIGTH RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
DR AFT RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
TRIM RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
STABILITY RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..

Port of Registry

Gross Tonnage
(GT)
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SPEED RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
LIST RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
OTHER RESTRICTIONS:
………………………………………………………………………..
Issued at ...................... on the .......... day of ......................... 20...
No		
		
Seal
					
					

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ……..................………: _________________________“

§ 94. Приложение № 69 към чл. 26б, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 69
към чл. 26б, ал. 1
R E P U B L I C O F B U L G A R I A
MINISTRY OF TR ANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
SPECIFIC STABILITY REQUIREMENTS FOR RO-RO PASSENGER SHIP CERTIFICATE
Issued under the provisions of European Parliament and Council Directive 2003/25/EC,
of 14th April („Stockholm Agreement“)
under the authority of the Government of REPUBLIC of BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTR ATION of BULGARIA
Distinctive Number or
Letters IMO Number

Name of Ship

Port of Registry

Gross Tonnage
(GT)

Date of Build:
– Date of building contract
– Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
– Date of delivery
– Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced
(where applicable)
All applicable dates shall be completed.
THIS IS TO CERTIFY:
That the ship complies with the provisions of Article 6 and Annex I of Directive 2003/25/EC, („Stockholm
Agreement“) for the significant wave height in the operating sea areas of …… meter or above*.
Issued at ..........................

on the ..........

No. 		
		
Seal
					
					
____________________

day of ......................... 20...

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION – ……..................………: _________________________

delete as appropriate“

*

§ 95. Навсякъде в наредбата думите „чл. 73, ал. 4“ се заменят с думите „чл. 73, ал. 3“.
§ 96. Навсякъде в наредбата думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
Министър:
Ивайло Московски
95
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска градина „Златно зрънце“ – София, изменям
Заповед № РД-14-274 от 21.09.2007 г. (ДВ, бр. 81
от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-170
от 28.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-45 от 13.05.2010 г. (ДВ,
бр. 41 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-59 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-43 от 29.04.2013 г.
(ДВ, бр. 44 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-87 от 28.10.2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.),
както следва:
Думите „Детската градина се управлява и
представлява от Анриета Александрова Далова“
се заменят с „Детската градина се управлява и
представлява от Гергана Петкова ДимитроваТачева“.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Смехорания“ – Русе, изменям
Заповед № РД-14-46 от 23.05.2013 г. (ДВ, бр. 51
от 2013 г.), както следва:
В изречение първо думите „представлявано
от Бойко Петков Петков“ се заменят с „представ
лявано от Мариана Атанасова Статева“, а думите
„със седалище и адрес на управление – Русе 7012,
бул. Борисова 81, вх. Г, ет. 6“ се заменят със „със
седалище и адрес на управление – Русе, ул. Яне
Сандански 2, вх. 2, ет. 5, ап. 11“.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и

закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общообразователно
училище „Петко Р. Славейков“ – София, изменям
Заповед № РД-14-126 от 8.08.2005 г. (ДВ, бр. 69
от 2005 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-09
от 2.02.2007 г. (ДВ, бр. 19 от 2007 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-49 от 21.04.2007 г. (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-79 от 3.08.2011 г. (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-72 от 15.06.2012 г.
(ДВ, бр. 49 от 2012 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Евелина Кирилова Николова“ се
заменя с „Училището се управлява и представ
лява от Гергана Любенова Янчева-Байкушева“.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на ЗЗД „Кристофър Робин“, представлявано от Светослава Йорданова
Калайкова, ЕИК 176757982, със седалище и адрес
на управление – София 1421, район „Лозенец“,
ул. Момин кладенец 1, партер, офис 1, да открие
Частна целодневна детска градина „Кристофър
Робин“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Кристофър Робин“ – София, е
София, район „Лозенец“, ул. Момин кладенец 1,
УПИ ХІІ-46, кв. 74.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Лозенец“, ул.
Момин кладенец 1, УПИ ХІІ-46, кв. 74.
5. Детската градина се управлява и представлява от Елена Славчева Иванова.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на Фондация „Захари Стоянов“,
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представлявано от Николай Петков Ялъмов и
Валери Стоилов Стефанов, ЕФН 2112004294,
със седалище и адрес на управление – София,
ул. Три уши 8, ет. 6, да открие Частно средно
общообразователно училище „Евлоги и Христо
Георгиеви“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен и учебен план за гимназиална степен в
профил „Чуждоезиков“.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
средно образование.
3. Официални ят адрес на Частно средно
общообразователно училище „Евлоги и Христо
Георгиеви“ – София, е София, кв. Княжево, район
„Витоша“ – СО, бул. Цар Борис ІІІ № 224.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
кв. Княжево, район „Витоша“ – СО, бул. Цар
Борис ІІІ № 224.
5. Училището се управлява и представлява
от Каролина Радославова Пълчовска-Пишева.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-6
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 1 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна детска градина „Чуден
свят“ – София, изменям Заповед № РД-14-21 от
1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-242 от 18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от
2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-47 от
4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-25 от 27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34
от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-108
от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от 2013 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-33 от 12.05.2014 г.
(ДВ, бр. 45 от 2014 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-94 от 21.11.2014 г. (ДВ, бр. 101 от 2014 г.),
както следва:
В изречение първо думите „Чуден свят“ се
заменят със „Свети Георги“.
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Министър:
Т. Танев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 980-ДФ
от 18 декември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 141, ал. 5,
чл. 154 и чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на
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колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и чл. 2, ал. 1,
чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 21, ал. 1
и § 3 от допълнителните разпоредби от Наредба
№ 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване
и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа
в регистъра на Комисията за финансов надзор
(КФН) Комисията за финансов надзор реши:
Вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН,
воден от КФН, ДФ „Ти Би Ай Евробонд“, създаден
в резултат на преобразуване на ИД „Ти Би Ай
Евробонд“ – АД, чрез промяна в правната му
форма в ДФ „Ти Би Ай Евробонд“, управляван
от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ – ЕАД.
Вписва ДФ „Ти Би Ай Евробонд“ като емитент
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден
от КФН.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Отписва от регистъра на публичните дружества
и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН, издадената от ИД „Ти
Би Ай Евробонд“ – АД, емисия ценни книжа и
ИД „Ти Би Ай Евробонд“ – АД, като емитент.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1550
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 543 от
24.07.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 26.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ V-1029 (за
трафопост и обществено обслужване), кв. 22, ж.к.
Левски – Зона В, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.02.2015 г. вкл. в приемното време
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на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1553
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 25.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525, 528,
кв. 11а, м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 295 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1564
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.
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и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 26.02.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I за ОЖС, магазини и ТП,
кв. 19, м. Красно село – Стрелбище, София, ул.
Кюстендил 25 – 29, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 1 058 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 105 800 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1565
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 214 от 10.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.02.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XIII-93, кв. 31а,
м. НПЗ „Средец“, ул. Охридско езеро 44 – 50, и
ул. Никопол 2 – 4, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 700 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 70 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
320
РЕШЕНИЕ № 1566
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г. и
Решение № 306 от 29.05.2014 г., изм. с Решение
№ 573 от 11.09.2014 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 24.02.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ VII-128, кв. 9, м. Крива
река, ул. Баница 4, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-01
от 5 януари 2015 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 20 от
19.02. и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас, и решения-протоколи № 5 от 5.08.2014 г.,
№ 6 от 2.09.2014 г. и № 10 от 3.12.2014 г. Комисията
по приватизация и публично-частно партньорство
(КППЧП) – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти: самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на гр.
Бургас, ж.к. Бр. Миладинови, ул. Ст. Стамболов
122, с право на строеж върху общинска земя,
както следва: а) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м – избен
етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 к в. м – първи
етаж; в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м – втори етаж,
ведно със 106,11 кв. м прилежащи части от
подпокривно пространство, с начална тръжна
цена – 432 000 лв., стъпка на наддаване – 4320 лв.,
депозит – 43 200 лв.; офис, ж.к. Бр. Миладинови,
ул. Сан Стефано 86, Бургас, ЗП 60,28 кв. м, с
начална тръжна цена – 78 900 лв., стъпка на наддаване – 790 лв., депозит – 7890 лв.; едноетажна
сграда с изба, ул. Христо Ботев 29, в УПИ VIII,
кв. 124, целият с площ 169 кв. м, гр. Бургас, с
начална тръжна цена – 169 000 лв., стъпка на
наддаване – 1690 лв., депозит – 16 900 лв.
2. Тръжната документации за всеки обект се
получава в офиса на КППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу документ за
платена такса в размер 200 лв. по IBAN сметка
на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517
44, код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност в
КППЧП, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което
да е нотариално заверено, ако се закупува чрез
пълномощник.
3. Депозитите за участие за всеки обект се
внасят по банков път до 12 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по IBAN сметка на Община
Бургас № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасово
с платежно нареждане по банковата сметка на
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кандидата в срок 5 работни дни след изтичането
на срока за обжалване на решението на КППЧП
за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП, ул.
Конт Андрованти 1 – 3, Бургас, всеки работен ден
до 17 ч. на 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път не
се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
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РЕШЕНИЕ № 266
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV с
дължина на трасето 133 м от съществуващ ТП до
ПИ № 000482, м. Бръждовица по КВС на землище
Ивайло, разположено в сервитута на отводнителен канал ПИ № 000431, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 263
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
НН с дължина на трасето около 1000 м, започващ
от съществуваща кабелна линия до ПИ № 023045
за захранване на имоти в масиви 16 и 23 по КВС
на землище Мокрище, преминаващо през ПИ
№ 000149, 000152, 000167 и 000168 – полски пътища,
общинска собственост, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.

ЗАПОВЕД № РД-09-40
от 15 януари 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1
ППЗНП във връзка с изпълнение на Решение
№ 356, взето с протокол № 13 от 16.12.2014 г. на
Общинския съвет „Марица“ за оптимизация на
детските заведения на територията на община
„Марица“, прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
ЗМСМА, нареждам:
1. Преобразувам досега съществуващите структури на детски заведения в община „Марица“ чрез
вливане на ЦДГ „Мечта“ – с. Маноле, с адрес с.
Маноле, ул. 4-та № 3, и ЦДГ „Лилия“ – с. Манолско Конаре, с адрес с. Манолско Конаре, ул.
13-та № 4, в ЦДГ „Пролет“ – с. Рогош, с адрес с.
Рогош, ул. Иван Вазов 28, като ЦДГ „Мечта“ – с.
Маноле, и ЦДГ „Лилия“ – с. Манолско Конаре,
бъдат трансформирани като филиали на ЦДГ
„Пролет“ – с. Рогош.
2. ЦДГ „Пролет“ – с. Рогош, е общ право
приемник на правата и задълженията на пре
образуваните ЦДГ „Мечта“ – с. Маноле, и ЦДГ
„Лилия“ – с. Манолско Конаре, като се запазват
всички целодневни групи в посочените заведения,
ползваният сграден фонд, а трудовите правоотношения на заетите лица от ЦДГ „Мечта“ – с.
Маноле, и ЦДГ „Лилия“ – с. Манолско Конаре,
да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
3. Длъжността „директор“ на ЦДГ „Лилия“ – с.
Манолско Конаре, да се трансформира в длъжност
„старши учител“.
4. За длъжността „директор“ на ЦДГ „Пролет“ – с. Рогош, да се проведе подбор съгласно
чл. 329, ал. 1 КТ.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Петко Чочев – заместник-кмет „Социална политика, образование, здравеопазване
и култура“.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Председател:
Х. Харалампиев

Кмет:
Д. Иванов
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Председател:
П. Жечков

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 261
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на захранващ електропровод 20 kV
с дължина около 1315 м от съществуваща кабелна
линия за захранване на имоти в масиви 32 и 33
по КВС на землище Ивайло, м. Бръждовица и
м. Орта мера, преминаващо през ПИ № 000030,
000085 – полски пътища, и 000083 – местен път,
съгласно изчертаните с червено и зелено трасета
и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.
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Председател:
Х. Харалампиев
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11б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново, и
Административния съд – Велико Търново, към
Апелативния съд – Велико Търново, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Даниела Христова Малакова, психолог.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Искра Кънчева Бояджиева, психолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
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Наталия Розенова Любенова, педагогически
съветник, психолог.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономистсчетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство
и контрол.
Анета Петкова Иванова, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист-контрольор (контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол).
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните
и осигурителните дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Венета Димитрова Мусева, икономика на
промишлеността.
Ваня Иванова Атанасова, икономист-счетоводител.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Веска Христова Ангелова, счетоводство и контрол, професионална квалификация – „Икономист
по счетоводна и финансовоконтролна дейност“.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
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Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство
и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Марин Иванов Маринов, икономист-счетоводител, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Мария Александрова Джукева, икономистчетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по
счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Мари я на Господ и нова Вра н г ова, и коно мист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономист по
търговската дейност.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономистсчетоводител.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и
контрол.
Стефан Леонидов Стефанов, икономист-счетоводител, експерт по оценка на активи и пасиви.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист–счетоводител, счетоводна отчетност.
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Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономистсчетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Ангел Петров Петров, икономист-застраховател.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
Валери Тодоров Хаджистоев, икономист – системен организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Веска Маринова Мошева, икономист – системен организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег
по маркетинг.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист,
експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика
и управление на промишлеността.
Диана Петкова Николаева, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Йордан Горанов Йорданов, инженер по далекосъобщителна техника, икономист-счетоводител,
учител по професионална подготовка, експерт по
далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, оценител на недвижимо
имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на
търговията.
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Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Велчева, икономист-финансист, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кристина Георгиева Рангелова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и
Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономистосигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономист-финансист.
Панайот А настасов А нтонов, икономистосигурител.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието,
здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стоян Маринов Стоянов, икономист-финансист.
Христо Илиев Христов, финанси.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Иван Димов Димов, икономист, счетоводство
и контрол.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
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Валентин Кирилов Мицканов, машинен инженер, оценител на цели предприятия.
Васко Недялков Недялков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви).
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на
машини и съоръжения.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на
недвижими имоти.
Иван Николаев Миневски, електроинженер,
експлоатация и ремонт на електрооборудване и
електроавтоматика на транспорта; експертизи,
свързани с безопасни условия на труд.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Доц. д-р инж. Любомир Трифонов Бузов,
машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни
условия на труд и оценка на производствения риск.
Никола Йорданов Ганев, инженер по автоматизация на производството, оценител на
търговски предприятия, оценител на машини
и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Васил Ненов Кондов, машинен инженер, специалност двигатели с вътрешно горене.
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Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, машинен инженер, автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, машинен инженер, ремонт и поддържане на автомобилен
транспорт – оценки на МПС, машини и съоръжения, автотехнически експертизи – вътрешни
и международни превози.
Марин Иванов Роглев, инженер – двигатели
с вътрешно горене.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер по двигатели с вътрешно горене, „Електроуредба на
автомобила“.
Пламен Иванов Кираджиев, инженер по ДВГ,
оценител на машини и съоръжения.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
(ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
Тодор Пе т р ов Д ж у р ов, ма ш и нен и н же нер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер
(ДВГ), експерт по технически, авто- и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Валентин Христов Тонев, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация „Инженер-специалист по
електронни средства в устройствата и системите
за измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог,
технология на ферментационните производства.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми
енергийни източници“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер, промишлена електроника.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
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сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, компютърни системи и технологии, професионална
квалификация – магистър инженер.
Гинка Тодорова Иванова, електроинженер
(автоматика, компютърна техника и технологии),
оценител на недвижими имоти.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника).
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Артем Дойчинов Джонгаров, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, водостроителен
техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валерий Петров Янков, инженер по подемно-транспортни машини и строителни машини,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Георги Веселинов Григоров, архитект.
Георги Йорданов Андреев, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 30.10.2015 г.
Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна
проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Иванка Иванова Григорова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ганчева Минчева, геодезия и картография.
Коста Генчев Генов, строителен инженер по
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
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Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Милка Иванова Кушева, архитект.
Миглена Андонова Найденова, инженер – геодезия, фотограметрия и картография.
Надя Савова Стефанова-Коларова, архитект с
пълна проектантска правоспособност.
Павлина Мотова А нгелова, минен инженер – геодезия.
Петко Димитров Топалов, инженер по пътно
строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Станислава Христова Банова, строителен
инженер по транспортно строителство, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист,
икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна
техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерхимик, техника и технология на взривни работи,
вещества, бойни припаси и оръжия.
Станимир Стефанов Радков, противопожарна
техника и безопасност, достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Пею Николов Пеев, химик, специалност – химия, химични технологии и металургия на черни
и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженерхимик.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер,
с допълнителна квалификация по система за
контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер по
горско стопанство.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном (растителна защита), експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
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Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, агромениджър.
Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско
стопанство, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном растителна защита.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер,
с допълнителна квалификация по система за
контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
Серафим Димитров Димитров, агроном по
растителна защита.
Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном-полевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване
в средните училища, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“
и „Художествена обработка на дърво“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева А нгелова, магистърфармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Данко Георгиев Данчев, архитект, с пълна
проектантска правоспособност.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански
език, специалист по френска филология.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.
Пламенна Ненова Ненова, класически музикални изкуства (оперен певец и режисьор).
Радка Маринова Крумова, икономист, счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишлеността, ОПУП, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес
статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика
и информатика, комуникационна техника и
технологии.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Велико Търново, за 2015 г.
1. Преводачи от и на английски език
Петя Недялкова Мъглова, Велико Търново, ул.
Драган Цончев 12, вх. Б, ет. 2, GSM 9309041435,
образование: ЕГ „Асен Златаров“, Велико Търново – първи чужд език – английски, втори чужд
език – френски; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика“, професионална квалификация – преводач
по френски и втори чужд език; месторабота: Агенция за преводи „Нина Вачкова – НИНА“, Велико
Търново, трудов стаж като преводач – 2 години.
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Трифон Мирославов Маринов, Велико Търново,
ул. Деньо Чоканов 7, вх. А, ет. 5, GSM 0883363465,
сертификат С1 от университета Гронинген, Холандия.
Екатерина Кирилова Стоянова, Горна Оряховица, ул. Добри Чинт улов 21, ет. 3, GSM
0887894229, тел. 0618/25842, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Английска филология“, професионална квалификация – филолог; ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност
„Конферентен превод“, професионална квалификация – устен преводач по английски език,
месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач,
трудов стаж като преводач – 8 години.
Силвия Евелинова Дешева, гр. Лясковец, ул.
Стойчо Куркев 15, вх. В, ет. 5, GSM 0899330645,
образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, специалност „Приложна лингвист ика – английск и език и арабск и език“,
професионална квалификация – преводач, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate in ESOL
International – University of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл – България“ като
преводач, стаж като преводач – 4 месеца.
Петя Аврамова Стефанова, гр. Павликени, ул.
Васил Левски 4, вх. Б, ет. 1, GSM 0886714884, образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико
Търново, специалност „Английска филология“,
професионална квалификация – филолог учител,
специализация – „Превод“, месторабота: „Мета
Фактор“ – ЕООД, София, като заклет преводач,
стаж като преводач – 15 години.
2. Преводачи от и на френски език
Петя Недялкова Мъглова, Велико Търново, ул.
Драган Цончев 12, вх. Б, ет. 2, GSM 9309041435,
образование: ЕГ „Асен Златаров“, Велико Търново – първи чужд език – английски, втори чужд
език – френски; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика“, професионална квалификация – преводач
по френски и втори чужд език; месторабота: Агенция за преводи „Нина Вачкова – НИНА“, Велико
Търново, трудов стаж като преводач – 2 години.
3. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева, гр. Лясковец, ул.
Иван Вазов 16, вх. А, GSM 0883482252, образование:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски
език, проведено обучение 1 година по програма
„ЕРАЗЪМ“ в Университета в Лисабон, месторабота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.
4. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева, гр. Лясковец, ул.
Иван Вазов 16, вх. А, GSM 0883482252, образование:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация – преводач по испански и португалски
език, проведено обучение 1 година по програма
„ЕРАЗЪМ“ в Университета в Лисабон, месторабота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.
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5. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, Велико Търново,
ул. Св. Климент Охридски 32, GSM 0876165122,
тел. 062625574, образование: СУ „Св. Климент
Охридски“, София, специалност „Новогръцка
филология“, професионална квалификация – филолог – магистърска програма „Езикознание и
превод“, месторабота: НВУ „Васил Левски“, Велико Търново – преподавател по новогръцки език.
6. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева, гр. Лясковец, ул.
Стойчо Куркев 15, вх. В, ет. 5, GSM 0899330645,
образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, специалност „Приложна лингвист ика – английск и език и арабск и език“,
професионална квалификация – преводач, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate in ESOL
International – University of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл – България“ като
преводач, стаж като преводач – 4 месеца.
284
11в. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Враца, и Административни я съд – Враца, към А пелативни я
съд – София, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Ангел Илиев Ангелов – криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – криминалистграфолог.
Инж. Петър Илиев Петров – криминалистграфолог.
Николай Тодоров Николов – криминалистбиолог.
Пламен Георгиев Георгиев – криминалистбиолог.
Румен Методиев Андров – криминалист-биолог.
Пенка Джунова Чадова – лаборант-аналитик.
Виолин Веселинов Цветков – криминалист.
Николай Николов Велчев – криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – криминалист.
Павлин Милчов Петков – криминалист.
Евгени Филипов Николов – криминалист.
Васил Иванов Николов – младши експерткриминалист.
Цветомир Милчев Данов – криминалист.
Митко Тодоров Резашки – младши експерткриминалист.
Пламен Христов Дановски – младши експерткриминалист.
Николай Асенов Николов – криминалист.
Емил Димитров Туджарски – криминалист.
Славейко Иванов Ангелов – младши експерткриминалист.
Пламен Дамянов Петров – криминалист.
Димитър Цеков Золев – експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – криминалист.
Валери Емилов Кирилов, гр. Бяла Слатина.
Тихомир Манчев Иванов – младши експерткриминалист.
Владко Стоянов Иванчовски – младши експерт-криминалист.
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Мирела Стоянова Георгиева – криминалист,
химик.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебен лекар.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебен лекар,
специалист по съдебна медицина и деонтология.
Д-р Николай Стефанов Тошков – специалист
по обща и клинична патология.
Иван Петров Иванов – специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Мая Иванова Кичева – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек; съдебно-биологични
експертизи; клас „Други съдебни експертизи“,
при които се налага използването на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники.
Иван Луканов Иванов – ДНК анализ за определяне на родителски произход.
Николай Гинчев Тюфекчиев – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход и съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, при които се налага
използването на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники.
Д-р Георги Иванов Комитски – специалист
по ортопедия и травматология.
Д-р Виолета Христова Тодорова – специалист
по рентгенология.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – специалист
„Вътрешни болести“ и „Кардиология“.
Д-р Иво Дойчинов Дойчинов – специалист
по обща хирургия.
Борис Петров Шахов – молекулярна биология,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход и съдебномедицинска експертиза на човек, при който се налага
използването на ДНК анализ със съвременни
молекулярнобиологични техники.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатрична експертиза.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатрична
експертиза.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатрична
експертиза.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебнопсихиатрична експертиза.
Д-р Виктория Виделова Димитрова – съдебнопсихиатрична експертиза.
Д-р Боянка Василева Китова – съдебно-психиатрична експертиза.
„Съдебно-психологична експертиза“
Снежана Петкова Тетевенска – педагог и
психолог.
Анелия Енчева Райчева-Велковска – съдебна
експертиза на психичното състояние.
Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог.
Галя Дойчинова Славкова – психолог.
Мари яна Василева Рангелова – пси холог,
медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Ваня Димитрова Каменова, висше, съдебнопсихологична експертиза.
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Емил Йорданов Пеков, висше, психология,
съдебно-психологическа експертиза.
Тодор Борисов Тодоров, висше, психология,
съдебно-психологическа експертиза.
Дияна Цветанова Добрева-Христова, висше,
психология, съдебно-психологическа експертиза.
Велина Владимирова Владимирова, висше,
психология, съдебно-психологическа експертиза.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Цветана Димитрова Бекова – икономист.
Наташа Каменова Филипова – икономист с
диплома за завършена Специализирана школа
по специалността „Трудово законодателство“.
Александър Панайотов Александров – счетоводна отчетност.
Диляна Иванова Николова – счетоводна отчетност.
Димитър Крумов Христов – счетоводна отчетност.
Лиляна Петкова Гецова – Тодорова – счетоводна отчетност.
Ми хаи л Богданов Богданов – счетоводна
отчетност.
Цветозар Иванов Николов – счетоводна отчетност.
Петра Лазарова Еленкова – завършила техникум по икономика със специалност „Счетоводител-икономист“.
Стела Костадинова Иванова – счетоводство
и контрол.
Петър Илиев Димитров – специалност „Икономика на селското стопанство“.
Милин Йорданов Генчев – икономист-финансист.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Виолета Лу канова Иванова – счет оводна
отчетност.
Стела Русева Русинчовска – съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Бисер Тодоров Игнатов – съдебно-счетоводна
експертиза, финансово-икономическа експертиза
и съдебно-стокова експертиза.
Красен Георгиев Кръстев – съдебно-счетоводни експертизи.
Манола Иванова Дизова – оценител на земеделски земи.
Десислава Веселинова Цветкова – съдебносчетоводни експертизи.
Николина Костадинова Петкова – съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Ноев Младенов – съдебно-счетоводни експертизи.
Саша Първанова Вълканова – икономически
експертизи.
Ивана Захариева Петрова – икономист-счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – икономистсчетоводител.
Георги Милчов Михалчев – икономист-счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист.
Петко Огнянов Ачев – икономист.
Божидар Василев Ангелов – „Съдебна компютърно-техническа експертиза“, „Съдебно-икономическа експертиза“, „Съдебна финансовоикономическа експертиза“ и „Съдебно-стокова
експертиза“.
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Евгени Николаев Христов – финансово-счетоводни експертизи.
Веселка Христова Георгиева – съдебно-икономическа експертиза.
Георги Михайлов Георгиев – съдебно-икономическа експертиза.
Мирослав Иванов Цолов – съдебно-икономическа експертиза.
Станимир Емилов Нацев – съдебно-икономическа експертиза.
Валентин Тодоров Готов – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводно-икономическа експертиза.
Силвия Крумова Каменова – съдебна счетоводно-икономическа експертиза.
Петър Илиев Петров – оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Петър Георгиев Петров – съдебно-икономически експертизи.
Антоанета Константинова Николова – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Елза Антонова Тодорова – съдебно-счетоводни
и финансови експертизи.
Васил Харалампиев Илиев – съдебно-икономически експертизи, оценител.
Пе т ри н К р ъ с т ев С т оя нов – с ъдебно - счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Леда Пешева Динкова – съдебна финансовоикономическа експертиза.
Генади Красимиров Тодоров – съдебна финансово-икономическа експертиза.
Диана Николова Христова – съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мая Христова Каменовска – съдебно-икономически експертизи.
Лилия Тодорова Иванова – съдебно-счетоводни експертизи.
Стоян Милчев Александров – съдебно-икономически експертизи.
Красимир Петров Иванов – счетоводство и
контрол.
Людмила Маринова Генчева – счетоводна
отчетност.
Христо Пенев Ничовски – финанси и кредит.
Павлина Александрова Николова – счетоводна
отчетност.
Зоя Христова Влахова – икономист системен
организатор.
Константин Иванов Армянов – висше, счетоводство и контрол.
Петко Николов Петков – висше, икономист.
Юрий Каменов Йорданов – висше, счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов – висше, финанси.
Георги Вълков Първанов – висше, икономист.
Валентин Иванов Фишев – висше, икономист.
Веселин Борисов Луканов – висше, икономист.
Цветелина Иванова Мишонова – висше, счетоводство и контрол.
Малина Иванова Тошева – висше, икономист,
търговска несъстоятелност, финансов анализ.
Грета Николаева Лазарова – висше, икономист-счетоводител.
Пламен Горанов Първанов – висше, икономист-счетоводител.
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Христина Маринова Игнатова – средно, счетоводство и контрол.
Анелия Асенова Коцова – икономист, оценка
недвижими имоти.
Десислава Благовестова Берчева, висше, стопанско управление и счетоводство и контрол,
съдебно-икономически експертизи.
Румянка Николова Ценова, висше, икономика
и управление, експерт по трудовоправни проблеми
и финансово-счетоводни експертизи.
Стефанка Светославова Първанова, висше,
икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева, висше, международни икономически отношения: съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Розина Петрова Банова, висше, икономисторганизатор; съдебно-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Геновева Димитрова Манчева – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – строителен
инженер, геодезист.
Инж. Петър Димитров Гърков – геодезист.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
инженер, инженерно-техническа, инженернотехнологична, строителнотехническа експертиза,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – инженернотехническа експертиза.
Инж. Иво Йорданов Иванов – инженернотехническа експертиза.
Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Цветана Тодорова Иванова – техник-геодезист.
Инж. Венелин Цветанов Герасков – инженергеодезист.
Инж. Стефка Драганова Тонова – инженернотехническа експертиза.
Иван Киров Иванов – инженер.
Инж. Елка Русева Станчева – инженернотехническа експертиза.
Инж. Стефан Ганчев Стефанов – инженернотехническа експертиза.
Мариела К ирилова Георгиева – геодезист,
инженер по електронна техника, оценител на
недвижими имоти и земеделска земя.
Даниела Петрова Върбанова – съдебна инженерно-технологична, съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Инж. Васил Младенов Цветков – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти и предприятия.
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – строителен инженер, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Инж. Върбан Пенов Върбанов – строителен
инженер-хидромелиоратор.
Ин ж. Светла на Николова Мицева-Дико ва – строителен инженер.
Пенка Тошева Иванова – строителен техник.
Тодорка Петрова Райновска – строителен
техник.

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

Георги Христов Каменов – строителен техник
в община Хайредин.
Цветана Иванова Кънова – строителен техник.
Георг и Дими т ров Григоров – ст рои телен
техник.
Теменужка Асенова Попова – съдебна строителнотехническа експертиза.
Първолета Атанасова Митова – съдебна строително-техническа експертиза.
Иванка Диланова Патлиджанска – строителен
инженер, гл. експерт „ВиК“, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Инж. Методи Бориславов Методиев – висше,
машинен инженер.
Инж. Иван Константинов Димитров – висше,
електроинженер.
Инж. Емил Русев Русев – висше, машинен
инженер, инженерно-техническа, автотехническа,
инженерно-технологична, подемно-транспортни,
строителни, пътни, минни машини, въжени линии
и влекове, транспортни ленти.
Сашко Василев Сираков – средно, строителство и архитектура, строителнотехническа
експертиза.
Невена Христова Петрова, висше, топла и
ядрена енергетика, инженерно-техническа и инженерно-технологична експертиза.
Инж. Павлин Тодоров Ненков, висше, технология на машиностроенето, инженерно-техническа
и инженерно-технологична експертиза.
Георги Василев Костов, висше, електроснабдяване и електрообзавеждане; съдебна инженернотехническа експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Кирил Илиев Христов – автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ и специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – автотехническа експертиза.
Иван Стефанов Цацев – транспортно строителство.
Светослав Тушков Младенов – автотехническа
експертиза.
Инж. Ивко Пенков Иванов – автотехнически,
пожаротехнически, строително-технически експертизи, дефектоскопски експертизи.
Марин Тошев Маринов – автотех ни ческа
експертиза.
Веселин Тодоров Иванов – оценител на машини и съоръжения, автомобилен транспорт – трактори и кари.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт – трактори и кари.
Валентин Йорданов Йолов, средно, автотранспорт, автомобилна и тракторна техника.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Тодоров Малджански – съдебна компютърно-техническа експертиза.
5.6. Съдебни пожаротехнически експертизи
Мирослав Христов Христов, висше, противопожарна техника и безопасност; съдебна пожаротехническа експертиза.
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8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Цветан Йорданов Петров – ветеринарна
медицина.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник, ветеринарна медицина, агрономическа експертиза.
Д-р Калина Господинова Христова – ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Васил Цветков Галишки – строителен техник
и агроном.
Лилия Иванова Замфирова – агроном-инженер, специалност – лозаро-градинарство и
овощарство.
Емилия Петрова Петрова, висше, аграрни
науки – растениевъдство; съдебна агротехническа
експертиза.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър Александров Златанов – експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях, земеделски машини,
оборудване и съоръжения и единични горски
дървета или група дървета.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител
промишлено и гражданско строителство.
Татяна Илиева Антонова – лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и
недвижими имоти.
Инж. Цецка Ангелова Ценова – лицензиран
оценител на машини, съоръжения, предприятия
и недвижими имоти.
Инж. Нина Василева Дакева – лицензиран
оценител на предприятия, машини и съоръжения
в сферата на електротехниката и електронната
промишленост, недвижими имоти.
Инж. Димитър Николов Рачински – лицензиран оценител на машини в сферата на електротехниката и електронната промишленост, машиностроенето и металообработването, транспортни
средства и предприятия.
Анелия Тодорова Лозанова – лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел.
части, битова техника, кабели и други.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Инж. Красимира Любенова Кръстева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Цеца Пет рова Пет ърчовска – експерт по
проблеми, възникнали с деца и възрастни, в
областите на социалната педагогика и лица с
криминогенно поведение.
Румяна Миткова Стоянова – машинен инженер, икономист – международно икономическо
сътрудничество, лицензиран оценител на машини
и съоръжения, експерт-оценител на инвестиционен проект и на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, експерт по
здравословни и безопасни условия на труд.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезия – кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството.
Георги Христов Гетовски – оценител, недвижими имоти и земеделски земи, подобренията върху
тях, съдебна инженерно-техническа експертиза.
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Ивайло Ангелов Димитров – оценител, недвижими имоти и земеделски земи, подобренията
върху тях, финансово-икономическа експертиза.
Маг. фарм. Оля Костадинова Николова – съдебна фармацевтично-оценителна експертиза.
Ирина Трайкова Узунова – специалист „Счетоводство и контрол“, строителен техник, оценител
на недвижими имоти.
Бойко Борисов Ничев – специалист „ВиК“
и „ТРЗ“.
Силва Трифонова Диковска – ст роителен
техник, икономист по строителството, оценител
на недвижими имоти.
Маргарита Цветанова Митанкина – специалист организация и безопасност на движението
по пътищата.
Мариета Бориславова Минкова – оценител на
недвижими имоти.
Десислава Здравкова Александрова – висше,
археология – антични и средновековни археологически находки, археологически движими
паметници на културата.
Искрен Валериев Дилов – висше, икономист/
оценител на автомобили и авточасти.
Иван Веселинов Тодоров – висше, икономист,
автоексперт и оценител.
Ели Ангелова Георгиева – висше, експерт по
прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Катя Цветанова Христова, висше, икономист;
оценител на стоки за бита, битова техника и
движимо имущество.
Теофил Тодоров Петров, висше, публична администрация; оценител на злато, сребро и бижута.
Димитър Крумов Николаев, висше, добив на
черни метали; съдебно-екологична експертиза и
експертизи, касаещи опазване на околната среда.
285
11д. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния
съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, към Апелативния съд – Бургас, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
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Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Димитър Иванов Добрев, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.5. Съдебномедицнска експертиза по писмени данни.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
акушерство и гинекология, повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, ортопедия и травматология,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
патологоанатомия, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, съдебна
медицина, патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
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Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, 2.3. Съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителския произход; 2.4.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Борис Петров Шахов, Специалист по молекулярна биология, експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Йордан Йорданов Йорданов, специалност
„Медицина; професионална квалификация „Лекар“ и правоспособност на специалист по неврохирургия; 2.2. Съдебномедицинска експертиза
на телесни повреди.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична
експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефек
толог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, мениджър в здравеопазването;
сертификат за съдебно-психологична експертиза,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Рая Рачева Попова, Клинична психология,
3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична
експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иван Митев Колев, Икономика на промишлеността, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Марин Димитров Христов, Счетоводна отчетност, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Янка Атанасова Дими т рова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Цветан Атанасов А д жемов, Магист ър по
финанси, банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, финансова и митническа администрация,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, удостоверение за
оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика
на търговията, лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; систем-организатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Веселина Костадинова Милева, Финанси, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството,
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, Икономист-администратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен
туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство
и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт,
счетоводна отчетност, икономика на търговията,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
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Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мари я Тодорова Кон дева, Бака лавър по
стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Живко Чанев Жеков, специалност „Счетоводна
отчетност“ и квалификация „Икономист-счетоводител“, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Мари я Стоянова Стайкова, Специа лност
„Счетоводство и контрол“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист-бизнес-организатор“ и правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов
ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по
икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Руменова Курдова, специалност „Икономика на промишлеността“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Инж. Митко Кирилов Краев, специалност:
„Финанси“; професионална квалификация: „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“; професионална квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“ и специализация: „Банково дело“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност: „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Надя Христова Шимидова-Илиева, професионална квалификация: „Магистър по икономика“,
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапет
ков, Инженер-механик, Приложна механика, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитър Тодоров Топалов, Корабен
механик, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Кън чо Ст ефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
и съоръжени я, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, финанси, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
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Инж. Николай Янков Козаров, Топло- и ядрена
енергетика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, Технология на пластмасите, материалознание и
технология на машиностроителните материали,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стоян Христов Божков, Електротехника,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация:
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, фрактография, Фрактодиагностика, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, специалност:
„Транспорт и енергетика“; квалификация: „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, лиценз за
оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мая Величкова Игнатова, Промишлено
и гражданско строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
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Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Жечка Димитрова Гаджокова, Водно строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Инж. Лиляна Стоянова Димитрова, Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Димитрова Ганчева, Строителство и
архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Руска Желязкова Христова, Строителство и
архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, Земемерен техник,
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Светослав Иванов Миндов, Промишлено
и гражданско строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Мария Тодорова Касабова, Промишлено
и гражданско строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ин ж. Олег Димит ров Радев, Ст роителен
инженер по технология на строителството, 5.5.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено
и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Радина Тотева Караджова, Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура,
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Или я Ми хайлов Сулев, Елект роин женер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9   

Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ради Иванов Радев, специалност: „Строителство и архитектура“; квалификация „Строителен
техник“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност: „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строително-техническа
експертиза“.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност: „Геодезия, фотограметрия, картография“;
квалификация: „Инженер по геодезия, фотограметрия и картография“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Калинка Василева Бързулева, специалност
„Геодезия и картография“; квалификация „Техник по геодезия и картография“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Н и кол а М а вр од иев Колев, спец и а л но с т
„Строителство и архитектура“; професионална
квалификация: „Техник по строителство и архитектура“; 5.5. Съдебно строително-техническа
експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност: „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност „Електроника и автоматика“; професионална квалификация „Инженер по електроника и
автоматика с педагогическа правоспособност“;
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Георги Мавродиев Георгиев, специалност
„Топлотехника“; професионална квалификация:
„Енергиен инженер“; 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Професионална
квалификация: „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
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Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза;
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебноентомологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, Технология на пластмасите, Материалознание и
технология на машиностроителните материали,
7.1. Съдебно-химическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Надя Иванова Георгиева, Инженер-агроном,
полевъдство, оценител на земеделски земи, 8.2.
Съдебна агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, Растителна защита,
8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном,
лозаро-градинар, 8.2. Съдебно-агротехническа
експертиза.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Деяна Димитрова Дончева, Инженер по горско
стопанство, 10 Други съдебни експертизи.
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 10 Други
съдебни експертизи.
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране,
секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи,
10 Други съдебни експертизи.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 10 Други съдебни експертизи – патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност:
„Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 10 Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“, 10 Други
съдебни експертизи.
338
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91. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Велико Търново,
Дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ 1456/2013/000348 от 21.11.2014 г. възлага на
Петя Генчева Микова с адрес: Правец, ж.к. Север,
бл. 103, вх. А, ет. 3, ап. 1, следния недвижим имот:
земеделска земя в землището на с. Леденик, община Велико Търново, ЕКАТТЕ 43253, а именно
УПИ – нива, имот № 080027 с площ 3,600 дка,
осма категория, в местността Саламатя при граници: № 080026 – нива на Ваня Димова Димова;
№ 999029 – полски път на община Велико Търново;
№ 08009 – нива на Василка Йорданова Шаламанова; № 080021 – нива на „Фидиас“ – ЕООД;
№ 080020 – нива на Стефан Драгнев Ганчев. Имотът е образуван от имот № 080008. Върху имота
има следните органичения: 12 Електропровод 110
kV. На 20 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не
могат да се строят сгради и съоръжения и да се
засажда високостеблена растителност, за сумата
2050 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
327
45. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия, София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна специалност Картография (вкл. тематично
географско картографиране) към катедра „Фотограметрия и картография“, със срок 3 месеца;
доценти по научна специалност: Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) към катедра
„Автоматизация на инженерния труд“ – един, със
срок 2 месеца; Строителни материали и изделия
и технология на производството им към катедра
„Строителни материали и изолации“ – един, със
срок 2 месеца; главни асистенти по научна специалност: Картография (вкл. тематично географско
картог рафиране) към катедра „Фотограметрия и
картография“ – един, със срок 3 месеца; Земна
основа, фундиране и подземно строителство към
катедра „Геотехника“ – двама, със срок 2 месеца;
Водоснабдяване и канализация към катедра „ВК и
пречистване на водите“ – един, със срок 2 месеца;
по професионално направление 3.8. Икономика
за доцент по научна специалност Политическа
икономия (Индустриален икономикс) към катедра
„Обществени науки“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1,
тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
328
218. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(живопис) – един; в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (стъкло) – един; в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника – един; главни асистенти:
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в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6.
Спорт – един; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки – двама, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.: 8110235, 8110215.
351
22. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 20 от 18.12.2014 г.) обявява
конкурс за доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Токсикология“, като допълнително изискване
към кандидатите е да притежават специалност
„Токсикология и токсикологичен анализ“ съгласно
чл. 126, ал. 2, т. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София.
В 2-месечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/.
90
35. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Международно публично право и право
на ЕС“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1,
тел. 032/960 360.
341
28. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент по научна специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването“, професионално
направление 6.3. Животновъдство, област на вис
ше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института: 1113 София, бул.
Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.
323
48. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
декември 2014 г. са продадени следните обекти:
1. УПИ IX-1, кв. 48А, м. Зона В-17, София, ул.
Враня, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Илинден“, продаден на „Офая“ – ООД,
представлявано от Ясен Юриев Енев, за 80 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 16 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 96 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 2. УПИ II-867а, кв. 12Г, м.
Суха река, София, бул. Ботевградско шосе – рамка, ул. Екатерина Симитчийска 1а, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на „Николекс“ – ЕООД, представлявано
от Венета Николова Илиева, за 117 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
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ДДС в размер 23 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 140 400 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. УПИ XXIX СО, кв. 74, м.
Манастирски ливади-запад (ПИ с идентификатор
68134.1933.2070), София, ул. Околовръстен път,
на ъгъла с ул. Ралевица, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Витоша“, продаден
на „Мобилкат“ – ООД, представлявано от Николай Любомиров Апостолов, за 154 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 30 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 184 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. магазин № 5, София, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 53, вх. В, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
продаден на Катя Василева Цветанова за 45 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 5. помещение
до трафопост (сграда с пл. № 704 в УПИ IV-СО),
кв. 66, София, ж.к. Христо Смирненски – Слатина
(до пазар „Слатина“), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, продадено на
Калин Стойчев Стойчев за 135 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. поземлен имот
с идентификатор 68134.4082.6112, кв. 5, м. Ж.к.
Младост – 1 ч., София, ул. Д-р Стоян Чомаков,
на ъгъла с ул. Димитър Моллов, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
продаден на „Детски свят“ – АД, представлявано
от Бисер Кирилов Петков, за 96 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 19 200 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 115 200 лв., изплатени изцяло
от купувача; 7. ПИ № 111010 (бивша почивна
база), с. Бързия, м. Пръшковица, община Берковица, обособена част от „Галатея 2002“ – ЕАД,
продаден на „Томеко“ – ООД, представлявано от
Илиян Георгиев Илиев, за 123 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 24 600 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 147 600 лв., изплатени изцяло
от купувача; 8. ателие № 10, София, бул. Ал.
Дондуков-Корсаков 66, вх. А, обособена част от
„Софийски имоти“ – ЕАД, продадено на Калин
Христов Калев за 64 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 9. ПИ с пл. № 570 от УПИ II, м. В.
Иванов-север, кв. 842, ул. Пловдив, на ъгъла с
ул. Елена, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, продаден на
Любомир Петров Николов за 122 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 24 400 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 146 400 лв., изплатени изцяло
от купувача; 10. поземлен имот с идентификатор
68134.4400.2889, част от авт. поделение „Република“, м. Територии, прилежащи към Околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София,
продаден на „Габика“ – ЕООД, представлявано от
Любомир Богомилов Костадинов, за 695 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
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ДДС в размер 139 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 834 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 11. ПИ с идентификатор
68134.511.59, София, бул. История славянобългарска (стара 202), до кръстовището с ул. Заводска,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Сердика“, продаден на „АСТЕФ – С“ – ЕООД,
представлявано от Цветомир Петров Бончев,
за 227 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 45 400 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 272 400 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
322
1. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица,
че е изработен проект за изменение на действащия
план за регулация (ПУП – ПР) в обхвата на УПИ
„За жилищен комплекс“ и уличната регулация в
квартал 360 по плана за регулация на гр. Кюстендил и изменение на уличната регулация за улица
с О.Т. 819 до О.Т. 822 между кв. 360 и кв. 361 в
гр. Кюстендил. Проектът е изложен в Община
Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 19, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
352
1. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
на трасе за изграждане на „Пътен надлез при
спирка Ковачево“ на км 107+423,59 по трасето
на железопътен у част ък Септември – Пловдив, разположен в землищата на с. Ковачево и
с. Лозен, община Септември, област Пазарджик.
Имотите, засегнати при изграждане на пътния
надлез, са: имоти № 021150, 021151, 021152, 021153,
021157, 021158, 021168, 021183, 021184, 021189 в м.
Нова мера в землището на с. Ковачево и имоти
№ 004041, 004042, 004043, 004044, 004045, 004046,
004116, 004123, 004124 в м. Мерите в землището на
с. Лозен и имот № 44053.100.3 от кадастралната
карта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
315
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Кабел 20 kV от подстанция „Сунгурларе“,
община Сунгурларе, област Бургас, до възлова
станция в ПИ 0430045, м. Червенката, с. Мокрен,
община Котел, област Сливен, за електрозахранване на „Военен учебен полигон – Ново село“
на територията на община Сунгурларе в землищата на гр. Сунгурларе, с. Славянци и с. Чубра.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
316
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Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 ПЗРЗОПДНПИ обявява, че в същия съд е
образувано гр.д. № 1052/2014 г. по предявено на
10.11.2014 г. мотивирано искане, вписано в СВ
при АВ – гр. Червен бряг, на 11.11.2015 г., предя
вен от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество – София, представлявана
от председателя Пламен Георгиев Димитров, с
адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център
2, сграда Областен управител, ет. 2, стая 211А,
срещу Дико Венелинов Диков от гр. Червен бряг,
ул. Петко Р. Славейков 46, и Северина Иванова
Дикова от гр. Червен бряг, с.а., като претенцията
е да се отнеме в полза на държавата имущество
на обща стойност 253 187,63 лв., а именно:
От Дико Венелинов Диков и Северина Иванова
Дикова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.)
– Нива с площ 0,598 дка, местност Марина
могила, осма категория, имот № 061031, в землището на с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ 77493,
при граници и съседи: имот № 061030 – нива на
насл. на Бончо Христов Дачев, имот № 061028 –  
нива на насл. на Никола Николов Николов,
имот № 061038 – нива на насл. на Велю Кръстев
Велчов, имот № 061032 – нива на насл. на Ценко
Пелов Нейков.
– Използвана ливада с площ 0,500 дка, местност Мекишака, осма категория, имот № 063024, в
землището на с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ
77493, при граници и съседи: имот № 063023 – използв. ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 063022 – използв. ливада на насл. на Мило
Иванов Сираков, имот № 063040 – нива на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 063025 – изполв. ливада
на насл. на Герго Петков Гергов.
– Нива с площ 0,700 дка, местност Станьовец,
пета категория, имот № 088051, в землището на
с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ 77493, при граници и съседи: имот 088050 – нива на насл. на Цоло
Петров Динков, имот № 088048 – нива на Христо
Хитов Вълков, имот № 088052 – нива на насл. на
Цоло Петков Динков, имот № 088063 – нива на
насл. на Никола Петров Вълков, имот № 094001
пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
– Използвана ливада с площ 1,095 дка, местност Иванковец, осма категория, имот № 089097, в
землището на с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ
77493, при граници и съседи: имот № 089098 – използв. ливада на Лало Иванов Петков, имот
№ 000116 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ, имот
№ 089096 – използв. ливада на насл. на Кръстю
Бончев Иванов, имот № 089084 използв. ливада
на насл. на Върбан Иванов Величков.
– Нива с площ 0,589 дка, местност Лозище,
пета категория, имот № 096047, в землището на
с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ 77493, при
граници и съседи: имот № 096046 – нива на насл.
на Пело Христов Тодоров, имот № 096048 – нива
на Лало Иванов Петков, имот № 096021 – полски
път на община Роман, имот № 096045 – нива на
насл. на Стоян Павлов Динков.
– О в о щ н а г р а д и н а с п л о щ 1 ,7 01 д к а ,
местност Горна Лъка, пета категория, имот
№ 013016, в землището на с. Хубавене, област
Враца, ЕКАТТЕ 77493, при граници и съседи:
имот № 013017 – овощна градина на Кръстю
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Цветков Върбанов, имот № 013021 – овощна
градина на насл. на Тото Велчев Млечаня, имот
№ 013015 – овощна градина на насл. на Иван
Тончов Динков, имот № 013001 – полски път на
община Роман.
– Овощна градина с площ 3,290 дка, местност Горна Лъка, пета категория, имот № 014029,
в землището на с. Хубавене, област Враца,
ЕК АТТЕ 77493, при граници и съседи: имот
№ 014030 – овощна градина на насл. на Ганчо
Александров Петков, имот № 014049 – полски
път на община Роман, имот № 000027 – полски
път на община Роман, имот № 014028 – овощна
градина на насл. на Върбан Томчов Хитов.
– Посевна площ с площ 1,001 дка, местност
Краставица, пета категория, имот № 021048, в
землището на с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ
77493, при граници и съседи: имот № 021049 – посевна площ на насл. на Петко Върбанов Йотов,
имот № 000038 – път ІІІ кл. на държавата, имот
№ 021047 – посевна площ на насл. на Васил Пет
ков Христов, имот № 021013 – полски път на
община Роман.
– Нива с площ 0,399 дка, местност Оструга,
пета категория, имот № 027019, в землището на
с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ 77493, при граници и съседи: имот № 027020 – нива на насл. на
Петко Томчов Маринов, имот № 000080 – храсти
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 027018 – нива на
насл. на Петър Пелов Лалов, имот № 027027 – полски път на община Роман.
– Използвана лива да с п лощ 5,20 0 дка,
местност Горна Зоревица, осма категория, имот
№ 047002, в землището на с. Хубавене, област
Враца, ЕКАТТЕ 77493, при граници и съседи:
имот № 047001 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ,
имот № 047005 – полски път на община Роман,
имот № 047003 – използв. ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 000051 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ.
– Използвана ливада с площ 0,500 дка, местност Даскот, осма категория, имот № 056028, в
землището на с. Хубавене, област Враца, ЕКАТТЕ
77493, при граници и съседи: имот № 056027 – използвана ливада на насл. на Иван Вълков Николов,
имот № 056026 – използвана ливада на насл. на
Илия Милев Спасов, имот № 056021 – използв.
ливада на насл. на Цоло Петков Динков, имот
№ 056033 – полски път на община Роман.
– Зеленчукова култура с площ 0,100 дка,
местност Кънчов мост, пета категория, имот
№ 030023, в землището на с. Хубавене, област
Враца, ЕКАТТЕ 77493, при граници и съседи:
имот № 030179 – полски път на община Роман,
имот № 030045 – зеленч. култура на насл. на
Нино Велев Дочев, имот № 030043 – зеленч.
култура на насл. на Лило Реджов Метов, имот
№ 030047 – зеленч. култура на насл. на Цветан
Иванов Петков.
– УПИ ІІІ-170 в квартал 17 по кадастрален
и регулационен план на с. Хубавене, одобрен
със Заповед № 245 от 6.10.1993 г. на кмета на
община Роман, намиращ се на административен
адрес с. Хубавене, община Роман, целият с площ
630 кв. м ведно с построената в него селскостопанска сграда, при граници и съседи: улица, УПИ
Х-172, кв. 17, УПИ ІІ-171, кв. 17, УПИ ІХ-168, кв.
17, и УПИ ІV-169, кв. 17.
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– УПИ парцел ХVІІІ в кв. 49, пл. № 134 от
1170 кв. м по плана на с. Караш с жилищно
предназначение, АОС № 555 от 15.08.2000 г., при
съседи: улица, УПИ ХVІІ пл. № 135 и имот с
общественообслужващо предназначение, който
Дико Венелинов Диков е придобил от Община
Роман на основание чл. 35, ал. 1 и 6 ЗОС, Решение
№ 310, прието с протокол № 39 от 28.05.2010 г. на
ОбС – Роман, и Решение № 325, прието с протокол
№ 41 от 23.07.2010 г. на ОбС – Роман, и Заповед
№ 1048 от 8.09.2010 г. на кмета на община Роман;
– Имот № 000325 с площ 0,704 дка – ЧОС, с
НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – сед
ма, в землището на с. Караш, АОС № 1457 от
16.02.2011 г., при граници и съседи: полски път,
населено място, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и иглолистна
гора – МЗГ – ДЛ, който Дико Венелинов Диков е
придобил от Община Роман на основание чл. 35,
ал. 1 и 6 ЗОС, Решение № 418, прието с протокол
№ 49 от 25.03.2011 г. на ОбС – Роман, и Решение
№ 423, прието с протокол № 50 от 29.04.2011 г.
на ОбС – Роман, и Заповед № 564 от 7.06.2011 г.
на кмета на община Роман.
– 1/2 от поземлен имот в гр. Червен бряг, ул.
П.Р. Славейков, с площ 549 кв. м, с идентификатор № 80501.801.473 по кадастралния план на гр.
Червен бряг, заедно с югозападния апартамент
откъм двора, състоящ се от две стаи с коридор,
с мазата под една от стаите, с отделен вход
откъм двора, представляващ част от жилищна
сграда с площ 127 кв. м на един етаж, масивна,
с идентификатор № 80501.801.473.1, цялата жилищна сграда паянтова, на един етаж, с площ
54 кв. м, с идентификатор № 80501.801.473.5, и
цялата стопанска сграда, масивна, на един етаж,
със застроена площ 40 кв. м с идентификатор
№ 80501.801.473.4, при граници: идентификатор
№ 80501.801.472, идентификатор № 80501.801.505,
идентификатор № 80501.801.479, идентификатор
№ 80501.801.478, идентификатор № 80501.801.474,
като имотът е описан по Скица № 645 от 6.06.2007 г.
на Службата по кадастъра – Плевен, а описанието
на имота, видно от предходен документ за собственост и Скица № 638 от 30.10.2007 г. на „ТС“
при Община Червен бряг, е следното: 1/2 идеална
част от урегулиран поземлен имот в гр. Червен
бряг с площ 545 кв. м, съставляващ парцел ІІІ474 в стр. кв. 144 по плана на гр. Червен бряг,
утвърден със заповед № РД-01-03-646 от 1989 г.,
заедно с целия югозападен апартамент откъм
двора, състоящ се от две стаи и коридор с маза
под една от стаите, с отделен вход откъм двора,
представляващ част от жилищна сграда на един
етаж, лятна кухня, стопанска сграда и всички
подобрения по западната граница на имота, при
граници на целия имот: улица, идентификатор
№ 464, идентификатор № 468, идентификатор
№ 472, идентификатор № 475;
– Недвижим имот – сграда, едноетажна, масивна, РЗП 29,70 кв. м, тухлени стени, под – бетон,
в гр. Червен бряг, стр. кв. 180, УПИ VІІ-2488,
стопански двор на ППТК „Изгрев“, с граници на
имота: от двете страни – улица, УПИ ІХ-2487 и
УПИ ІХ-2488, собственост на ППТК „Изгрев – М“,
БУЛСТАТ 824089983.
– Недвижим имот – сграда, газозаваръчно
с инв. № 012 – едноетажна масивна сграда с
РЗП 87,00 кв. м, с масивна носеща конструк-
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ция – основи бетонни, стени – тухлена зидария,
покрив – стоманобетонна плоча, под – бетонна
настилка, в гр. Червен бряг, стр. кв. 180, УПИ
VІІ-2488, стопански двор на ППТК „Изгрев“, с
граници на имота: от двете страни – улица, УПИ
ІХ-2487 и УПИ ІХ-2488, собственост на ППТК
„Изгрев – М“, БУЛСТАТ 824089983, за сумата
3922,49 лв., изплатена с банков превод.
– Недвижим имот – сграда, ск лад за резервни части с инв. № 0441, едноетажна сграда
РЗП – 385,00 кв. м, с масивна носеща конструкция, стени – тухлени, стоманобетонни колони,
покривна конструкция от стоманобетонни ребра с
метални обтегачи и покритие от цигли, под – бетонна настилка, дограма – метални врати, дървени
прозорци, в гр. Червен бряг, стр. кв. 180, УПИ
VІІ-2488, стопански двор на ППТК „Изгрев“, с
граници на имота: от двете страни – улица, УПИ
ІХ-2487 и УПИ ІХ-2488, собственост на ППТК
„Изгрев – М“, БУЛСТАТ 824089983, за сумата
9801,44 лв., изплатена с банков превод.
– Недвижим имот – склад дърводелски с инв.
№ 019 и стол с инв. № 0421 – едноетажна сграда,
с масивна носеща конструкция от ограждащи
тухлени зидове с дебелина 40 см, железобетонни
пояси, основи – бетонни, покрив – стоманобетонни ребра с метални обтегачи и камъшит с
цигли, складът е неизмазан с варова мазилка,
под – бетонова настилка, дограма – дървени врати и прозорци, столовата е неизмазана с варова
мазилка, има облицовка частично с фаянсови
плочи, под – бетонова настилка, има ел. инсталация – външно по стени, РЗП – 452 кв. м, височина – 3,00 м, построена 1967 г., състояние – занемарено, липсва част от ел. инсталацията, има
паднала мазилка, покривната конструкция е
започнала да се сляга, има течове от покрива, в
гр. Червен бряг, кв. Индустриален, ул. Антим І, в
стопанския двор на ППТК „Изгрев – М“, квартал
180, парцел VІІ-2488, при граници на имота: от
север – сграда – газозаваръчно с инв. № 012, от
изток – сграда – склад за резервни части с инв.
№ 0441, от юг – сграда – склад бетонови изделия
с инв. № 017 и долепен за него метален навес с
инв. № 008, от запад – сграда, включваща битова
сграда с инв. № 0440, лаборатория и канцелария
с инв. № 0437 и лаборатория и канцелария с инв.
№ 0439, собственост на ППТК „Изгрев – М“,
БУЛСТАТ 824089983.
– Лек автомобил, марка и модел „Фолксва г ен Пасат“, с рег. № ЕН 2542 ВК , ра ма
№ WVWZZZ3BZ1P052109, двигател № AVF017675,
дата на производство – 9.02.2001 г., дата на придобиване – 6.01.2008 г.
От Дико Венелинов Диков на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 1700 лв., представляваща номиналната стойност на дружествените дялове, притежавани от Дико Венелинов Диков в капитала
на ООД „Черно и бяло“, ЕИК 114629627.
– Сумата от 2500 лв., представляваща номиналната стойност на дружествените дялове, притежавани от Дико Венелинов Диков в капитала
на ООД „Дими метал“, ЕИК 200429169.
– Сумата в размер 48,92 лв., внесена по разплащателна сметка в евро с IBAN BG49 RZBB
9155 1000 8154 11 в „Райфайзен Банк“ – ЕАД, с
титуляр Дико Венелинов Диков.
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– Сумата в размер 38,71 лв., представляваща
лихва по спестовна сметка в евро с IBAN BG46
RZBB 9155 1000 8683 30 в „Райфайзен Банк“ – ЕАД,
с титуляр Дико Венелинов Диков.
От Дико Венелинов Диков и Северина Иванова
Дикова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 20 000 лв. от продажбата на апартамент № 4, в гр. Червен бряг, ж.к.
Победа, в жилищен блок № 3/70, вх. В, етаж
втори, а съгласно удостоверение № 07-00-1791 от
24.09.2004 г., Община Червен бряг, апартамент № 4,
състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалетна,
със застроена площ 58,53 кв. м, при съседи: от
изток – ап. 6 от вх. Б, от запад – апартамент 5,
от юг и север – двор, заедно с принадлежащото
избено помещение № 4 с полезна площ 3,17 кв. м,
ведно с 0,682 % идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху мястото в парцел 9 в стр. кв. 70 по ЗРП
на сграда от 1989 г.
– Сумата в размер 4000 лв. от продажбата на
урегулиран поземлен имот с площ 585 кв. м, съставляващ парцел № ХVІІ-2196 в кв. 157 по плана
на гр. Червен бряг, област Плевен, утвърден със
заповед № 767/89 г., заедно с построените в него
жилищна и селскостопанска сграда, при граници
на имота: от двете страни – улица, парцел ХVІ2197 и парцел ХVІІІ-2196.
– Сумата в размер 3500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Ауди 80“, с рег. № ЕН
7055 АН, рама № WAUZZZ89ZJA406416, двигател
№ SF082377, дата на производство – 8.07.1988 г.,
дата на придобиване – 4.07.2002 г., дата на продажба – 8.12.2004 г.
– Сумата в размер 6000 лв. от продажбата на
лек автомобил, марка и модел „Опел Фронтера“, с
рег. № ЕН 6766 АК, рама № SED54MWL4VV601267,
двигател № X22XE2500965B, дата на произв одс т в о – 4.0 3.19 9 7 г., д ат а н а п ри до би в ане – 29.11.2004 г., дата на продажба – 16.06.2008 г.
– Сумата в размер 2500 лв. от продажбата на
дружествен дял, притежаван от Дико Венелинов
Диков в капитала на ООД „Дими 2006“, ЕИК
114672339.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 28.04.2015 г. от 14 ч.
432

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
42. – Управителният съвет на сдружение
„Фехтовален клуб „Академик 2002 ДК“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно общо събрание на 5.03.2015 г.
в 9 ч. на адрес София, ул. Гео Милев, бл. 3,
анимационна зала, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за изтеклия период; 2. избор на
управителен съвет и председател; 3. определяне
на делегат за редовното заседание на общото
събрание на БФ „Фехтовка“.
420
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български автомобилен клуб „Ретро“,
София, свиква общо събрание на сдружението,
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което ще се проведе на 6.03.2015 г. в 18 ч. в София,
ул. Опълченска 66 – Национален политехнически
музей, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението 2012 – 2014 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същата дата от 19 ч. при същия
дневен ред и на същото място. Материалите за
събранието се намират в офиса на сдружението:
София, район „Витоша“, ул. Неделник 5.
376
1. – Управителният съвет на спортен клуб по
джудо „Локомотив“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 12.03.2015 г. в. 17,30 ч. в София, бул.
Рожен 23, стадион „Локомотив“, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад от
управителния съвет за дейността на сдружението
от последното общо събрание до 12.03.2015 г.; 2.
приемане на финансов отчет до 12.03.2015 г.; 3.
приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете
на управителния съвет; 4. освобождаване и приемане на нови членове на общото събрание; 5.
избор на председател и управителен съвет. 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.
416
1. – Управителният съвет на сдружение „Столичен браншови пчеларски съюз“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 19.03.2015 г. в 18 ч. в залата на Съюза
на запасните офицери на бул. Христо Ботев 48 в
София при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2015 г.; 5. промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
и може да се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
375
11. – Управителният съвет на Фондация
„ДАР 2004“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и съгласно протоколно решение от
12.01.2015 г. свиква общо събрание на учредителите
на 19.03.2015 г. в София, район „Средец“, ул. Шести
септември 4, ет. 3, в 14 ч. при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на годишния отчет на
Фондация „ДАР 2004“ за 2014 г.; 2. обсъждане и
приемане на допълнения и изменения на устава
на Фондация „ДАР 2004“. Писмените материали и
проектът на предлаганите допълнения и изменения
в устава на Фондация „ДАР 2004“ ще бъдат на
разположение на учредителите един месец преди
датата на провеждане на общото събрание в офиса
на Фондация „ДАР 2004“ – София, район „Средец“,
ул. Хан Аспарух 53, вътрешна къща, ет. 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред на посоченото в поканата място.
379
2. – Управителни ят съвет на Обществен
фонд „Детство“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
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19.03.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Христо Ботев 48,
залата на ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на Обществен фонд „Детство“ за
2014 г.; 2. утвърждаване на счетоводния отчет за
2014 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2015 г.; 4. приемане на нови членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
362
15. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.03.2015 г. в 9 ч. в Националния музей „Земята
и хората“, бул. Черни връх 4, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Клуб за
спортна дресура „Сириус“ за 2014 г.; 2. финансов
отчет за 2014 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
приемане на план за дейността през 2015 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
456
1. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналистите франкофони (Section bulgare de l`Union
de la presse francopohone – UPF), сдружение с
нестопанска цел, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
секцията на 24.03.2015 г. в 10,30 ч. във Френския
институт при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. приемане на нови
членове; 3. обсъждане на идеи за дейността на
сдружението; 4. разни.
422
1. – Председателят на Съвета на Фондация
„Еврика“ – София, на основание на чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на фондацията свиква
редовно годишно заседание на съвета на фондацията на 26.03.2015 г. в 15 ч. в заседателна зала
„Запад“ към зала № 6 (вход А3), НДК – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Фондация „Еврика“ през 2014 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за 2014 г.; 3. доклад на одитора;
4. програми на фондацията – изменения и допълнения; 5. финансов план (бюджет) на Фондация
„Еврика“ за 2015 г.; 6. други въпроси.
417
11. – Управителният съвет на „Клуб модерен
петобой фехтовка – шпага Славия“ – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 29.03.2015 г. в 10 ч. в
София, ул. Коломан 1, в заседателната зала на
ОСК „Славия“, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
избор на нов председател на управителния съвет;
2. избор на нови членове на управителния съвет; 3.
други. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез изрично упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали ще са на разположение на
членовете в седалището на клуба.
415
1. – Управителният съвет на ЛРД „Софиязапад“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 29 от устава свиква общо отчетно събрание
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на дружеството на 2.04.2015 г. в 18 ч. в сградата
на НЛРС – бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на дружеството през 2014 г.; 2. отчетен доклад
на ревизионната комисия за 2014 г.; 3. приемане
на проекторешенията за работа на дружеството
през 2015 г.; 4. разни. Събранието е законно, ако
присъстват повече от половината от избраните
делегати. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе колкото и членове да се явят.
361
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Пчеларско дружество „Акация“, Банк я, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 21.03.2015 г. в 10 ч. в залата
на Столичната община, район „Банкя“, ул. Цар
Симеон 1, гр. Банкя, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. доклад на
контролния съвет; 3. основни насоки и програма
за дейност; 4. приемане на бюджет 2015 г.; 5.
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
329
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5. – Управителният съвет на Сдружение на
спортните клубове „Черно море“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на извънредно
общо събрание на сдружението на 2.03.2015 г.
във Варна, Актова зала на Спортно училище
„Георги Бенковски“, в 18 ч. при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за освобождаване от
длъжност и отговорност на членове на УС на
Сдружение на спортните клубове „Черно море“
(ЮЛНЦ), както и попълване на УС; 2. вземане
на решение за избор и освобождаване на председател на сдружението; 3. разни.
353
1. – Управителният съвет на Сдружение за
взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на сдружението на 19.03.2015 г. в 18,30 ч.
в Пазарджик в ресторант „Рони“ (намиращ
се в сградата на театъра), при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на СВУ за
2014 г. и приемане на предложения за решения
за 2015 г.; 2. отчетен доклад за дейността по РН
към СВУ за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджета и щата на СВУ за 2015 г. Материалите за
събранието са на разположение на членовете
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
414

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
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